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"Mondd: menedéket keresek a hajnalhasadás Uránál 

annak a rossza elől, amit teremtett, 

és a szétterjedő sötétség rossza elől, 

és a csomókba fújó boszorkányok rossza elől, 

és az irigy rossza elől, amikor irigykedik." 

 

/Korán, 113. szúra/ 
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Előszó  
 

"Csak szólj, s hang a hangra lassan válaszol. 
Behunyt szemmel figyelsz, ismersz jól, 

Tudod, hogy messzi úton járok már valahol, 
És olyan jó, jó. 

 
Ha szól, eláraszt a hömpölygő idő, 

S néhány halvány arcot hív elő, 
Szelíd emberek voltak, s nincsenek, 

És hozzám szólnak, vagy a szél hoz egy sóhajt. 
 

Meddig jössz velem, hogyha hívlak, 
Csukott házakon nyitni ablakot, 

Hova napsugár rég nem ragyog? 

Meddig jössz velem, hogyha hívlak, 
Hűvös messzi tájba menni mindhiába? 

 
Csak szól, hangról hangra másképp érkezem, 

S valamit talán súgnak még nekem 
Az ismeretlen, régvolt emberek, 

És tőlük van az összes hang és szó, a rossz és jó. 
 

Hát meddig jössz velem, hogyha hívlak 
Jobban érteni régi képeket, 

ÚJRA KEZDENI, AMI ELVESZETT. 
Meddig jössz velem, ha egyszer hívlak? 

Míg a szívem hajt, végig jössz-e majd? 
 

Meddig jössz velem, ha hívlak 

Őket keresni, akik szerettek, 
Örök fák alatt, örök föld felett? 

Meddig jössz velem, ha egyszer hívlak 
Repülni, mint a képzelet, mint a víztükörben a fellegek? 

 
Meddig jössz, ha hívlak, 

Hogyha megérteném, utak nincsenek, 
Csak az érzés van, csak a hang vezet? 

Meddig jössz, meddig jössz? 
Meddig jössz velem, ha egyszer hívlak, 

Hogyha látod már, hova indulok, 
Hogyha nem tudom, vissza hogy jutok? 

Meddig jössz?" 
 

/Presser Gábor/ 
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2009. január 30-án, egy pénteki napon kénytelen voltam elkezdeni 

gondolkodni. 

Ötvenhárom év és két hét állt mögöttem. Ebből az ötvenhárom évből 
harmincötöt olyan dolgokkal töltöttem el, amelyekről az önismétlés veszélye 

nélkül hosszan lehet majd mesélni az unokáimnak, ha lesznek, de számomra 
tapasztalaton kívül vajmi keveset jelentettek. 

Persze a tapasztalattal sincsen semmi baj, HA FEL TUDJÁK HASZNÁLNI. 
 

Azon a pénteken pro et contra megpróbáltam áttekinteni megmaradt 
lehetőségeimet. 

Papíron három cégben voltam tulajdonos. Az első 1992-ben alakult, 
nyomtatványokkal, irodaszerrel foglalkozott, később már mindennel, ami 

munkahelyek működtetéséhez kellett, és amibe beleütköztünk. Rendeztünk be 
irodákat, banki páncéltermet, szállítottunk alumínium rudakat szalámi 

füstöléshez, keljfeljancsit gyerekeknek, ipari padlót nagy építkezésekhez, 
megszereztük a filmgyárból Bagaméri fagylaltos kocsiját, amiből egy orvos 

kongresszuson a frissen facsart narancslét mérték a vendégeknek. Aztán az 

ügyfeleinket eladták, megszűntek maguktól, vagy a döntéshozói szintek 
helyeződtek át egy olyan szférába, ahol már csak a kapcsolatok számítottak és 

a beugrónak tekintett paraszolvencia több volt, mint az adózottan kitermelhető 
összes nyereség. Pár éves haldoklás után ez a cég megszűnt dolgozni: már 

csak papíron várta a felszámolás végét. 
2002-ben véletlenül belebotlottunk egy lengyel teasütemény-gyárba. Sikerült 

tőkéstársat szereznünk, és bejutnunk az egyik nagy áruházlánc beszállítói 
közé. Évekig nagyon jól működött a dolog, az eladási statisztikák élén álltunk. 

Két beszerzőt átvészeltünk, a harmadik minden átmenet és különösebb 
indoklás nélkül leváltotta a mi teasüteményünket egy - később eladhatatlannak 

bizonyult - drágább és rosszabb minőségűre. A tőkéstársunk valamilyen titkos 
megérzés alapján még időben kilépett, mi pedig egy jászsági cégnek 

leszállítottunk nyolckamionnyi árut. A megrendelővel két év múlva, 2008-ban 
az egri bíróságon találkoztunk legközelebb. Ő bilincsben volt, mi a károsulti sor 

végén, a megtérülés legcsekélyebb reménye nélkül. 

Közben azért megpróbálkoztunk teasüteményen kívül mással is. Jártunk 
nemzetközi vásárokra /rajtunk kívül például Poznanban egyetlen magyar volt, 

a Ziegler - akkor még nem értettük ennek az okát/, a kamcsatkai rákkal töltött 
spanyol paprikától kezdve az ismert márkákhoz nagyon hasonló minőségű, de 

nagyságrendekkel olcsóbb török gyümölcskenyér- és csokoládékig /egy Mars-
szeletre emlékeztető nagyságú és állagú csokoládé tokkal-vonóval tizenkét! 

forint körüli összegért beszerezhető lett volna/ rengeteg ötletünk volt, amíg rá 
nem jöttünk: Magyarországon az élelmi-szerbeszerzés /sem/ az ár, a minőség 

vagy a kereslet függvénye, hanem valami teljesen másé. 
Még üdítőitallal is próbálkoztunk. Találtam Máltán egy kinnie nevű, ott nemzeti 

italnak számító gyönyörűséget /a szó szoros értelmében, akár az ízéről, akár a 
kiszereléséről beszélünk/. Nem tartalmaz koffeint, tehát kisgyerekek is ihatják, 

koktélokhoz elképzelni is nehéz jobb alapanyagot, természetes összetevőkből 
áll, elképesztően finom, a gyárral is megállapodtunk, azonban...A kis 

kiszerelésű dobozos vagy üveges üdítők elsődleges piaca a vendéglátóipar. Ezt 

a két amerikai üdítőital-óriás felosztotta egymás között - oda az ő engedélyük 
nélkül más be nem teheti a lábát. A hipermarketek fő profilja az egy-kétliteres, 

műanyag palackos ízesített cukros vagy édesítőszeres üdítőnek álcázott méreg, 
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így az egy /!/ konténerre lealkudott minimális mennyiség eladása is lehetetlen 

volt. 

A harmadik cégünk még élt. Fő profilja a munkahelyekre hozott 
egészségvédelem, ami egy működő, személyre szabott, válogatott 

szakemberek által kivitelezett megelőzést /diagnosztikát/ - regenerálást - 
felépítést jelent/ene/. Egy évig dolgoztunk rajta, bevonva a 

természetgyógyászattól a hagyományos orvoslásig, a speciális fogyasztástól a 
testre és szabadidőre szabott személyi edzésig mindent, amit szükségesnek 

láttunk. 
 

HR-eseket kerestünk meg. Már a - meglehetősen vaskos - tájékoztatót sem 
olvasták el. Végül egyetlen ügyfélre tettünk szert: egy svájci 

gyógyszerképviselet nyolcfős csoportjának nyújtunk ma is svédmasszázst 
/csak masszőrből van gyógymasszőrünk, maori-masszőrünk, aki Új-Zélandon 

tanult, olyan alternatív mozgás- masszázsterapeutáink, akik Magyarországon 
csak egy-két szakember által ismert technikákat használnak/ hetente egyszer. 

 

Egy feje tetejére állított világban egy feje tetejére állított értékrendű országban 
találtam magam. Az az - akkor még nem tisztázott - érzésem támadt, hogy ezt 

a világot alapjaiban senki nem akarja megváltoztatni, vagy azért, mert nem 
fűződik érdeke hozzá, vagy azért, mert csak részleteiben látja rossznak, vagy 

azért, mert nem meri, vagy talán egész egyszerűen azért, mert ostoba. 
 

Hogy legalább tiszta lelkiismerettel költözzek majd be a bokorba, amit a tabáni 
vároldalon már kinéztem magamnak, minden úgynevezett reális gondolkodást 

- amely legtöbbször puszta behódolást jelent az erősebbnek tekintett kutya 
nemi ösztönei előtt - figyelmen kívül hagyva megpróbáltam elképzelni, milyen 

lehet az a társadalom, amely nem kényszeríti az embert egy végső soron saját 
maga ellen folytatott, önpusztító offenzívába, és tehetek-e én - ha már más 

nem tesz - valamit annak érdekében, hogy ez a társadalom megszülessen? 
 

Mindenekelőtt azonban meg kellett próbálnom megérteni, miként működik az a 

társadalom, amelyben most élünk. 
 

Két dologra jutottam. Elsőként arra, hogy azok a tendenciák, amelyeknek tanúi 
és szenvedői vagyunk, egészen biztosan az emberiség végét jelentik, ha meg 

nem állítjuk őket rövid időn belül. 
Másodszor arra, hogy azt a társadalmi berendezkedést, amelyről két 

bekezdéssel fentebb beszéltem, nem kell kitalálni: az emberiség benne élte 
eddigi rövid élete túlnyomó részét. 

 
De a történelem a magunk gyönyörűségén kívül elsősorban arra való, hogy 

TANULJUNK BELŐLE. Nem részleteikben rossz struktúrákat kell restaurálni: 
újra kell teremteni azt, ami az elmúlt évezredekben értékes volt, 

HELYREÁLLÍTVA ezzel az ember természetes környezetét. 
 

Ha Isten abban a /nagyon komolyan gondolt/ szerencsében részeltetett 

minket, hogy ide születtünk, legelőször: Magyarországon. 
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Bolondok hajója  

 
A címet loptam, de bocsánatos bűnként: elsődlegesen magamtól, egy korábbi 

blogom fejezetcíme volt. A bolondok hajója tágabb értelemben e jelenlegi 
világ, szűkebb értelemben Magyarország, egyébként minden olyan hely, 

fórum, ahol az emberiség összetételét megközelítően reprezentáló népesség 
jelen van. 

Természetesen én is bolond vagyok. E tény azonban nem gátol sem a 
szemlélésben, sem a kritikában - ideértve az önkritikát -, sőt néha a bolond 

hajlamaim ellenére való cselekvésben sem. 
Mielőtt belefognék, tisztáznunk kell egy dolgot: minden, amit leírok, például 

ide, az én PILLANATNYI, SZEMÉLYES véleményem, nem több és nem 
kevesebb. Nekem is négy lábam van, én is megbotolhatok: legyetek elnézőek, 

kérlek. 
Nem jó, de még egy - nekem majdnem dogmaszerű - tézist elárulok: úgy 

vélem, az emberi ösztönök alapvetően /alapvetően!/ nem bonyolultak, nem 

bonyolultabbak legalábbis, mint egy páviáncsorda /tudom, hogy horda, de így 
jobban hangzik/ ösztönei. 

Ha pedig így van, vissza kell térnünk magyarázatért a páviánokhoz. 
 

Évekkel ezelőtt láttam egy - nagyon jó - koreai filmet /Tavasz, nyár, ősz, tél/. 
Ebben egy szigetre, a főszereplőkhöz, egy szerzeteshez és a tanítványához 

elhozta egyszer egy anya a depressziós lányát gyógykezelni. A szerzetes nem 
sokra ment vele, a tanítvány annál többre: megdugta. És a lány meggyógyult. 

Volt valaha, a nyolcvanas évek elején, konkrétan 1984-ben a Szentkirályi utcai 
Ámor presszóban egy teaház. A Népművelési Intézet által kiírt ösztöndíjat 

nyerte meg egy csoport az ötlettel, amiből megvalósult. Mentálhigiénés 
teaházként lett aposztrofálva, különböző, ismert emberek, írók, közszereplők 

/veterán kommunista is akadt köztük/, színészek, pszichiáterek, satöbbi voltak 
a meghívott vendégek - az ürügy az ottlétre -, de főszabályként senki nem 

különült el, mindenki mindenkihez odamehetett beszélgetni. Életem 

nőfelszedési rekordját döntöttem meg ott, három hónap alatt huszonöt 
trófeával: mivel nem lehettem biztos benne, hogy a legközelebbi alkalommal is 

megjelenik ugyanaz a lány, és egyszerre több is tetszett, gyakorlatilag egy 
notesszal rohangáltam asztaltól asztalig, és a begyűjtött telefonszámok 

tulajdonosait később vadásztam be. 
Az egyik törzsvendég Bartos Tibor műfordító volt, valószínűleg több mondását 

is fogom idézni a későbbiekben. Nos, amiért az egészet leírtam, és amit a férfi-
nő kapcsolatok zöméről gondolok: Bartos azt mondta a helyről, hogy teljesen 

fölöslegesnek tartja a műsort, sőt, a székeket és az asztalokat is: nagy 
matracokat kellene leteríteni, javasolta, és a többit ott helyben el lehetne 

intézni, minden körítés nélkül. Ugyanezt a megboldogult Déri Jancsi - újságíró 
volt, a Hócipő minden számában ott van a képe - úgy fogalmazta meg: "fiatal 

bika koromban sosem értettem, miért kell előtte táncolni", egy másik barátom 
talán még frappánsabban a "fiatal lajhár násztáncaként - szétterített 

farktollakkal -"emlegette a dolgot. 
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Ez az egyszerűsíthetőség érvényesnek tűnik az élet minden területére, a nem 

megélt, megélt és jelenkori történelemre /mert hisz történelem a mostani 

látszólagos káosz és kapkodás is/ egyaránt. 
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Bolondok hajója 2. – A két történelem 

 
Két történelem van: a látható történelem és a nem látható történelem. Néha 

majdnem /csak majdnem/ egybeesnek, néha nem esnek egybe. Amikor 
majdnem egybeesnek, akkor nemritkán egy icike-picike hozzáfűznivaló 

hiányzik csak, de az az icike-picike hozzáfűznivaló más értelmet adhat az 
egésznek. Néha csak a számunkra hozzáférhető adatokat kell kicsit megrágni, 

és másként fogunk látni. Nem akarok mindjárt az elején nagy kavarodást, 
ezért csak három dolgot említek, közülük kettő valamilyen mértékben 

köztudott, egyről meg nem beszél a kutya sem. Mindhárom dolog meghatározó 
módon befolyásolta a világot. 

 
Az első világháború elméletileg 1916-ig döntetlenre állott, talán még kicsit a 

mérleg a központi hatalmak /Németország és szövetségesei/ javára volt 
hajlamos billenni a cári Oroszország gyengeségével. Gyakorlatilag, az antant 

anyagi fölénye miatt, hosszú távon már nem volt annyira egyértelmű a 

helyzet, de - számunkra - reménytelen sem. Mindez azonban Amerika hadba 
lépésével gyökeresen megváltozott. 

Amerika LÁTSZÓLAG addig semleges politikát folytatott, nem csinált egyebet, 
mint hogy ellátta Angliát hadi-és nyersanyagokkal, márpedig Anglia 

kikapcsolása volt Németország számára a háború megnyerésének EGYETLEN 
módja. Angliát kizárólag blokáddal lett volna képes elszigetelni, e blokádot 

viszont csak úgy tudta érvényesíteni, hogy elsüllyeszt MINDEN hajót, amelyik 
Angliába szállít, az amerikai hajókat is. Az amerikai hajók elsüllyesztése 

viszont egyenértékű volt a hadüzenettel. 
 

A második világháború is nagyjából döntetlenre állt 1941. december 7-ig, a 
Pearl Harbour-i japán támadásig. Japánt ezt megelőzően, megtorlandó Kína 

eszkalációját viszont az Egyesült Államok vonta blokád alá. Japánnak 
nincsenek ipari nyersanyagai, azokat szinte teljes egészében külföldről kell 

behoznia. Egyetlen útja volt a blokád megtörésének, a támadás. 

 
A harmadik, kevéssé előtérben levő dolog: a soha nem ostromlott Prága, 

valamint Párizs és Róma /nyílt város volt/ kivételével szinte mindegyik európai 
fővárost, amely kiemelt stratégiai célpontot jelentett, többé-kevésbé 

lerombolták: Varsót porig, Belgrádot, Budapestet majdnem, Londont 
folyamatosan bombázták, Moszkvát azonban érdekes módon NEM. A német 

csapatok egyik felderítő zászlóalja 1941. december 2-án benyomult Khimkibe, 
Moszkva egyik elővárosába, ahonnét LÁTHATÓ VOLT A KREML. Igaz, 

visszaverték őket, de Moszkvát semmilyen komolyabb atrocitás sem akkor, 
sem azután /és azelőtt sem/ nem érte. Leningrádot rommá ágyúzták, 

Sztálingrádot gyakorlatilag újjá kellett építeni, de Moszkvának haja szála se 
görbült, olyannyira nem, hogy Sztálin, aki pedig nem a bátorságáról volt híres 

- Hitlerrel ellentétben soha nem látogatott ki a frontra - mindvégig ott maradt. 
A németeknek már harminc évvel korábban voltak olyan ágyúik, amelyek 

legalább 15 km-re el tudtak juttatni egy 800 kilogramm /!!/ súlyú lövedéket 

/Kövér Berta/, a repülőgépekről nem beszélve, mégsem használták ezúttal 
őket. 
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Bolondok hajója 3.  

 
Egy színpad előtt ülünk. A színpadon játszanak valamit - ez a politikára, a 

szórakoztatásra, a hírekre, a reklámokra, a mai korban bármire érvényes -, és 
a háttérben általában egy egészen másvalami zajlik. Nézzünk egy nagyobb és 

egy kisebb jelentőségű eseményt az elmúlt évtizedből. A W.T.C. lerombolásáról 
- sokakkal ellentétben - azt gondolom, hogy tényleg a – mondjuk - Al Kaida 

hajtotta végre. Csak az Al Kaidáról nem gondolom, hogy nem egy 
LÁTSZÓLAGOS szervezet, amelyről ÁLTALÁBAN azt hiszik, hogy úgy működik, 

mint ahogyan tűnik, és azok irányítják, akiknek mondják magukat. Oszama bin 
Ladenról sem gondolom, hogy megtalálhatatlan lenne, ha amerikai elnök 

volnék, azt mondanám róla: ha nem élne, ki kéne találni, és - imidzsét 
tekintve - könnyedén el tudom képzelni, hogy ki is találták. 

A mostani gázai izraeli akcióról úgy vélem, a Hamasz nem hülye. Nem hülye 
rakétákat kilőni az állig felfegyverzett szomszédra, akiről tudja, csak az 

ürügyet keresi, hogy bevadássza őt. Nem hülye a többi szomszéd sem, például 

a Hezbollah Libanonban, amely Libanon egyébként épp eleget tapasztalt Izrael 
jótéteményeiből szűk huszonhét éve, hogy kockáztasson még egy eszkalációt. 

A mai világban mindennek elsősorban GAZDASÁGI oka van. A jelenlegi ún. 
válság háttér-variációira most nem fogunk kitérni, csak annyiban, amennyiben 

mondandónkhoz kapcsolódik. 
 

 
Az amerikai gazdaság kicsit úgy működik - hiába, a szinkronicitás: ha már az 

államszervezet ennek mintájára készült -, mint a Római Birodalom működött. 
Kezdetben a rómaiak nem törekedtek hódításra /úgy Lucius Cornelius Sulla 

Felix, majd Caesar, Octavianus-Augustus, és utódai idejéig/, csak ún. klientúra 
- kliens királyságok - kialakítására, amely királyságok gazdaságilag és 

politikailag alárendelik magukat nekik. Mikor azonban egy ilyen országban 
palotaforradalom tört ki, és el akartak szakadni Rómától, következett a 

háború, majd a Pax Romana, római béke. Volt olyan hülye, aki maga hívta 

segítségül őket, ilyen volt az ókori Izrael a Makkabeusok alatt /tessék elolvasni 
a katolikus Bibliában az idevágó fejezeteket/, és voltak, akik ellen tudtak állni 

/a Római Birodalom végéig a germánok és a parthusok, utóbbiak nagy 
szerencséjére Caesart megölték éppen a parthus háború megindítása előtt, a 

hadipénztárt pedig fogadott fia, Octavius, akiből ezután Octavianus, majd 
Augustus, magyarul Nemes lett, amely a késői császárok egyik, kisebb 

titulusa, eltüntette/. Mármost ahogy növekedett a Birodalom, a római 
gazdaság súlypontja, sőt, a katonatoborzás is mindinkább áttevődött a 

provinciákba /s ez okozta végül Róma végzetét/. Háborúk nélkül a gazdaság 
nem prosperált /de így voltak ezzel a mongolok, oszmán-törökök, aztékok is, 

utóbbiak egyenesen háborús szerződéseket kötöttek a szomszédjaikkal/. 
E pillanatban az Egyesült Államok mintha szarban lenne. Rengeteg okos 

ember, itt és ott, rengeteg okos dolgot mond és fog mondani, rávilágít rejtett 
összefüggésekre, problémákat vet fel - ezért fizetik őket -, de ebből a szarból 

egyetlen kiút van, római kollégáikhoz hasonlóan: a háború. Nem biztos, hogy 

azt magának Amerikának kellene megvívni, az ő szempontjából az lenne a 
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legjobb, ha nem ő vívná, csak ő szállítaná a hozzávalókat, de ezt a háborút 

valahogyan ki kell provokálni. 

Még egy kitérőt teszünk, példaként: a nemzetiszocialista Németország többek 
között azért tudott egy szinte hihetetlen, őrületes fejlődést produkálni 1933-

1939 között, mert olyan HITELEKET VETT FEL, amelyekről biztosan tudni 
lehetett, hogy nem képes visszafizetni. Nem is kell, mondta Hitler, hiszen ki 

fog törni a háború. És a berlini bunkerig élete egyik legnagyobb aggodalma 
volt, hogy talán mégsem: valamelyik disznókutya /Schweinehund/ az utolsó 

pillanatban beleköp a levesbe, mondta 1939 augusztusában, baráti 
társaságban. 

Az a néhány a Moszad- vagy CIA-ügynök, aki besegített Izrael provokálásába, 
kilőve néhány rakétát olyan irányba, ahol azok biztosan kevés kárt tesznek 

emberben-értékben, például a Negev-sivatagba, nagyjából hasonló dolgot 
hajtott végre, mint a gleiwitzi német rádiót lengyel katonaruhába öltöztetett 

fegyencek felhasználásával megtámadó SS-különítmény. És Izrael, amikor 
behatolt Gázába, ott iskolát, kórházat, sajtóközpontot lőtt, nem lehetetlen, 

hogy egy nagyobb halat kívánt feldühíteni: Iránt például. Hogy pontosan tudta, 

mit cselekszik, nem véletlen eltévedt lövedékekről volt szó, abban kevéssé 
kételkedek. 

Barack Obamáról azt gondolják, jót tehet a világnak. Kennedyhez szokták 
hasonlítani, mely Kennedy ún. "jó elnök"-ként él az emberek emlékezetében, 

még egy repülőgép anyahajót is, mint a jóakarat szimbólumát, elneveztek róla. 
Kennedy azonban kevéssé hasonlított az utolsó Tarában uralkodó, hasonló 

nevű ír királyokhoz /a Kennedy család ír származású/. Rövid élete és még 
rövidebb elnöksége alatt igazi sikert a nőknél könyvelhetett csak el, de a 

nőcsábítás náluk családi hagyomány volt: a nemzetiszocializmusra kacsingató 
papától, Joe-től /akinek politikai karrierjét éppen ez törte derékba, s ez irányú 

ambícióit azután a fiain élte ki/ kezdve az öccseiig, szegény Rose mama pedig 
mindeközben háttérbe szoríttatott. A kubai válságot, már ha az válság volt, és 

nem Hruscsov alkualapja, csak a törökországi támaszpontok leszerelésével 
oldotta meg, a vietnami háború pedig az ő idejében fordult élesbe, szemben a 

gonosznak elkönyvelt Nixonnal, aki befejezte azt. A jó verőember az a 

verőember, akiről e ténykedése MESSZIRŐL LÁTSZIK. Ha balszerencséjére 
vékonyabb alkat, BIZONYÍTANIA KELL, vagyis: ütni. Obama egyrészt fiatal, 

tehát szeretne még elnök lenni, másrészt félvér, ráadásul, mint ilyen, első az 
amerikai elnökök sorában, mindennek megtetőzéseképp a középső neve 

Husszein, ami a Háridzsiták, Kivonulók által a sziffini csata után megölt Ali fia, 
a siita mártír neve is volt. 

Nem kétséges, hogy izraeli gyökerű tanácsadók nélkül sem lenne puha. 
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Bolondok hajója 4. – A valóság 

 
Felvetődött, megjegyzés formájában: Obama realista beállítottságú, nem 

fogják megölni és erős az életvonala. Nos, utóbbi két megjegyzés az 
üveggömb, fekete macska és fehér holló kategóriájába tartozik, nem kell rá 

válaszolnunk. Arra annál inkább, mi az, hogy "realista". Realizmus Bakos 
Ferenc szerint "a középkori skolasztika azon irányzata, amely az általános 

fogalmakat valóságosan létezőnek és az egyes dolgokkal szemben 
elsődlegesnek tartotta". Hogy nem fogalmi szinten van-e olyan, hogy "ember", 

"német", "zsidó", "magyar", "elefánt", "országgyűlés", satöbbi, azt kinek-kinek 
a fantáziájára bízom. Realitás alatt szintén Bakos a "tudattól függetlenül létező 

valóság"-ot érti, ami az "objektív" szóval kiegészítve egy marxista halandzsa. 
Tudattól független=objektív, létező=valóság, ezzel a meghatározással tehát az 

égvilágon nem határoztam meg semmit. Realista alatt azonban általában 
"gyakorlati ember"-t értenek. Reálpolitika - jelenleg - az a politika, amely - 

gazdasági, hatalmi - érdekegyezés esetén félreteszi az ideológiai ellentéteket. 

Reálpolitikus volt Hitler, amikor Sztálinnal megnemtámadási szerződést kötött 
/Ribbentrop-Molotov paktum/, reálpolitikus Roosevelt és Churchill, amikor 

szövetségre lépett a Szovjetunióval, bár erről Churchill a háború után azt 
mondta: "nem a megfelelő sertést vágtuk le". Ha tehát Obama reálpolitikus, 

akkor ez azt jelenti, hogy gazdasági, stratégiai, tehát MATERIÁLIS 
megfontolásból cselekszik majd: pontosan ezt bátorkodtam leírni. 

Két dolgot még gyorsan tisztázzunk: VALÓSÁG egy van, különböző formákban. 
Bármire azt mondani, hogy ez nincs, csak abszolút pontatlan és hétköznapi 

értelemben lehet. Hétfejű sárkány is van, Csizmás Kandúr is, csak nem ÚGY, 
mint Tibi bácsi, a sarki hentes. E létFORMÁK között pedig hierarchikus 

különbséget lehet tenni, de tudván tudjuk: ez merő önkény, magunkkal való 
megállapodás kérdése. 

A materializmus tágabb értelemben anyagelvűség. Az empíria, tapasztalat 
kizárólagosságát tételezi. A hétköznapi ember számára annál VALÓSÁGOSABB 

valami, minél MEGFOGHATÓBB. "Hiszem, ha látom, de ha ráadásul meg is 

érinthetem..." Más szóval: annál valóságosabb, minél TEHETETLENEBB vagyok 
vele szemben. Az ember a halállal szemben a legtehetetlenebb: ez a felfogás 

nyílegyenesen halálirányú. 
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Bolondok hajója 5. – Asimov Alapítványa és Izrael 

 
Nem biztos, hogy a színház a legjobb kifejezés arra, aminek részesei vagyunk. 

Azt gondolom, az "aréna" találóbb lenne. Anyai nagypapám zsidó volt /orvos, 
konkrétan ami ma Magyarországon allergológiával kapcsolatos, az nagyrészt 

neki köszönhető, első világháborús hősként haja szála sem görbült a 
másodikban, én pedig miatta nem lennék jogosult az alijázásra, vagyis az 

Izraelbe való kivándorlásra, tekintve, hogy nem zsidóként élt, nem volt zsidó 
vallású, és nem zsidótemetőben nyugszik/, a hozzátartozó nagymamám szerb, 

apai nagypapám magyar, apai nagymamám német: eszem ágában sincs 
rasszistának lenni, antiszemitának meg főleg nem. Izraelről csak azért 

beszélek hosszabban, sőt, holnap még hosszabban fogok, mert egészen 
egyszerűen a mai világ megértése nem lehetséges Izrael megértése nélkül. 

Azonban...volt Asimovnak egy híres trilógiája, az Alapítvány-sorozat. Röviden 
arról szólt, hogy a Galaktikus Birodalom hanyatló fázisba jutott, és "n" év 

barbárság várt volna rá. Élt azonban a végidőkben egy ún.pszichohistorikus, 

aki előre ki tudta számolni a várható eseményeket. A már említett barbárság 
időszakát a töredékére akarta lerövidíteni, s evégből a Galaxis KÉT VÉGÉN 

létrehozott két Alapítványt. Az elsőt kereskedők irányították, a másodikat 
pszichohistorikusok. Az első mindvégig előtérben volt, a második -a fontosabb, 

a tulajdonképpeni szervező-irányító- nem. Sokan keresték, fentebb leírt 
információt alapul véve, de nem találta senki. Végül persze kiderült, az alapító 

mit értett a Galaxis két vége alatt: természetesen nem a térbeli 
elhelyezkedést, hanem a fontosságbelit - a Második Alapítvány, szemben a 

periférián létrehozott Elsővel, a Birodalom fővárosában, Trantorban volt. 
Izrael az Első Alapítvány. Ő a vörös lepedő a bikaviadalon, amire a bika figyel a 

matador helyett. Az aréna az egész nagyvilág, a bika pedig, sajnos...mi 
vagyunk. Hogy ki a matador, az a sokkal fontosabb kérdés. 
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Bolondok hajója 6. – Izrael 2. 

 
Izrael, mint /egységes/ állam a huszadik-huszonegyedik századot leszámítva 

nagyjából száz évig létezett, a Kr. előtti 11. század végétől kb. a 10. század 
utolsó harmadáig. /Két jelentősebb királya volt, Dávid és Salamon, bár még az 

ő létükről is vitatkoznak. Tevékenységüket a Biblia a Sámuel II, Királyok I, és 
Krónikák I-II könyveiben taglalja. Dávidról a sorok mögötti olvasás 

módszerével Stefan Heym írt egy figyelemreméltó művet: a Dávid király 
krónikájá-t./ Államként a történelemre sem akkor, sem azóta jelentősebb 

befolyást nem gyakorolt. 
A mai Izrael, ha eltekintünk a /magyar születésű/ Herzl Tivadar utópiájától az 

Exodus, Zarándok és hasonló könyvek telepesromantikájáig terjedő, hogy 
finom legyek, nem egészen elfogulatlan és tényszerű szemlélettől, LÁTSZÓLAG 

nagyhatalmi játszmák és alkuk eredménye. 
Reagálva egy olvasói megjegyzésre, hogy tudniillik a politikai szándékok 

kikövetkeztetése tulajdonképpen merő spekuláció, közbe kell szúrnunk 

valamit, ami előre-hátra érvényesnek tekintendő: persze, hogy az. A kulisszák 
nem azért vannak, hogy mögé lássunk, és nyilván hihetetlenül sokféle 

meggondolás, érdek, ügyesség, ügyetlenség előz meg egy-egy lépést. Van egy 
közmondás: aki mindent möglát, mind fúr az oldali. Teljesen mellékes, hogy 

akarta-e valaki, ami bekövetkezett, azt akarta-e, akkor és úgy: EZ LETT 
BELŐLE. 

A mai Izrael Állam 1948. május 14-én alakult az addig brit fennhatóság alatt 
lévő Palesztina egy részén. A britek tartózkodásával az összes nagyhatalom, 

beleértve a Szovjetuniót is, megszavazta létrejöttét. Az Egyesült Államok meg 
szerette volna vetni lábát a Közel-Keleten, azért, a szovjetek az angolokat 

akarták előbb kigolyózni, utána az arabok segítségével a zsidókat, a 
többieknek pedig mindegy volt. A Második Alapítványnak /ld.előző 

naplójegyzet/, vagyis annak a konglomerátumnak, talán /talán/ szervezetnek, 
amely nagyjából a rómaiaktól datálható, s ilyenformán valójában -

kronológiailag- az Első, s amely mint szervezet talán tudatosan nem is, vagy 

sokáig nem létezett, talán nem is létezik, vagy nincs deklarálva, hogy létezik, 
viszont, teljesen más okokból SZÜKSÉGE VOLT Izraelre, ezért aztán azt, ahogy 

kezdetben -az első arab-izraeli háború végéig- alakult, az arabokon kívül 
látszólag mindenki elégedettségére, ki is kiáltották. Holokauszt-emlegetés, 

zsidó nemzeti otthon /a zsidóság nagy része ma is DIASZPÓRÁBAN, 
szétszóratásban, vagyis NEM Izraelben él/, Ígéret Földje, vágyódás az Ofra 

Haza által is megénekelt Jeruzsálem után /Jerusolájim sell zahav, a '67-es 
háború emblematikus dala volt/ mind hablaty, cukormáz, szirup, mákony, 

maszlag. Ha nem volnának elűzött palesztínok, nem lett volna az eddigi öt 
nagyobb fegyveres eszkaláció /háború: 1948, '56, '67, '73, illetve a libanoni 

bevonulás '82-ben/, melyekből kettőt /'67, '82/ maga Izrael indított, nem 
lenne intifáda, nem lennének öngyilkos merényletek, rakéták, pokolgépek, már 

rég a kutya nem figyelne oda az egész térségre. 
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Bolondok hajója 7. – Második Alapítvány 

 
Megpróbálom megvilágítani, mit értek Második Alapítvány alatt. Egy adott 

területen pásztorok telepszenek meg. Jöhetnek egyszerre, nem egyszerre, 
ismerhetik egymást, meg nem is. Az a közös bennük, hogy mindannyian 

pásztorok, és azok is akarnak maradni. Szeretnének minél több legelőt az 
állataiknak, tehát irtani fogják a fákat, minél kevesebb ragadozót, tehát irtani 

fogják a ragadozókat. E tevékenységeket végezhetik összehangoltan, és nem 
összehangoltan. A két tevékenységbeli mód között fa és ragadozó 

szempontjából csak hatásfokbeli különbség van, esszenciális különbség nincs, 
számukra közömbös, hogy a pásztorok szervezettek-e, vagy nem, ha ÚGY 

MŰKÖDNEK, mintha azok lennének. A pásztorokon kívül bárki más 
szemüvegén keresztül nézve nem csak ÚGY LÁTSZIK, hogy ezek az emberek 

összetartoznak, hanem 
ÚGY IS VAN, akkor is, ha maguk ezt soha nem deklarálták. 

Az is teljesen mindegy, hogy ezt tervezték, vagy így hozta a sors. 

A világ jelenlegi állapotát alapvetően két nagy birodalomnak köszönhetjük: a 
rómainak és a britnek. Mielőtt azonban -ha mégoly felületesen is- 

foglalkoznánk velük, állítsuk fejre az egész tematikánkat, és nézzük meg kicsit 
Magyarországot. Nem csak azért, mert kérték, hanem, hogy világosabb 

legyen, miért térünk vissza rendszeresen Ádámhoz és Évához, vagyis a 
történelmi környezethez és előzményekhez. Úgy fogunk tenni, mint a 

türelmetlen detektívregény-olvasó: néhány oldal után elolvassa a végét, majd 
időnként előrelapozva folytatja az elejétől. 
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Magna Hungaria  

 
Ha skolasztikus gondolkodással -ld. Bolondok hajója 4.- azt az absztrakt 

fogalmat, hogy "Magyarország" materiálisan valóságosnak /létezőnek/ 
tételezzük, akkor jelenkori állapotában egy kőhöz lehetne hasonlítani, ami egy 

sötét, mély kútba zuhan. Ez az a kegyelem nélküli állapot, amit a kálvini 
teológia az Istennel való szembedobottsággal jellemez. 

1983-ban kezdtem buddhizmussal -is, alapvetően református teológiát 
végeztem, de jártam katolikusra, belepancsoltam az iszlámba, júdaizmusba, 

filozófiába, összehasonlító vallásfilozófiába, eltöltöttem egy évet az 
Államigazgatási Főiskolán, etc.- foglalkozni. Azt gondolom, szerencsémre, 

teljesen tudatlanul dr. László András óráira kezdtem járni. Az ott megismert 
emberek egy része ma tanít, például az általuk alapított buddhista főiskolán, 

többek között dékáni minőségben. Sok dolgot nem fogok elfelejteni azokból az 
időkből, de most csak hármat szeretnék felidézni. Mindhárom Mireisz Laci 

bükki házához kötődik. Egy magát materialistának mondó matematikus 

barátnőmmel tettük tiszteletünket egy hétvége erejéig. Este érkeztünk, és 
amikor kiderült a hölgy filozófiai irányultsága, mindenki megörült: végre. Most 

talán megtudják, mi fán terem a materializmus. Az öröm azonban, ahogy 
haladt előre az este, halványulni kezdett. Végül valaki ránézett a lányra: nem 

is vagy te igazi materialista, majd kiment pisilni. Amikor visszatért, leült, 
hátradőlt, és bejelentette, hogy kint találkozott egy igazi, hithű materialistával: 

a macskával. Bármit is állítottam neki, mondta, a füle botját se mozgatta. A 
füle botját se. 

Ugyanezen az estén hangzott el az alábbi két megjegyzés. Takács Laci -
mozigépész volt akkoriban, vetítés közben írta könyveit a hinduizmusról- 

mondta: igen nagyra tartja a magyar népzenét is, de különösen a néptáncot. 
Botrány a magyar néptánc, vágott közbe valaki. Dehogy botrány, mondta Laci, 

a legheroikusabb tánc a világon. 
Népzene kapcsán került szóba a hegedülés. Már nem emlékszem, ki, 

kiselőadást tartott róla, prímásról, kontrásról, tokról, vonóról. Te nem is tudsz 

hegedülni, néztek rá a többiek. Én nagyon szépen tudok hegedülni, húzta ki 
magát ő. Csak még nem próbáltam. 

Vitákat folytathatunk. A viták természete azonban olyan, hogy nem feltétlenül 
annak a javára dőlnek el, akinek -minden filozófiai meggondoláson túl- "igaza" 

van, hanem aki például okosabban érvel. Jó beszélgetés /élvezetes vita/ alatt 
az emberek általában azt értik, hogy sok olyan végszó hangzik el, amelyre 

sokszor hallathatják saját hangjukat. Ettől még a végkifejlet a 
MEGRÖGZÜLTSÉGEIKEN /sajtból van a hold/ vajmi keveset változtat. 

Elfogulatlanul szemlélve a jelenlegi Magyarországot, egy széthúzó, marakodó, 
minden értelemben piszkos, kicsinyes, buta, kiábrándult csürhe benyomását 

keltjük, amely nem sokban különbözik egy szemeteskuka fölött acsarkodó 
hajléktalanok társaságától. Tökéletesen illik rá Nagy Frigyesnek ama 

jellemzése, amelyet saját csapatairól mondott: "Egykor a legcsodálatosabb 
hadsereggel mentem háborúba, ami csak Európában létezett, ma egy 

disznócsordám van, nincs vezérem, a tábornokok tehetségtelenek, a tisztek 

többé nem vezetők, a katonaság nyomorúságos." 
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Soha, semmikor, semmiféle körülmények nem kényszeríthetnek, hogy azt 

mondjuk: "erre vagy arra nem vagyok képes". Mindig meg kell próbálni, csak 

az a hol elvetett, hol sziruposra édesített, hol félremagyarázott /a teológia az 
ún. "terhelt" kifejezések kategóriájába sorolja/, és NEM CSAK a valláshoz 

kötődő fogalom kell hozzá, amit úgy hívnak: HIT. A hit tudniillik egy TEREMTŐ 
AKTUS, ha úgy tetszik, az EGYETLEN teremtő aktus, polgártársak. 
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Magna Hungaria 2. – A megfordított gondolkodás 

 
Mielőtt folytatnám: érdemes az előző bejegyzésekre is vetni egy-egy pillantást 

olykor, mert néha AZT írom tovább, többek között olyankor, ha nincs időm 
aznap befejezni. 

Van Julius Evolának egy könyve: Lázadás a modern világ ellen. E modern világ 
lényege az a materialista alaptévedés, hogy a ház téglából lesz. Nem: a ház 

TERVBŐL lesz, mint az immateriális gondolat materiális inkarnációja, 
megtestesülése, ha úgy tetszik, SZIMBÓLUMA. Az emberi gondolkodás 

természete szerint TRANSZCENDENS, FELFELÉ IRÁNYULÓ gondolkodás. Az 
idealisztikus szemlélet -a kifejezést most teljesen köznapi értelemben 

használtam- nem a gyakorlatiasság -ezúttal a közérthetőség kedvéért a logikát 
mellőzve- ellentéte, egy élettől elrugaszkodott luxus, hanem a szükségletek 

szükséglete, melynek primátusa /elsőbbsége/ megkérdőjelezhetetlen. Itt nem 
tehető föl a "miért?" kérdés: ha magunkat az /ismert/ élet jelenlegi 

legfejlettebb szerveződési szintjének tekintjük, akkor ezen a szinten már EZ 

KONSTATÁLHATÓ /állapítható meg/, egyszerűbben: ez van. 
A bajok gyökere NEM anyagi természetű, CSAK és ELSŐDLEGESEN az anyagi 

problémák orvoslásával nem is téphető ki. Helyre kell állítani a prioritásokat, 
vagyis a fontossági sorrendet, azt a felépítményt, amely kizárólag a pokolba 

képes juttatni a világot, és amely, ha már a poklot emlegettük, nemhogy /a 
legnagyobb kölcsönnel, legkedvezőbb gazdasági változásokkal-

intézkedésekkel/ szilárd fundamentumra nem, hanem egyenesen egy fekete 
lyukra /amely, mint tudjuk, a LEGSŰRŰBB ANYAG/ támaszkodik, le kell 

rombolni, és figyelmen kívül hagyva minden érzelgősséget, előítéletet, 
udvariasságot, az alapoktól következetesen el kell kezdeni építkezni. 

Egyszer az előzőekben említett Bartos Tibor beszélgetett valakivel. Az illető 
hallgatta, majd felhördült: ez a szöveg fasiszta, mondta. Lehetséges, vonta 

meg Bartos a vállát. 
Ugyanő a régi NDK-ban járván, egy szálloda liftjében együtt utazott egy néger 

kisgyerekkel. Félúton a kisgyerek megrángatta Bartos nadrágját, és kérdezett 

tőle valamit NÉMETÜL. Azt hittem, padlóra ülök, mesélte Bartos később. 
"Mintha egy kis darab szar szólalt volna meg mellettem." 

Vegyük tudomásul, hogy egy kijelentés TÉNYSZERŰSÉGÉT tekintve az 
égvilágon semmi jelentősége nincs annak, a Tudományos Akadémia 

nagytermében, vagy a hatos villamoson hangzik el, Hitler, Sztálin, Rákosi 
mondta-e, vagy II. János Pál pápa ex cathedra. 

Azok a képzetek, amiket puszta beidegződésből kapcsolunk valamihez-
valakihez, néha revideálásra szorulnak. 
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Magna Hungaria 3. – A demokrácia 

 
Szemrebbenés nélkül hozzá fogok nyúlni a szent tehenekhez. Egyáltalán nem 

érdekel, hogy mit illik és mit nem, mi az eddigi gyakorlat, mi a populista és a 
nem populista, mi a szalonképes nézet és mi a nem szalonképes. Sokszor, 

mint most is majd, idézni fogok egyáltalán nem szalonképes emberektől, hogy 
miért, ahhoz el kell olvasni az előző bejegyzés utolsó előtti mondatát. 

"Vegyünk példaként egy erődöt, képzeljük el, hogy hihetetlen nyomor 
uralkodik benne: addig, amíg a parancsnok látja a menekülés esélyét, hisz 

benne, reménykedik benne, addig az erődben rekedtek hajlandóak elfogadni az 
egyre csökkenő fejadagokat. De vegyük el az emberek szívéből a 

megmenekülés, egy jobb jövő lehetőségének utolsó reményét is, vegyük el 
tőlük ezt, és akkor azt láthatjuk, hogy hirtelen nem lesz számukra fontosabb, 

mint a csökkentett fejadagjuk. Minél jobban tudatosítjuk bennük, hogy nem 
mások, mint egy alku tehetetlen részesei, hogy a világpolitika foglyai, annál 

jobban olyanok lesznek, mint a rabok, akik csak a materiális érdekekre 

képesek gondolni. A másik oldalon viszont az áll, hogy minél jobban 
visszahozzuk az embereket a hit szférájába, annál kevésbé törődnek majd a 

materiális nehézségekkel, amely addig mindennél jobban számított nekik." 
Ezeket Adolf Hitler mondta élete egyik legjobb beszédében, iparmágnások előtt 

1932. január 27-én, Düsseldorfban. Magyarország államformája jelenleg 
köztársaság, kormányzati formája demokrácia. Utóbbi görög eredetű szó, a 

nép uralmát jelenti. A "démosz", "nép" szó rokon a "démon" szóval, melynek 
jelentése nem szorul magyarázatra. Az viszont annál inkább, hogy milyen 

értelemben tartjuk démonikusnak a "nép" szóval illetett, nem valóságos 
/"valóság" alatt a továbbiakban azt fogjuk érteni, amit az emberek többsége 

ért/ valamit. A "nép" elnevezés ugyanolyan absztrakció, elvonatkoztatás, mint 
-ahogy már írtam- bármely gyűjtőfogalom, például az "ember", "zsiráf", 

"asztal", satöbbi. Nép megfogható módon nincs, Jani bácsi van, Teri néni, 
Zsófika, Irénke és Gáborka. Abban a pillanatban, hogy elvonatkoztatunk a 

személyiségüktől, és pusztán egy konglomerátum RÉSZÉNEK tekintjük őket, 

őket, mint EGYÉNISÉGET, vagyis mint azt, amitől ők ők, tulajdonképpen 
lenullázzuk. A buddhizmus az ember lehetséges öt plusz egy hatalmi állapotát 

tartja számon, alulról fölfelé: mánava /emberiség/, manu /ember/, divia /hős/ 
déva /isten, mint a pantheon része, az istenek egyike/, Ishvara /az Isten/, 

Atman /nincs rá pontos magyar kifejezés, mondjuk, "önvaló", a német 
"Selbst", angol "Self", francia "Soi" megfelelője/. A Mánava, Emberiség a 

hindu-buddhista gondolkodásban az ember ALSÓ HATÁRÉRTÉKE. Annál lejjebb, 
mint hogy egy vagyok a tömegben, nem süllyedhetek. 
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Magna Hungaria 4.  

 
Az olvasók kívánsága szent: azokra legalábbis reagálni illik, tehát most megint 

megszakítom pár sor erejéig a műsort, és a Második Alapítvány folytatását 
reklamáló bejegyzésre válaszolok. 

Amit most, előre-hátra és kategórikusan leszögezek: sem itt, sem másutt, ami 
az én megnyilvánulásomnak tekinthető, nem lesz sem zsidózás, sem 

cigányozás, sem szabad demokratázás, sem semmiféle embercsoport 
semmilyen előjelű jellemzése. HARMADSZOR /ld.például Magna Hungaria 3./ 

mondom el, magyarul és érthetően, ÁLTALÁNOSíTANI csak fogalmi szinten -
statisztikaként, ha úgy tetszik- értelmes, máshogy csak baj -az általánosítónak 

is baj- származhat belőle. A statisztikák MEGELŐZÉSRE valók, nem 
megtorlásra. Ha nekem nem hiszünk, előkotorhatok ismert nevet is, Weöres 

Sándort például: "...mert minden elvont közösség ködkép, és aki a ködben 
rohangál, előbb-utóbb elevent tipor." /remélem, pontosan idéztem, idő 

hiányában vagy lustaságból általában fejből szoktam ugyanis/. Ha a rablást, 

mint bűncselekményt üldözöm, akkor tökéletesen mellékes, hogy Miskolcon az 
összes rabló cigány, vagy nem cigány. Hogy az ún. Második Alapítvány tudatos 

vagy nem tudatos tagjai kivétel nélkül zsidók, túlnyomó többségben azok 
/ahogy, ha a teória valamilyen mértékben is helyes, valószínűleg van/, vagy 

egyáltalán nem azok, csak ÉRDEKESSÉGKÉPPEN számít, a lényeget tekintve 
nem. Gyengeelméjűeknek másként fogalmazva: JELENSÉGEK ellen kell 

fellépni, nem belekontárkodni a néprajzkutatásba. Ha egy cigány 
segítségünkre van a rablások megelőzésében, annak ugyanúgy örülünk, mint 

ha egy zsidó segít Magyarország helyreállításában. 
Akaratomon kívül előreszaladva válaszolok még egy eddig fel nem tett 

kérdésre: magyar az, aki magyarnak érzi magát, és magyarként viselkedik. 
Magyar volt ezért Zrinyi, Bem apó, Petőfi, Karinthy, Radnóti, Szerb Antal, Rejtő 

Jenő, magyar volt a tulajdon nagypapám, és még nagyon hosszan 
sorolhatnám. Felsoroltak közül utóbbit ismertem a legjobban, ezért kicsit 

részletezem az életútját, mégpedig elfogultság nélkül. Nyiregyházán született 

1891-ben, echte zsidó családban. Apja ügyvéd volt, ő maga orvos lett. A 
testvére Adyval, Kosztolányival, Tóth Árpáddal barátkozott, a menyasszonyát, 

a későbbi nagymamámat -őt Brassován Szmilyának hívták, verseci szerb volt 
és szintén orvos lett- Herczeg Ferenc kezéről csapta le. Az első világháborút 

annak első napjától végigharcolta főhadnagyi rangban, az összes fronton, ahol 
akkoriban lehetett, Galiciától a Piavéig. Katonaorvosi mivolta ellenére részt 

vett a harcban is, ezért kapta a Tűzkeresztet, ami alapján sem ő, sem a 
közvetlen családtagjai nem számítottak később zsidónak. Hogy feleségül 

vehesse a nagymamámat, katolikus hitre tért, bár én azt a szót, hogy "isten", 
"vallás" soha nem hallottam a szájából. 1942-ben /!!!!/ kért a nyiregyházi 

rabbinátustól egy igazolást, miszerint ő száz százalékig zsidó származású, ezt 
meg is kapta, sőt meg is őriztük. 1945-ben az Astoriánál -a Múzeum krt-on 

laktak-, ahol az egyik orosz emberfogdosási pont volt, beterelték egy "kicsi 
robot, Ukrajna" oszlopba az anyukámmal együtt, amelyben addig haladt, amíg 

a sarokig nem értek, ahol el kellett fordulni a Szövetség utca, a munkahelye 

felé. Itt kézenfogta az anyukámat, és bement a kórházba dolgozni. 1952-ben 
eljárás indult ellene, mert az április 4-i ünnepségen a szónoknak ama 
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kijelentésére, hogy Sztálin generalisszimusz meg akarván kímélni Budapestet, 

megtiltotta a város nehéz ágyúkból való lövetését, fennhangon megjegyezte, 

akkor nem tudja, ki vitte el a balkonunkat. Soha nem politizált, a Munka Arany 
Érdemrendjével ment nyugdíjba, és halt meg 1976. december 10-én. A Magyar 

Allergológiai Társaság /amelyet ő alapított/, a magyar allergológia, mint olyan, 
több könyv, egy alapítvány és egy róla elnevezett kitüntetés maradt utána. 

A Második Alapítványról, úgy is, mint a világ, különösen a -most- gyenge, 
lezüllesztett /Magyarország/ vagy előbb-utóbb lezüllő /Európában elsősorban a 

volt szocialista/ országok süllyedéséért igen sokat tevőről, fikció vagy nem 
fikció mivoltában majd később. Tessék türelemmel lenni. 
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Magna Hungaria 5. – A demokrácia 2. 

 
Ott hagytuk abba, hogy Magyarország kormányzati formája demokrácia. Nem 

közvetlen demokrácia, mert az aztán még hajmeresztőbb sületlenség lenne, 
hanem ún. képviseleti demokrácia. Időzzünk el azonban még egy kicsit 

magának a "demokrácia" szónak az értelmezésén. Fájdalommal kell közölnünk, 
hogy ilyen a VALÓSÁGOS történelemben soha nem volt, és nem is lehetséges. 

Először is "nép" /"nemzet"/ alatt az idők folyamán mindig mást értettek. Hogy 
ne ugrándozzunk időben és térben, maradjunk Magyarországnál: nálunk vagy 

tizennyolc évszázadon keresztül a "nemzet" a magyar nemességet jelentette. 
Ha például valaki eladott egy földbirtokot, feltüntette, hogy hány falut, hány 

jobbágycsaládot adott el vele. Másodszor, a "nép", nem lévén egy individuum, 
önálló egyed, se járni, se beszélni, se hatalmat gyakorolni nem tud. 

Közvetlenül előbbi okból, közvetve pedig azért nem, mert nem homogén, nem 
egységes. A választásoknak már a SZABÁLYOZÁSA olyan valakik 

konszenzusának eredménye, akiknek a személye éppúgy megkérdőjelezhető, 

mint a döntés módja, és a kész szabályzat maga is. Olyan kérdésekkel, hogy 
az úgynevezett /mekkora? és miért?/ többség valóban többség-e /az indítékok 

rejtve maradnak/, vagy csak a választási rendszer olyan, hogy ANNAK TŰNIK, 
hogy a nem és nem a győztes pártra szavazók /EGYÜTT/ hova sorolandók /ha 

például adva van egy egész jó, hatvanszázalékos részvételi arány, aholis a 
résztvevők alig több mint a fele, ahogy az utóbbi ciklusok előtt történt, dönt, 

akkor ez a választóknak KEVESEBB, MINT EGYHARMADA/, már nem is 
foglalkozunk. 

Az emberek nagy többsége nem tud a maga szempontjából megfelelő politikai 
döntést hozni, ehhez sem a képességei, sem az ismeretei nincsenek meg. Azok 

közül fog választani, akiket mutatnak neki, saját érzései és a birtokába jutott 
információk alapján. Saját érzéseiről engedtessék meg újfent Churchillt idézni: 

"A legjobb érv a demokrácia ellen öt perc beszélgetés egy átlagszavazóval." A 
birtokába jutott információk pedig enyhén szólva is manipuláltak, pénz és 

érdekcsoportok harcának eredményei. 
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Magna Hungaria 6. – A demokrácia 3. 

 
Az emberek általában kényszerűségből politizálnak. Nem vitatkozási 

lehetőséget várnak a társadalomtól, hanem VÉDELMET. Az alapvető szükséglet 
azonban meglepő módon nem a szociális háló, munka, kenyér, cirkusz, hanem 

az ERŐ. A nagy belső konfliktusok nem akkor törnek ki, amikor a nép 
nyomorog, hanem, amikor úgy érzi, A KÖZPONTI HATALOM GYENGE. Ferenc 

József sokkal kevésbé volt engedékeny, mint V. Ferdinánd, Horthy Miklós, mint 
Károlyi Mihály, Rákosi Mátyás, mint Nagy Imre, Kádár János, mint Grósz 

Károly. A Bach-korszak milliószor elviselhetetlenebb volt, mint 1848. tavasza, 
a múlt század ötvenes éveinek eleje, mint 1956. ősze, az 1956. novembere és 

a konszolidáció /1963. március 15-én engedték ki a politikai elítéltek zömét a 
börtönből/ befejezése közti időszak, mint a nyolcvanas évek vége. Még csak 

azt sem lehet mondani, hogy a tömegek hosszan melengetik sérelmeiket, 
melyek orvoslása dolgában semmi nem történik, és csak az alkalomra várnak. 

XV. Lajos, a Napkirály dédunokája, 1715-től Franciaország királya azzal a 

korántsem megnyugtató gondolattal zárhatta le szemét 1774. május 10-én, 
hogy a "le bien-aimé", "nagyon szeretett" helyett uralkodásával a "le bien-hai", 

"nagyon gyűlölt" titulust sikerült kivívnia magának. Utódja, a "jóakaratú" 
jelzővel is illetett XVI. Lajos kimondottan reformpárti volt, mely reformokat EL 

IS INDíTOTTA. Feje 1793. január 21-én, délelőtt tíz óra körül hullott a porba, a 
jakobinus terror bevezetése előtt fél évvel. 

 
Egy ország vezetése akkor van biztos kezekben, ha a vezető /nem vezetőK/ 

rendelkezik az alábbiak MINDEGYIKÉVEL, /képletesen/ felülről lefelé haladva: 
suprematia, fensőbbség, dominatio, uralom és potestas, hatalom. Rendelkezik 

megfelelő tulajdonságokkal, elegendő erővel és mindezek birtokában 
lehetősége van a kormányzásra. Egy ilyen ember MEGVÁLASZTÁSÁRA 

körülbelül annyi esély van, mint a lottóötös megnyerésére, őt csak ELFOGADNI 
lehet. Ezek illusztrálására csak annyit, hogy 1945-ben, az után a világháború 

után, melynek megnyerésében oroszlánrésze volt, a már többször idézett 

Churchill a választásokat ELVESZTETTE. 
 

A vágy titokzatos tárgya a mai politikusok számára a HATALOM. A 
"fensőbbség" és az "uralom" szót azonban nem véletlenül helyeztük a 

"hatalom" fölé: ezek az ELŐFELTÉTELEI utóbbi eredményes gyakorlásának. 
Minden kormányzásra, jöjjön létre választásokkal, forradalommal, puccsal, 

bármivel, mely egyedül a hatalom megragadására épül, a latin "usurpatio" 
kifejezés a megfelelő, amely magyarra lefordítva: bitorlás. 
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Magna Hungaria 7. – Az elnök 

 
Devalválódás, leértékelődés alatt azt a folyamatot értem, amelynek végén egy, 

mondjuk Rembrandt-kép értékét az mutatja, hogy passzol-e a szoba 
berendezéséhez. A devalválódást tökéletesen visszaadják az államfői titulusok: 

istenkirály-apostoli király /Szent István óta innentől mi is érintettek vagyunk, 
tehát magyar címekkel folytatom/-király-Isten kegyelméből király-kormányzó-

elnök. 
 

Az "elnök" szó az "elöl ülnök" szóból származik. Elöl ülnöke lehet egy 
asztaltársaságnak, de nem lehet egy országnak, sőt, még egy pártnak sem. Az 

első, de még a második világháború előtti Magyarországon is voltak az 
emberek mondjuk hivatali rangjára /titkár, tanácsos, osztályvezető, satöbbi/ 

és EZZEL PÁRHUZAMOSAN az ennek megfelelő társadalmi státusára utaló 
elnevezések /méltóságos, kegyelmes, satöbbi/. Mára az utóbbiak teljesen 

eltűntek, pontosabban egybemosódtak az előbbiekkel. Még Lenin is csak azért 

jelölte a hatalom gyakorlására általa alkalmatlannak tartott Sztálint a bolsevik 
párt főtitkárának, mert azt egy TISZTÁN ADMINISZTRATíV tisztségnek szánta. 

Sztálin azonban az adminisztratív funkciókat TÉNYLEGES HATALOMMAL töltötte 
meg, és amikor már a szifilitikus idiotizmusban szenvedő Lenin előtt sem 

lehetett ezt letagadni, olyannyira, hogy utóbbi a politikai végrendeleteként 
számon tartott, utolsó levelében meg is kisérelte saját hibáját orvosolni, 

kénytelen volt Lenint szinte hermetikusan elzárni a külvilágtól. /A makacs 
Nagyezsda Krupszkaja, Lenin felesége férje halála után csak arra a 

fenyegetésre nem hozta nyilvánosságra a levelet, hogy ha megteszi, keresnek 
Leninnek egy másik özvegyet./ 
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Magna Hungaria 8. – Az alkotmány 

 
A "legitim" szó annyit jelent: törvényes. Egy ország jogrendjének forrása 

általában az alkotmány. Két fajtája ismeretes: az ún. történeti alkotmány, 
mely a történelem folyamán, különböző időpontokban megalkotott 

jogszabályokon nyugszik, nem feltétlenül egy egységbe foglalva /pl. Nagy-
Britannia/, illetve az ún. kartális alkotmány /az első ilyen az Egyesült 

Államokban született/, amelyet egy összefüggő alaptörvényként hoztak létre. 
Utóbbi lehet rugalmas és lehet merev, attól függően, hogy bármely más 

törvényhez hasonlóan módosítható, vagy különleges feltételekkel, például 
minősített többséggel, népszavazással lehet módosítani /sőt, az alkotmány ki 

is zárhatja bizonyos részeinek vagy az egészének a módosítását/. 
Az alkotmány megváltoztatását olyan eszközökkel, melyeket az alkotmány 

nem ismer, Sebastian Haffner FORRADALOMNAK nevezi. 
A jog játékszabályok gyűjteménye, mely játékszabályok a játék belső logikája 

szerint vagy harmonizálnak az alapszabállyal és egymással, vagy nem. Az 

alapszabállyal való harmonizációt az Alkotmánybíróság hivatott biztosítani. 
Az állampolgárok bármely cselekedete ennek a játéknak a szabályai alapján 

minősül. A kutya nem kérdezi, szeretnének-e játszani, vagy sem, az állam 
egyszerűen rájuk kényszeríti, miközben ráadásul egy emocionális -érzelmi-

cukorsziruppal nyakon önti az egészet, kitöltve a hézagokat is: ez az erkölcs. 
Ha a jogszabályoknak az alapszabállyal és egymással kell harmonizálniuk, az 

emberek cselekedeteinek a jogszabályokkal. A jog RENDSZER. A rendszerekre 
/ilyen a társadalom is/ az jellemző, hogy nem mondható rájuk, az egyes 

elemeikből állnak, hanem AZOKRA BONTHATÓK LE. Nem az egyes emberek 
igényei összegződnek, hanem valami teljesen más képződik, mégpedig nem az 

emberek igényei, hanem a rendszer belső logikája szerint. 
Szabályokra azonban szükség van. Nem azért, mert nem tudjuk, hogy azok 

minden esetben önkényesek, hanem egész egyszerűen VISZONYíTÁSI 
ALAPKÉNT. Teljesen mindegy, járt-e János a János-hegyen, az elnevezés arra 

való, hogy elkülönítse mondjuk a Hármashatár-hegytől, amelynél úgyszintén 

mindegy, hármas határon emelkedik-e. 
Viszont eldönthetjük, akarjuk-e AZT a játékot játszani. Ha nem akarjuk, két 

dolgot tehetünk: lesöpörjük a sakktáblát, ez a forradalom, vagy mattot adunk, 
és az új játékot más alapokon kezdjük el. Ha az alkotmány megengedi saját 

módosítását, utóbbi látszik célszerűnek. 
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Magna Hungaria 9. – A disznó 

 
Ha /önkényesen/ az ember /feltételezettt/, majdnem állati alapigényeiből 

indulunk ki, ld. e napló első bejegyzését, akkor az új jogrend tulajdonképpen 
egyáltalán nem új. És a "majdnem állati" e jogrendben érdekes módon, elvont 

gondolkodásra képes emberről lévén szó, az állatvilágtól mérhetetlenül 
különböző tartalommal telítődik meg. 

E jogrend alapja ugyanis egy nagyon nehezen lefordítható latin kifejezés: a 
dignitas. Sok értelméből elég, ha egyet ragadunk ki: MÉLTÓSÁG. 

Azt írtam 2007-ben: süllyedés az, amikor az ember értékrendje a disznó 
értékrendjéhez kezd konvergálni. /Amikor az ember a világban elsősorban mint 

FOGYASZTÓ jelenik meg./ 
So oder so, így vagy úgy, ezen fogunk megpróbálni változtatni. 
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Magna Hungaria 10. – A NATO 

 
Ha az egykori Erdélyt Tündérkertnek nevezték, akkor a jelenkori Magyarország 

egy lepusztult gazdasági udvar, ahol tündérek helyett már csak a böllér 
szorgoskodik. Két szövetségi rendszernek tagja, egy katonainak és egy 

gazdaságinak. Mivel kronológiailag a katonai szövetséghez csatlakozott előbb, 
ezzel kezdjük. 

Nagyjából Mohács óta a magyar katonapolitika rögeszméje, hogy a magyar 
érdekek érvényesítéséhez egy regionális vagy világhatalom segítsége 

nélkülözhetetlen. Két alkalom volt az újkori történelemben, amikor jó eséllyel 
felül lehetett volna vizsgálni ezt a dogmát: az első világháború és a 

rendszerváltás /-nak nevezett bohózat/ után /Rákóczit, Kossuthot, 1956. 
felkelőit MAGUKRA HAGYTÁK/. Magyarország mindkét alkalmat elmulasztotta, 

majd úgy kezdett viselkedni, ahogy mindig is viselkedett, amikor valaki 
elkapta: mintha ő tulajdonképpen egy úrilány lenne, aki VÁLASZTOTT az 

udvarlók közül, nem pedig egy sötét sikátorban erőszakolta volna meg egy 

briganti. 
Ahogy az Európai Unió nem egy jótékonysági egylet, úgy a NATO sem egy 

tagjait óvó atyai kéz. Mivel én nem gondolom, hogy a környező országokkal 
katonailag konfrontálódnunk kéne, ezért nem az az abszurditása a NATO-

tagságnak, hogy potenciális ellenfeleink a szövetségeseink, hanem az, hogy 
maga a NATO az abszurd. Egyrészt azért abszurd, mert /mivel csak és 

kizárólag gazdasági érdekek védelmét szolgálja, ezek pedig országonként is 
különbözőek/ teljesen hiányzik belőle a koherencia, belső összetartó erő. 

Másrészt azért abszurd, mert nem csak hiányzik belőle az összetartó erő, 
hanem európai tagjai kifejezetten ELLENÉRDEKELTEK a szövetség lelkét adó 

Egyesült Államokkal szemben /tökéletes példája volt ennek a magyar 
vadászrepülőgép-vásárlás története/. A NATO nem katonai tömörülés 

elsősorban, legkevésbé védernyő: üzleti vállalkozás, egymással konkuráló 
tulajdonosokkal. 
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Magna Hungaria 11. –Az Európai Unió 

 
A közámítás fontos eleme volt annak idején, hogy az Európai Unióba való 

felvétel félig jutalom, amelyért keményen meg kell dolgozni, félig valamiféle 
ajándék, addig példa nélküli történelmi lehetőség, a Mennyország kulcsának 

megszerzése. Szathmári Sándor: Kazohinia c. könyvében az éppen háborúra, 
helybéli nyelven "buku"-ra készülő, zárt alakzatban vonuló, késekkel 

hadonászó helybélieket szemlélő európait megszólítja két késes: van 
testhasználati engedélyed? Nincs, válaszolja megrökönyödve az európai. Akkor 

megengedjük, hogy részt vegyél a békemunkában, förmednek rá, kést 
nyomnak a kezébe, és belökik a sorba. Nos, a NATO- és az uniós tagság 

valahogy így értelmezendő helyesen. 
Az Európai Unió nem Róbert bácsi /vagy éppen az: az eredeti Róbert bácsi 

magát török milliomosnak kiadó szélhámos volt, aki még Horthy Miklósnét is 
becsapta/. Látszólag ártalmatlan dolgokra, SZABVÁNYOKRA épül, látszólag az 

elmaradottabb országok felzárkóztatása végett. Eme szabványok alapja 

természetesen a fejlettebb /a volt Közös-Piacot alkotó/ országok gazdasága, 
amelyhez a felzárkózás csak technológiai importtal, kvázi a multinacionális 

vállalatok beengedésével lehetséges. A multinacionális vállalatok 
megjelenésének következménye a saját ipar elsorvadása, az adott ország 

fokozatos MUNKAERŐ-ADÓ és ÁRUFELVEVŐ-PIACCÁ redukálódása lesz. A GDP, 
bruttó hazai termék -az egy év alatt Magyarországon előállított javak 

összértéke- azt a jövedelmet mutatja, AMI ITT KELETKEZIK, azt nem, ami 
ebből INNEN ELMEGY. Ha a GDP magas, jelen helyzetben azt jelenti, hogy jól 

prosperálnak az itt megtelepedett külföldi vállalatok. Akkor tudnak jól 
prosperálni, ha a bevétel-kiadás mutatójuk jó, vagyis nagy bevételekre 

viszonylag alacsony költséggel kell számolniuk. Magyarország számára ez 
kieső adókat, alacsony munkabéreket, beszállítói árakat, hosszú fizetési 

határidőket, az egyenlőtlen feltételek miatt megszűnő hazai vállalatokat jelent. 
Egyetlen munkatábor lakói, akiknek legfőbb örömforrása a napi robot után az 

azért kapott aránytalanul kicsiny fizetségből vásárolt csemege a méregdrága 

kantinban, sem feszengenének idegenül azon a Magyarországon, ami felé 
tartunk. 
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Magna Hungaria 12. – Az újrateremtés 

 
Jelen pillanatban Magyarország egy sánta gyorsaságával azt a kuruzslót 

igyekszik utolérni, aki, miután kiforgatta mindenéből, magára hagyta egy 
rakás adóssággal és néhány doboz placebóval. Célja nincs, tartása nincs, ezen 

az úton haladva lehetőségei nincsenek. Paradox módon azonban éppen utóbbi 
megállapítás az, amely, ha felismeréssé változik, minden más ország elé 

helyezheti. 
Szükség van egy ESZMÉRE, amelyben /és amelyet/ hinni lehet. Létre kell hozni 

egy olyan társadalmi berendezkedést, amely megfelel az ember 
természetének. Mindennel szakítani kell, aminek egyedüli oka mások utánzása, 

a megszokás, rettegés, kiszolgáltatottság érzete: semmitől nem kell félni, 
mondta Roosevelt, csak magától a félelemtől. 

Nagyjából egy pontig a filozófusok, ha valamilyen speciális kérdés el nem tereli 
a figyelmüket, ugyanazon az úton haladnak. Amikor azonban elérkeznek ahhoz 

a bizonyos ponthoz, ahol szembe kell nézniük mindannak az összeomlásával, 

amit addig építettek, nagyon kevesen képesek -e kevesek közé tartozik például 
Wittgenstein- következetesek maradni. 

Magyarországnak, ha földrajzi fogalomnál egyéb kíván lenni, NINCS MÁS 
VÁLASZTÁSA, mint a sodrással való szembefordulás. 

Az az egyetlen eszme, amelyért két szalmaszálnál többet érdemes ma 
megmozdítani, a REKREÁCIÓ. Szó szerint "újrateremtés", mi sokszor 

"helyreállítás"-t fogunk helyette mondani. Azért mondjuk azt, mert 
tulajdonképpen a normális emberi értékrend és viszonyok helyreállítása a cél, 

de ez a helyreállítás egyszerű restaurálással már nem oldható meg. 
Az "initiatio" latin, "diksa" szanszkrit szavak "beavatás"-t jelentenek. Initiatio 

eredetileg a keresztség, a Heidelbergi Káté szavaival "az ó-ember 
megöldöklése, és az új ember megelevenítése". A beavatás lényege az 

ÚJJÁSZÜLETÉS, de ehhez előbb valamiféle pusztuláson is át kell esni. Ez a 
procedúra nem feltétlenül kellemes. Ahogy a legtöbb belső megtisztulás nem 

kellemes, hányni sem kellemes, de A KISEBBIK ROSSZ. 

Ma Magyarország világpolitikai helyzetét tekintve TÉNYLEGESEN, vagyis nem 
papíron, hanem a valóságban egyfajta hatalmi vákuumba került, történelme 

azon ritka pillanatainak egyikét élheti át, amikor mindenkinek nagyobb a maga 
baja, hogysem vele foglalkozzék. Másképpen fogalmazva komolyabb 

POLITIKAI konfrontáció veszélye nélkül lehetősége van jelentős belső 
változtatásokat végrehajtani. A gazdasági konfrontációkat nem kerülheti el. 
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Magna Hungaria 13. – A Szent Korona 

 
Magyarország egyetlen természetes államformája a királyság, ahol a legfőbb 

szuverén a Szent Korona. 
Szimbólum alatt azt értjük, hogy valami létrendi szempontból magasabbrendű 

princípiumot /rendezőelvet/ fejez ki: a TÉNYLEGES szimbólum önmaga 
lényegeként, a DEKLARÁLT szimbólum nem önmaga lényegeként. 

Deklarált szimbólum például egy ország zászlaja, mert sem a zászló anyaga, 
sem a színei azon túl, hogy valamiért így fogadták el őket, nem hordoznak 

semmit abból, amit jelképeznek. A koronázási jelvények, beleértve magát a 
koronát, anyagukban, kialakításukban, történetükben ESSZENCIÁLISAN 

UGYANAZOK. Hogy ezt még jobban megvilágítsuk, értelmezzük az "analógia" 
fogalmát. Az analógia NEM hasonlóság. Az analógia az UGYANAZT 

szimbolizálók közötti megfeleltetettség. Hasonlóság van például az oroszlán és 
a macska, arany és vas, király és herceg, Nap és Hold, analógia az oroszlán, az 

arany, a király és a Nap között. 

A Szent Korona lényege és annak a Magyarországnak a lényege, melyet 
jelképez, EGY ÉS UGYANAZ. Két dolgot előzőek kapcsán nagyon világosan 

szeretnék leszögezni. Először: EZT a Magyarországot, amelyben most élni 
vagyunk kénytelenek, nem a Szent Korona, hanem egy svájcisapka 

szimbolizálná megfelelően. Másodszor: annak ellenére, hogy úgy vélem, 
Magyarország egyetlen természetes államformája a királyság, ezt az 

ÁLLAMFORMÁRÓL gondolom, nem az államfői intézményről. A koronázási 
jelvényeken kívül Magyarország rendelkezik még egy tényleges szimbólummal, 

és ez a TURUL. Ez a héjaszerű madár jelképezte a magyar monarchia kezdetét 
és valamiképp a végét is: az Árpád-ház totemállata volt, a Habsburg név pedig 

a von Habichtsburg-ból, Héjavári-ból származik. A turul azonban legfeljebb 
ihletettségét illetően héja /a sólyom-hívőknek ajánlatos némi Brehmet olvasni: 

a héja is sólyomféle/. A turul nem egy állatrendszertani hely várományosa, 
hanem egészen más: ugyanazt jelenti Magyarországnak, mint amit az oroszlán 

jelentett Assziriának vagy a sas Rómának. Teljesen mindegy, hogy a magyar 

államiság körülbelül ezer éve során elenyésző ideig létezett-e egy Turul 
Szövetség, és az mit csinált. 

Sokkal fontosabb, hogy MI MIT FOGUNK CSINÁLNI. Azt akartam írni: a 
jövőben, de az már itt liheg a nyakunkba. 
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Magna Hungaria 14. – A harmadik Magyar Köztársaság 

 
Jelenleg Magyarország államfője formálisan az ún. köztársasági elnök, 

gyakorlatban a kormány, vagyis a VÉGREHAJTÓI hatalom feje, a 
miniszterelnök. Az alkotmány, némi változtatásokkal, ugyanaz a sztálini 

mintára készült alkotmány, ami 1949. augusztus 20-án lépett életbe. 
Évfordulóját tüzijáték, Oláh Ibolya és tömegkatasztrófát okozó vihar szokta 

emlékezetessé tenni, együtt vagy külön-külön, a katonai díszszemle 
működőképes hadsereg hiányában egy idő óta elmarad. 

A /harmadik/ Magyar Köztársaságot 1989. október 23-án kiáltotta ki egy 
vezető kommunista pártfunkcionárius, Szűrös Mátyás /az első magyar 

Köztársaságot 1918. november 16-án, a másodikat 1946. február 1-én 
kiáltották ki/. 1956. október 23-ra datálják az 1956-os forradalom kitörését. A 

jelenleg fennálló Magyar Köztársaság tulajdonképpen illegitimnek tekintve a 
forradalom leverését követő majdnem 33 év magyar kormányzását, önmagát 

1956. közvetlen örökösének deklarálva a forradalmat legitimációs alapjává 

tette. Az 1956-os forradalom, ha fentebb említett kezdő dátumból indulunk ki, 
mindössze 18 napig, a csepeli ellenállók november 10-i fegyverletételéig 

tartott. Sem tervszerűség, sem átgondoltság, sem fizikai, sem morális, sem 
ideológiai egység nem jellemezte. Felemelő csak rövid ideig /a visszaélések 

kezdetéig/ és csak olyan értelemben lehetett, amilyen értelemben felemelő, ha 
az ember, akinek egy nagy követ raktak előzőleg a cipőjébe, végre leveheti 

azt. Az egymást ötletszerűen követő, különböző célú cselekedetek kiváltó 
okaiban egyetlen közös volt, a HATALMI KONTROLL MEGSZÜNÉSÉNEK ÉRZETE. 

Nagy Imre, az október 24-én MÁSODSZOR /először 1953. július 4-én/ 
miniszterelnökké KINEVEZETT, később a forradalom védjegyévé avanzsált 

ortodox kommunista semmivel sem volt legálisabb kormányfő, mint akik 
ugyanezt a posztot előtte vagy utána a kommunista érában betöltötték. 

KÖVETTE az eseményeket, sem koncepciója, sem ereje, sem vezető kvalitásai 
nem voltak. Az 1956-os forradalom egy /kommunista/ reformszerveződés 

spontán megmozdulásából spontán módon kialakult, folyamatosan devalválódó 

rövid eseménysor volt, mely a /kommunista/ restauráló hatalom 
VISELKEDÉSÉN kívül semmit nem befolyásolt, és bármiféle fensőbbség 

eredeztetésére és megalapozására tökéletesen alkalmatlan. 
A "rendszerváltás" háttértörténetének kibogozásánál természetesen 

találgatásokra kényszerülünk. Az Egyesült Államokban a hidegháború alatt 
mondták a következőket: az, ami olyan fehér, mint egy kacsa, úgy hápog, 

mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, egészében véve úgy néz ki és úgy 
viselkedik, mint egy kacsa, az ördögbe is, az kacsa. Nos, e kacsamese 

konklúziójának valósághűségével megegyező valósághűséggel a következőket 
gondolhatjuk: miközben a lakitelki találkozó és a rendszerváltást előkészíteni 

hivatott Ellenzéki Kerekasztal teljesen különböző orientációjú, 
jellemszilárdságú, mentális kapacitású résztvevői politikai alkudozásokkal és 

tervezéssel voltak elfoglalva, a gazdaság jelentős része a kommunista 
pártfunkcionáriusok magán-érdekszférájába került. Az első választásokat az 

MDF, egy heterogén összetételű, irreálisan felduzzadt, hamar fel- és lebomló 

konglomerátum nyerte, nem kis részben NEVÉVEL és prominensei 
ismertségével. Elnöke és a "rendszerváltás" utáni első magyar miniszterelnök 
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viszont egy jóformán ismeretlen /orvostörténeti/ múzeumigazgató lett. Antall 

József, a múzeumigazgató ELMÉLETI képességei JOBB IDŐKBEN talán 

elegendőek lettek volna, /halálosnak bizonyult/ betegségével súlyosbítva az 
adott feladathoz adott körülmények között azonban nem voltak azok. Antall 

József legnagyobb hibája az volt, hogy a pax victoriosus, győzelmes /győzelem 
utáni/ béke elvének feladásával IDŐ ELŐTTI KONSZOLIDÁCIÓRA törekedett, 

aminek az lett az eredménye, hogy sok mindent elkezdett, de semmit sem 
fejezett be. Nem történt meg a kommunista korszak RADIKÁLIS lezárása, nem 

történt meg a rövid idő alatt keletkezett nagy vagyonok kontrollja. A politikai 
élet annyiban különbözött a Kádár-kor politikai életétől, hogy a színdarab, 

amelyet az állampolgároknak, mint nézőknek játszottak, ÉRDEKESEBBÉ vált. 
BELÜLRŐL nézve azonban pártként szerveződött vállalkozói csoportok 

pozícióharcáról volt szó, ahol a vállalkozók csak a nézők számára politikai 
ellenfelek, a függöny mögött valójában konkurensek, ugyanakkor KOLLÉGÁK 

is. Mindezek természetesen ma sincsenek másként, a közéleti durvaságok 
pártpolitikai oldalról a régebbi vállalkozók erőfölényének ellensúlyozására tett 

kisérletek. 
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Magna Hungaria 15. – „Baloldal” és „jobboldal” 

 
Jelenleg öt párt képviselői ülnek a magyar parlamentben: a Magyar Szocialista 

Párté, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségé, a Kereszténydemokrata Néppárté, 
a Magyar Demokrata Fórumé és a Szabad Demokraták Szövetségéé. 

Noha a továbbiakban a "jobb" illetve"bal" jelzőket a megszokott értelemben 
fogom használni, nem árt tudni, hogy deklarált eszmei hátterüket tekintve 

mindezek valójában kivétel nélkül BALOLDALI pártok, ahogy a nép mondja, 
egyik kutya, másik eb. Teljesen téves a nemzetiszocialista-fasiszta jellegű 

pártok szélsőjobb oldalra sorolása is: ezek ugyanoda tartoznak, mint a 
kommunista-anarchista formációk, vagyis a SZÉLSŐBAL-nak nevezett oldalhoz. 

Minden szociális alapra helyezett ideológiájú párt baloldali. 
Az ún. jobboldal az MSZP-t mint kommunisták gyülekezetét szokta jellemezni. 

Sag mir, wo die Blumen sind: kommunisták, ha vannak is, talán az egyedüli, 
most kórházban vegetáló Horn Gyula kivételével OTT egészen biztosan 

nincsenek. Az MSZP a Kádár-kori konszolidált kommunizmus GYAKORLATÁNAK 

legvisszataszítóbb elemeit egyesítette a kapitalizmus eszmei hátterével, mely 
utóbbit egészen egyszerűen úgy fogta föl, mint a tulajdonszerzési lehetőségek 

kiterjesztését azokra a területekre, amelyek a kommunista időkben legalábbis 
FORMAILAG ezek elől elzártak voltak. Az MSZP pontosan ugyanannyira nem 

szociáldemokrata, mint amennyire a Fidesz-MPSZ nem nemzeti: két emberre 
hasonlítanak, akik különböző szöveget énekelnek ugyan, de UGYANARRA a 

dallamra. 
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Magna Hungaria 16. – A polgártárs 

 
Nem a Fidesz-MPSZ találta fel a spanyolviaszt. A Fideszt egyetlen dolog 

érdekli: az EREDMÉNY. Az emberi természet kétféle vonzalmát és a kelet-
európaiak nagy részének kommunizmus iránti ellenszenvét használja ki. A 

kétféle vonzalom: vonzalom a transzcendenshez és vonzalom a VALAMIBEN 
HASONLÓKHOZ. Utóbbi, nagy betűvel írt okból, valamint a kommunista 

"elvtárs" ellenpontozásaként -a történelem legsötétebb bugyraiból merítve- 
bevezette a soha egzakt módon nem definiált "polgár" titulust, ugyanakkor 

neve második szavával szöges ellentétben /szinte egyedüli pozitívumként/ 
felépített egy EGYSZEMÉLYI vezetésen alapuló pártszerkezetet. Az emberi 

történetben kétszer használták a "polgártárs" megszólítást: az 1789-es francia 
forradalmat követő jakobinus diktatúra idején /például XVI. Lajos elnevezése 

akkor "Capet polgártárs" volt/, valamint az 1917-es bolsevik puccs után egy 
ideig Szovjet-Oroszországban. Természetesen nem a Fidesz-MPSZ az egyetlen, 

ahol, kihasználva az emberek műveletlenségét, máshonnan lopott poénokkal 

szinezik a pártpropagandát. A 2006-os választási kampány idején szokásos esti 
sétámat tettem a budai Várban. Véletlenül arra vetődtem, ahol az MDF tartotta 

egyik kortesgyűlését. Dávid Ibolya éppen a következőkkel jellemezte pártját: 
"hideg fej, meleg szív, tiszta kéz", amely, némileg módosítva nem más, mint 

Féliksz Edmundovics Dzerzsinszkij híres mondása. Eredetiben így hangzott: 
"hideg fej, forró szív, tiszta kéz". 

Féliksz Edmundovics pedig, e mondás mögé bújtatva egy úgyszintén világhírre 
szert tevő szervezetet alapított: CSEKA néven maradt fenn az emberek rossz 

emlékezetében. 
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Magna Hungaria 17. –Helyreállítás Magyarországi Pártja és HIKSZOSZ  

 
Minden ellenérzésem dacára valószínűleg életre kell hívnunk egy új pártot. 

Azért KELL, mert ha nincs egy olyan szerveződés, amely MOST célt és értelmet 
adna az embereknek /az értelem célirányosság/, akkor belefulladunk abba a 

mocsárba, ami körülvesz, azért újat, mert a jelenlegi pártok közül egyik sem 
alkalmas erre a feladatra, és azért pártot, mert egészen egyszerűen erre van 

törvény adta lehetőség. 
 

A mozgalmat, melyet a párt megalapításával nagyjából egyidőben el szeretnék 
indítani, rekreációs mozgalomnak lehet nevezni /ld. Magna Hungaria 12./. Azt 

a pártot, amely ennek magyarországi megjelenítője, a Helyreállítás 
Magyarországi Pártjának /HMP/. 

Ha megalakul, a kifejezés eredeti és korrekt jelentésében ez lesz az EGYEDÜLI 
jobboldali párt Magyarországon. 

 

Mind a mozgalom, mind a párt hátterében egy további szó, pontosabban 
rövidítés áll: H.I.C.S.O.S. Hat latin kifejezés rövidítése, sorrendben: habena -

kormányzás, imperium - uralom, coniunctio - egyesítés, spes - remény, obsisto 
- szembeszállás, sepelio - véget vetés. Ezek a MOZGALOM céljai, de rövid 

programnak is felfoghatók. 
HATALMI POZíCIÓBAN három alapelvet gondolok megkerülhetetlennek: 1. 

megbocsátás, 2. célszerűség, 3. önkorlátozás. 
A H.I.C.S.O.S. "hikszosz"-nak ejtendő, ha a betűket összeolvassuk. A 

hikszoszok sémita eredetű nép voltak, amely az ott akkor és addig ismeretlen, 
lovakra alapozott harcmodor segítségével a Krisztus előtti második évezredben 

leigázta Egyiptomot. 
Magukat PÁSZTOR KIRÁLYOKNAK hívták. 
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Magna Hungaria 18.  

 
Az az út, amelyen Magyarország jelenleg halad, mint nagyon sokszor 

elmondtam itt, a poklon kívül sehova nem vezet. A most tervezett 
intézkedések, túlmenően azon, hogy tisztán GAZDASÁGI intézkedések, 

teljesen alkalmatlanok bármiféle válságkezelésre. Ezt természetesen maguk a 
döntéshozók is tudják. Bármiféle, ismétlem, bármiféle intézkedés, amely ennek 

a koncepciónak az irányába esik, annyi reményt ad a válság lakosságot érintő 
megoldására, amennyi reménye a gepárd által üldözött embernek van, ha 

sikerül akár az összes tartalékát mozgósítania. 
A tömegtájékoztatásból -is- rengeteget hallunk az ún. államcsődről. Tudni kell, 

hogy állam és állampolgár /Magna Hungaria 8./ nem ugyanaz. Az állam NEM 
az állampolgárok összessége, hanem az állampolgároktól elidegenedett, saját 

törvényei szerint működő rendszer. Az állam, mint rendszer számára az 
állampolgárok önálló egyéniségekként kezelése a felbomlást jelenti. Az állam 

saját polgárait csak STATISZTIKAI MUTATÓKON keresztül, CSOPORTOSAN 

tudja kezelni, nagyjából annyi fontosságot tulajdonítva azok EGYENKÉNTI 
hogylétének, mint az ember saját sejtjei állapotának, amikor azt mondja, 

"rosszul érzem magam". Az államcsőd az állam csődje, amit az állam nem 
azért akar elkerülni, hogy a polgárait, hanem azért, hogy ÖNMAGÁT megóvja. 

Az államcsőd nem jelent automatikusan egyet a háztartások csődjével, az 
államcsőd elkerülése nem jelent automatikusan egyet a háztartások 

likviditásával. 
Úgy gondolom, hogy azok a hatások, amelyek Magyarországot az Európai 

Unión belül abba a pozicióba süllyesztik, ahol megfelel az Unió kibővítését 
annak idején elhatározó érdekeknek, az állampolgárok csődjét kifejezetten 

előidézhetik, az államét azonban NEM ENGEDIK. 
Ha Magyarország ENNEK a játéknak a keretei között marad, totálisan 

kiszolgáltatottá válik. Other voices, other rooms, más hangok, más szobák, írta 
T. Capote: a VALÓSÁGOS hatalom hűvös tárgyalókban ülő, ismeretlen 

emberek kezébe kerül, a FORMÁLIS hatalommal bíró mindenkori kormány 

pedig, úgy is, mint AZOK megbízottja, a továbbiakban a kápó szerepét betöltve 
nagyjából annyi döntési szabadsággal rendelkezik majd, hogy működtesse-e a 

vízágyúkat, vagy ne. 
"Majd", írtam az előző mondatban. Nem: ez már most is így van. 



 45 

2009-02-25 12:12:00 

Magna Hungaria 19. – A káprázat 

 
Egy vallomással tartozom: a Magna Hungaria 14, 15, 16. részét, a két utóbbi 

tekintetében szó szerint a www.hicsos.freeblog.hu-ról másoltam ki. Ezt a 
blogot majdnem két éve indítottam, de nem folytattam. Egy dologban változott 

a véleményem: akkor egymástól majdnem független üzleti csoportosulások 
kombinációs játékának tartottam a mai politikát, ma, legalábbis HATÁSÁT 

tekintve feltételezek egy, vagy egyként működő /az embert emberré tevő 
összes princípium megtagadásához vezető/ rejtett irányító hatalmat /ld. 

Bolondok hajója 7./. Néhány mondat erejéig folytatom az idézést, 
mentségemre legyen mondva, magamtól. 

A nacionalista mozgalmak atyjának a napóleoni idők berlini egyetemének 
filozófiaprofesszorát, Johann Gottlieb Fichtét tartják. Van valami, ami a 

nacionalizmusban, internacionalizmusban, szocializmusban 
/kommunizmusban/, nemzetiszocializmusban, bármely ESZMÉBEN, vallásban 

közös: a transzcendens kiindulás /már esett róla szó itt/. A marxista 

kommunizmus /van ugyanis másfajta kommunizmus is/ pontosan azért 
veszélyes, mert EMBER FELETTI pozícióból EMBER ALATTI pozíciót céloz meg. 

A nyomorúságok eredete a fejekben és a szivekben, nem a zsebekben van. 
Képzeljük el a következőket: Magyarország valamiképp felfelé mozdul el a 

mostani gazdasági helyzetéből. Egy idő múlva a kapitalizmus természetéből 
adódóan újabb válság köszönt be, amelyet megint kezelni kell, újabb 

viszonylagos nyugalom, újabb válság, és így folytatódik. /Csak az ún. 
"válságokkal" kapcsolatban jegyezzük meg: e világ valahogyan szereti még 

önmagát is alulmúlni. A "maja" szanszkrit szó "káprázat"-ot jelent. Ha a 
mindenség önmagában is káprázat, a káprázatok káprázatát éljük, ahol a 

valóságnak megfelelés tökéletesen mellékes. Az elsődleges cél majdnem 
mindig valaminek az elfedése, felnagyítása, kitalálása, ha pedig véletlenül nem 

így volna, az csak azért nincs így, mert a valóság önmagában is elég rémisztő. 
Ami az én számból igazság, az a te szádból hazugság, írta Nietzsche bő egy és 

negyed századdal ezelőtt./ Soha vége nem lesz, hasonlóan annak az embernek 

a ténykedéséhez, aki egyetlen vezérfonál helyett PROBLÉMÁK köré szervezi az 
életét, ahol a pillanatnyi tevékenység értelmét az éppen aktuális probléma 

leküzdése adja, de akinek ÚJABB probléma nélkül az élete értelmetlenné válik. 
Először vissza kell találni a vezérfonalhoz. Bajok mindig lesznek, de akkor egy 

elképzelhetetlenül magasabb szintről lehet rájuk LE nézni, nem pedig, mint 
most, a béka segge alól fölfelé. 
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Bolondok hajója 8. - Anglia 

 
Minden bajaink anyja, gondoltam két éve, Anglia. Ma azt gondolom, hogy 

"anya" helyett a "hátasló" kifejezés sokkal találóbb egy olyan hajdani 
birodalomra, amelynek politikája, eszmerendszere kiválóan alkalmas volt 

minden bajaink valóságos anyjának a Föld minden részébe való eljuttatására. 
Hozzá hasonló paripa egy akadt a történelemben: a Római Birodalom. 

 
Nézzük, mit írtam Angliáról 2007. szeptember 28-án. Előre figyelmeztetek 

mindenkit, hosszú lesz, és nem fogom megkurtítani. 
Az újkori Anglia története az önzés és a részvétlenség története. Szellemi 

háttere nem is lehetne egyéb, mint az emberi gondolkodásnak az anyag 
irányába való elmozdulása. Az ebből egyenesen következő ideológiát, mely az 

angol hajók gyomrában a világ minden tájára eljutott, és amelyből 
vadhajtásként ugyan, de az emberi történelem legelnyomóbb, legbrutálisabb 

rezsimjei születtek, LIBERALIZMUSNAK nevezi a kifordított elme. 

Lássuk tehát Angliát /nem Nagy-Britanniát, annak politikája ugyanis angol 
politika/. Angliáról nem azért kell beszélni, mintha jelen állapotában bármiféle 

módon befolyásolhatná a világ eseményeit, hanem azért, mert a VILÁG 
ÖSSZES MAI SZENVEDÉSE BENNE GYÖKEREZIK. Az angolok kelta-/latin/-

germán eredetűek, a Julius Caesarig tartó kizárólagos kelta uralmat négyszáz 
év római követte, majd jöttek a germánok /az "angol" szó az Angeln 

városnévből ered/, úgy is, mint vikingek /vik:északi tengeröböl/, úgy is, mint 
Hódító vagy Fattyú Vilmossal /William the Bastard, ő az egyetlen király, aki 

hivatalosan is törvénytelen születésűnek hivatta magát/ a szintén viking 
leszármazott normannok /északi emberek/. Anglia királyi háza, mint Európa 

legtöbb uralkodóháza, beleértve a Romanov orosz cári dinasztiát is, nem csak 
előbbi értelemben tisztán német vonalú. Németország /1806-ig Szent Német-

római Birodalom/, amíg 1871. január 18-án a Versailles-i palotában /ez az 
akkor befejeződött porosz-francia háborúban győztes Otto von Bismarck 

herceg utolsó rúgása volt a vesztes franciákba/ ki nem kiáltották az egységes 

Német Császárságot, egymással jól-rosszul kijövő királyságokból, 
hercegségekből állt, az európai uralkodók pedig egészen egyszerűen itt tudtak 

legkönnyebben megfelelő választékban rangjukhoz méltó házastárshoz jutni. A 
Hannover, majd Viktória királynő férjére való tekintettel Szász-Coburg-Gothai-

ház /a mostani angol királyi ház, az első világháború alatt Windsor-ra 
változtatta nevét/ uralkodása az uralkodás karikatúrája. Meghívásukat Anglia, 

vagyis akkor már hét éve Nagy-Britannia trónjára I. /Stuart/ Károly Cromwell 
általi lefejeztetésétől majdnem kétharmad évszázados huzavona előzte meg. 

Az a tradicionalizmus, amit angol tradicionalizmusként szokás emlegetni, szinte 
teljesen erre a zűrzavaros időszakra vezethető vissza. Létrejött az ún. 

alkotmányos monarchia, a konzervatív, tory és a liberális, whig párt. A Lord 
Protector, Cromwell nem feledkezett meg forradalma lényegéről: már két évvel 

a király kivégzése után megalkotta a Hajózási Törvényt, amelynek értelmében 
Európán kívül árut csak angol hajó vihetett be. Az angolok által 

KERESKEDELEMNEK nevezett harácsolás nélkül szegényebb lenne a történelem 

sok neves eseménnyel, például a bostoni teadélutánnal, a szipoj-lázadással, az 
ópiumháborúkkal. 
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Uralkodót gyilkoltak már meg Cromwell előtt is, Cromwell után is. 1649-ben 

azonban valami teljesen újszerű dolog történt. I. Károllyal nem pusztán a 

királyt végezték ki, még csak nem is a királyság intézményét, hiszen Nagy-
Britanniában kis szünettel az máig fennmaradt. A királyságot KIHERÉLTÉK: az 

általa képviselt FENSŐBBSÉGET távolították el belőle. Innentől az angol politika 
pusztán gazdasági okokkal megmagyarázható. 

Európában Anglia a mindenkori nagyhatalmak egyensúlyára törekedett /magát 
természetesen nem számítva közéjük, így biztosítva az angol áruk zavartalan 

forgalmát/. Eme alapelv figyelmen kívül hagyása vált mind Napóleon, mind II. 
Vilmos, mind Hitler /pedig ő a Mein Kampf-ban az Angliával kötendő szövetség 

mellett érvelve nyomatékosan ki is hangsúlyozza/ vesztévé, ennek 
következtében rajzolódott át Európa térképe, válhatott elméletből 

/érdekességképpen: Marx a Tőkét Londonban, a British Museum könyvtárában 
írta/ gyakorlattá a kommunizmus, amelynek, noha sokan már nem létezőnek 

tekintik /ma, 2009-ben a Föld lakosságának EGYNEGYEDE kommunista 
országban él/ még minden valószínűség szerint nagy szerepe lesz a világ 

sorsának alakulásában. 

Európán kívül a cél a nyersanyagforrások és piacok /az azokhoz vezető 
útvonalak/ biztosítása volt. Egy bátortalan összehasonlítást tennénk a Brit és a 

Római Birodalom között. Indiának Anglia általi elfoglalásához hasonló 
nagyszabású vállalkozása volt Rómának a gall háború. Indiában minden 

megvolt, ami az angolok számára kívánatossá tehetett egy területet /ld. e 
bekezdés első mondatát/. Ezzel szemben Gallia jelentős részét nem a rómaiak 

szemében kiemelt fontosságú Földközi-tenger /Mare Nostrum, a Mi Tengerünk/ 
partvidéke alkotta. Galliában a druidák tölgyfaligetein és legelésző 

marhacsordákon /a rómaiak nem ették meg a marhát/ kívül semmi nem volt, 
legalábbis semmi olyan, amiért egy római nemhogy hét évig harcoljon, hanem, 

hogy egyáltalán betegye oda a lábát. 
Gallia északi határát a Rajna jelentette, azon túl germán törzsek éltek. Gallia 

megszállásának egyetlen oka GALLIA BARBARIZÁLÓDÁSÁNAK 
MEGAKADÁLYOZÁSA volt. 

Előbbiekkel szemben fel lehetne vetni, hogy az angolok is elfoglaltak olyan 

területeket, amelyekhez látszólag semmiféle érdekük nem fűződött. Ezek a 
területek kivétel nélkül Afrika belsejében voltak. Elfoglalásuk oka, hogy Afrika 

északi /Egyiptom/ és déli /Dél-Afrika/ részének birtoklása felvetette egy 
KONTINENTÁLIS FOLYOSÓ létrehozását. A folyosó, kikerülve a francia, belga, 

portugál gyarmatokat, félig-meddig létre is jött. 
Afrika déli része Dél-Afrika. Dél-Afrika holland telepesei, a búrok két háborút 

vívtak az angolokkal. Az elsőt megnyerték, a másodikat elvesztették. Utóbbi a 
huszadik század első háborújaként vonult be a történelembe. Annak a 

rengeteg bestialitásnak a zöme, ami a századot jellemezte, itt bújt ki a földből, 
legyen szó partizánokról, partizánokkal való bánásmódról, koncentrációs 

táborokról vagy fajgyűlöletről. 
Anglia háborúinál csak Anglia békéje volt rosszabb. Úgy vonult ki az általa 

addig birtokolt területekről, hogy valamiképp mégis ottmaradt. /Nevezhetjük 
ezt stratégiai gondolkodásnak is, hasonlónak a Habsburgok gondolkodásához. 

Jelenleg minden volt Habsburg-országban él legalább egy Habsburg, aki a 

BEFOGADÓ NÉPHEZ TARTOZÓNAK vallja magát. Ha valaki nem játszik, nem is 
nyer, hirdetik a szerencsejátékokat./ Minden ellenségeskedés legfőbb okai 

között szerepelnek az indiai szubkontinenstől a Közel-Keletig, a Közel-Kelettől 
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Afrikáig azok az angolok közreműködésével megállapított határvonalak, 

amelyek a gyarmati utódállamok határait jelentik. /Némely közülük teljesen 

mesterséges kreáció. Ilyen például az Indiából vallási alapon kiszakított 
Pakisztán, melynek neve a környező muszlim lakosságú területek nevének első 

és utolsó betűje összevonásával keletkezett, ilyen Jordánia, melyet palesztin 
területen Palesztina egyidejű megtartásával Transzjordánia néven angol 

támaszpontnak hoztak létre, palesztin, elenyésző beduin lakossággal, és élére 
királyként egy Szaud-Arábiából elűzött, addig a szent helyek őrzésével 

megbízott, Mohamed -kurajsita- törzséből származó családot, a Hasemitákat 
ültették, sokáig angol tisztek által vezetett hadsereggel, az Arab Légióval./ 
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Bolondok hajója 9. – A liberalizmus 

 
A liberalizmus az ún. felvilágosodásból eredeztethető, alapelvei kidolgozásában 

túlnyomó többséggel -ld. előző bejegyzés- angolok munkálkodtak. Hogy csak 
néhányat említsünk: John Locke, David Ricardo /a politikai gazdaságtan 

megalkotója/, az /igaz, skót/ Adam Smith, a gazdasági liberalizmus, szabad 
piac és szabad kereskedelem atyja, John Stuart Mill. A felvilágosodás 

kiindulópontja a MEGKÉRDŐJELEZÉS volt, a rá adott válasz pedig a TAGADÁS. 
Ebből a tagadásból, mely aztán a politikától a történelemig, a vallástól a 

zoológiáig mindenre átterjedt, soha nem egy középutas megoldás következett, 
hanem érdekes módon az, hogy MINDENNEK ÉPP AZ ELLENKEZŐJE IGAZ. A 

politikai hatalom forrása nem az Isten, hanem a nép, a valójában jóságos, 
daliás III. Richárdról kialakult kép a Tudorok /VIII. Henrik/ és Shakespeare 

ármánykodásának eredménye, Báthory Erzsébet nemhogy nem fürdött szüzek 
vérében, hanem maga volt az áldozat, a farkas nem egy ragadozó, amely, 

mint a vele évezredekig élők állították, néha megtámadja az embert is, hanem 

a helikopteren őt tanulmányozó kanadai kutatók szerint érzékeny, kedves, az 
ember iránt kimondottan rokonszenvvel, de legalábbis minden agressziót 

csírájában megakadályozó félelemérzettel viseltető állat. A legfontosabb tézis, 
hogy az addig feltételezett /nem akarom leírni, hogy TAPASZTALT/ involúció, 

visszafejlődés helyett mindenek legfőbb mozgatórugója az EVOLÚCIÓ, legyen 
szó akár társadalomról, akár élővilágról. 

Semmi bajom nem lenne a kifejezéssel, ha nem volna POZITIV kicsengése. 
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Magna Hungaria 20.  

 
Könyörögve kérem, tanuljuk meg ezeket a bejegyzéseket értelmezni. Jelen 

néhány sor csak betoldás, sehogyan nem kapcsolódik az előzőhöz, és a 
közvetlen folytatáshoz. Megírását csak az értetlenség keltette düh indokolja. 

Egy olyan valaki, akiről tudom, hogy képes a gondolkodásra, aki eléggé ismeri 
ezt a naplót, az én észjárásomat, és EGYET IS ÉRT vele, azt az orbitális 

baromságot találta mondani, hogy a mostani MDF egyszemélyes párt /az 
elnökasszony agya megbomlott, idézett valakit/, és ez ROSSZ. 

Nem csak az MDF egyszemélyes párt: a Fidesz-MPSZ is az. Hogy melyik párt 
az és melyik nem, azt a legegyszerűbb úgy felismerni, hogy elgondolkodunk 

azon, mi lenne, ha a vezetőjüket eltávolítanák. A Fidesz /a magyar 
kontraválasztási gyakorlatból adódóan/ hatalmasra duzzadt támogatottsága 

ugyanúgy elolvadna, mint elolvadt a Kuncze utáni SZDSZ szavazótábora, és 
ahogy elpárologna a még az MDF mellett kitartó néhány tízezer ember jó része 

is. Az MSZP-nek ellenben esetleg JÓT TENNE Gyurcsány Ferenc távozása, a 

többi pártnak nevezett szerveződésről meg jelentéktelenségük miatt nem 
érdemes beszélni. Az MSZP nem egyszemélyes párt: üzletemberek laza 

szövetsége, amely az ország irányítására, mint tapasztalható, teljességgel 
alkalmatlan. 

De: sem egy párt, sem semmiféle tömörülés, legyen az hadsereg, 
munkacsapat, társadalom, JÓL nem vezethető demokratikusan /vagyis 

demokratikusan csak ROSSZUL vezethető, egyszemélyi irányítással JÓL IS/. 
Mindenféle hatalom gyakorlásának előfeltétele pedig a hierarchia 

megkérdőjelezhetetlensége, ha tehát valaki, legyen az Sztálin /aki nélkül az 
oroszoknak hatványozottan kevesebb esélyük lett volna ARRA a győzelemre, 

amit végül a második világháborúban arattak/, legyen az Vlagyimir Putyin, 
vagy legyen az Dávid Ibolya, ezt a hatalmat a tekintéllyel rendelkező riválisok 

/például az ún.régi gárda/ eltávolításával képes /mérlegelés után/ csak 
biztosítani /az eltávolítás módja e szempontból indifferens/, az egyáltalán nem 

kárhoztatandó, hanem AZ EGYEDÜLI HELYES MEGOLDÁS. 

Az oszmán gyakorlatban, I. Murad szultán kánonja alapján az új szultánnak, 
trónra lépésekor valamennyi potenciális trónkövetelőt, elsősorban saját 

testvéreit KI KELLETT VÉGEZTETNIE. Hogy ez az Ő SZEMPONTJUKBÓL jó volt, 
vagy rossz, megtapasztalhattuk Mohácsnál. 
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Bolondok hajója 10. –A szabadság  

 
A szabadság nem a korlátok hiánya, hanem A KORLÁTOK FELISMERÉSE. A 

korlátokat alapvetően nem valaki más állítja, hanem ezek az emberi 
természetből következnek. Felismerni őket, kvázi szabadnak lenni más 

megfogalmazással annyi mint azon a pályán szabadon mozogni, amelyen az 
ember MOZOGNI KÉPES. Minden más törekvés, mint az emberi természettel 

összeegyeztethetetlen, csak kudarchoz vezethet. Hogy társadalmilag mi 
tekinthető természetes viselkedésnek, azt nagyon egyszerű megtudni: 

képzeljünk el néhány, teljesen különböző képességű és fizikai-mentális 
állapotú embert magára hagyatva, szélsőséges körülmények között. 

Ha egy év után is személyenként azonos jogokkal rendelkező, minden 
fontosabb kérdést szavazásra bocsátó társaság maradnak, nem volt igazam. 

Tisztáznunk kell még valamit, mert e tekintetben is zavar van a fejekben: a 
demokrácia hiánya NEM EGYENLŐ A DIKTATÚRÁVAL. 
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Bolondok hajója 11. – A diktatúra 

 
Determinatio negatio est, a meghatározás tagadás, mondta Spinoza. A 

diktatúra a KÖZTÁRSASÁG intézményéhez /tehát bár tagadó módban, de a 
DEMOKRÁCIÁHOZ/ kötött. Az abszolút monarchát, ha hatalmával visszaél, 

ZSARNOKNAK nevezik, sohasem diktátornak. A zsarnokság ugyanis a 
hatalomgyakorlás /egyik/ MÓDJA, diktatúrának pedig a hatalomgyakorlás 

TERMÉSZETE szerint minősül egy rendszer. A zsarnok VISSZAÉL a már 
többször említett, FENSŐBBSÉGBŐL eredeztetett hatalmával, míg a diktátor 

ilyen természetű hatalommal ELEVE NEM RENDELKEZIK. A diktatúra egyik 
jellemzője, hogy hatalomgyakorlásának alapja az ERŐ és az ERŐSZAK. 

G. Sartori megfogalmazásában a diktatúra AZ ABSZOLUTIZMUS 
KÖZTÁRSASÁGI FORMÁJA /nem, de erről még beszélünk/, másképpen 

fogalmazva: abszolút nem-monarchia. A diktatúra eredetileg a római 
köztársaság de jure létesített rendkívüli hivatala volt vészhelyzetek kezelésére 

/ma "válságkormánynak" neveznék, ezért is kellene vigyázni ezzel a, magyar 

politikusok szájából már elhangzott kifejezéssel/. Több, mint két évezredig 
POZITíV tartalma volt, olyannyira, hogy például Garibaldi 1860-ban Sziciliában 

mint diktátor vette át a hatalmat. 
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Bolondok hajója 12. – A zsarnokság 

 
Rómát Kr.e. kb. 753 körül alapították. Első királyai latin és szabin 

származásúak voltak, az utolsók -a hagyomány szerint heten- etruszkok, a 
Tarquiniusok. Közöttük is a legutolsó Tarquinius Superbus, Dölyfös Tarquinius, 

akit ARISZTOKRATA lázadás taszított le a trónról Kr.e. 509-ben, élén egy 
bizonyos Junius Brutussal, Marcus Brutusnak, Caesar egyik gyilkosának ősével. 

A kései királyok legfőbb bűne nem a zsarnokság volt, hanem az, hogy eme 
zsarnokság /hasonlóan az ún. "rossz" császárként aposztrofált Caligula, Nero, 

Domitianus gyakorlatához/ elsősorban AZ ARISZTOKRÁCIA ELLEN IRÁNYULT. 
Paradox módon tehát a királyság azért bukott meg Rómában, mert A NÉP 

TÁMOGATÁSÁRA ÉPíTETT /Tarquinius Priscus, a későbbi I. Tarquinius eleve így 
szerezte meg a trónt, új embereket víve a szenátusba/. A köztársasági 

Rómában az uralkodó osztály azon rebellis tagjait, akik valamilyen módon a 
nép nyomorúságán igyekeztek enyhíteni, a legegyszerűbb volt monarchikus 

törekvésekkel /regnum/ megvádolni, majd ennek alapján kivégezni vagy 

meggyilkolni, Cassiustól, akit Kr.e. 486-ban ítéltek halálra, a Gracchusokig. A 
libertas, szabadság az arisztokrácia szabadsága volt A NÉP ELLENÉBEN. 

A parvenük irányította mai magyar állam csak annyiban különbözik ettől, hogy 
közjogi méltóságai közül elég kevesen tudják Aeneasra visszavezetni 

családfájukat. 
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Bolondok hajója 13. - A diktatúra 2. 

A diktatúra azért nem az abszolutizmus köztársasági formája /Bolondok hajója 
11./, mert olyan államforma, hogy "köztársaság", nem létezik. Az, amit ma 

köztársaságnak hívunk, az ÁLLAM PARÓDIÁJA, s ha az, akkor a belőle 
eredeztethető diktatúra AZ ABSZOLUTIZMUS PARÓDIÁJA. Ha valaki azt 

gondolná, ez csak az én véleményem, tekintse meg Chaplin: A diktátor című 
filmjét. 
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Magna Hungaria 21. – A diktatúra 3. 

 
Az első világháborút követő Európa a diktátorok gyűjtőhelyévé vált. Volt, aki a 

Nagy Októberi Szocialista Forradalom névvel illetett államcsíny következtében, 
volt, aki ugyanúgy puccsal, még ha azt szemérmesen "marcia su Roma"-nak is 

emlegették is, került hatalomra /előbbit Joszif Sztálinnak, Gazdának, utóbbit 
Benito Mussolininek, Duce-nak nevezték/, volt, aki későbbi alkancellárja 

taktikázásának köszönhetően /eme alkancellárt Papennak hívták, ő győzte meg 
Hindenburg elnököt, hogy a nácik egyértelmű visszaesésének időszakában 

mégis nevezze ki Adolf Hitlert, akit majd ő kézben tart, kancellárrá/, volt, aki 
némi baráti segítséggel megvívott polgárháborút követően /a Caudillo, 

Francesco Franco nem bizonyult hálás természetűnek/, volt, aki királya /Ion 
Antonescu marsall/, volt, aki a Führer kegyéből /a horvát Ante Pavelic, a 

Poglavnyik/ lehetett azzá. 
A magyar államfő egyike volt a kevés kivételnek. Magyarország államformája 

ugyanis, nem számítva a Károlyi Mihály-, majd Kun Béla-féle időszakot, 1946. 

februárjáig KIRÁLYSÁG volt. Királynélküli királyság ugyan, ahol a főhatalmat 
lemondatásáig kormányzó gyakorolta, de mint a KORONÁZOTT KIRÁLY 

HELYETTESE. Horthy Miklós kormányzót már a kormányzói hivatalról 
rendelkező 1920:I. tc. szerint /elvileg/ KIRÁLYI JOGKÖR ILLETTE MEG. Azért 

elvileg, mert e jogkört AKKOR MÉG számos korlátozás mellett gyakorolhatta. A 
kormányzó mozgásterét HAT /!/ szabályozásban bővítették ezután, az utolsó 

ilyen az 1942. február 15-én elfogadott 1942:II. tc. volt. 
Még az 1944. október 15-én német fegyverekkel hatalomra került Szálasi 

Ferenc is a SZENT KORONÁRA ESKÜDÖTT FEL. Diktatúra kiépítésére sem 
tényleges hatalma nem volt, sem ideje nem maradt. 
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Magna Hungaria 22.  

 
Több, tisztán technikai jellegű dolgot kell most elmondanom. Mint utaltam rá, 

és mint látszik is, ez egy NAPLÓ. Nem megszerkesztett írásmű, hanem egymás 
mellé helyezett gondolatok. Ennek ellenére össze fogom foglalni, mihelyt a 

fontosabb dolgokat leírtam. Tudni kell azt is, hogy ez egy KISÉRLET. 
Alkalmatlan helyen, olyan emberek számára elérhetően, akik alapvetően 

teljesen mást várnak ettől a fórumtól, írom, mert kíváncsi vagyok, hogy egy 
mégoly közömbös közegben is vált-e ki valamilyen reakciót. Tudni kell 

továbbá, hogy ez nem csak az olvasókról, az olvasóknak szól, hanem 
MAGAMNAK is. Semmiféle előítélet nem munkált bennem, amikor elkezdtem, 

semmiféle előítélet nem munkál most sem, egyetlen dolgot szeretnék: 
amennyire lehetséges, logikusan végigmenni mindazon történeteken, 

amelyeket ismerek, illetve amelyek kitalálhatók, egy pártatlan, független, 
helyesnek tűnő végkövetkeztetés reményében. 

Elmondom azt is, mi fog azután történni. Irok egy pártprogramot, és 

megpróbálom az elméletet gyakorlatba átültetni. Mivel azonban nem 
gondolom, hogy Magyarország egy vákuumban lebeg, szomszédai és a világ 

egyéb alkotóelemei nélkül, írok egy másfajta programot is, amelynek a 
Magyarországra vonatkozó politika csak a helybéli leképeződése lesz. 

Úgy vélem, hogy most minden óra, amit nem azzal kell eltöltenünk, hogy 
boltokat fosztogatunk, ajándék. Mivel azonban, és ezt nagyon komolyan 

mondom, Stephen King szavaival élve bármelyik pillanatban elvihet minket a 
Vak Dudás, az Ezergidás Kecske, három határidőt próbálok tartani, az elsőt, ha 

lehet, még előrébb hozva: 2009. szeptember 1., 2009. december 31. és 2010. 
március 31. 

Amit megpróbálok felvázolni és megindokolni, az az IDEÁLIS állapot. Cél, de 
nem rögtön elérhető: addig, mint most, mindjárt az elején is, bizony az 

ördögöt kell a szekerünkbe fogni. Még egyet tessék megjegyezni: mint Ivan 
Alekszejevics Bunyin, Nobel-díjas orosz író vetette papírra 1918-ban, sem 

forradalmat, sem ellenforradalmat, sem semmiféle változást nem lehet fehér 

kesztyűben csinálni. "Tisztán maradva nem lehet, sem rombolás nélkül, sem 
fájdalom nélkül, sem szenvedés nélkül: elődbe ugrik, mint a fényes, fekete 

madár, mint a fekete hús - magadba venned most már nem lehet nem, hogy 
legalább a kertedet reményeld mocsoktalanul tartani." Ezeket én írtam 21 

évvel ezelőtt, Karácsonykor. 
Most megint megszakítom a mese folyamát. Annak a rengeteg kapkodásnak, 

eszetlenségnek láttán, ami ezekben a napokban Magyarországon történik, 
Bokros Lajos meghívásától a miniszterelnöki székbe Orbán Viktor 

országértékelő beszédéig, a rendőrség paprikagránát-rendelésétől Tomcat és 
baráti köre valószínű készülődéséig, megpróbálok a magam sajátos, egyáltalán 

nem abszolút igazságtartalmú, ironikus módján némi lélegzetvételnyi idő 
erejéig reagálni az aktuális eseményekre. Egy kis történelmi visszaemlékezés 

azért engedtessék meg nekem előtte. 
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Magna Hungaria 23. – Az 1848-as „szabadságharc” 

 
Az előző naplóbejegyzés végén említett események, valamint az 1848-as 

forradalom majd szabadságharc /minthogy ez az időszak ilyen elnevezéssel 
vonult be a köztudatba, az eddigi gyakorlathoz híven nem változtatok rajta/ 

kitörésének közelgő 161. évfordulója jó lehetőséget adnak a dialektikus 
gondolkodásmód fejlesztésére. Az 1848-49-es eseményeket UGYANAZON 

Habsburg-birodalomban HÁROMFÉLEKÉPP értelmezték: rebelliónak, 
forradalomnak majd önvédelmi háborúnak, végül, a Monarchia konszolidált 

időszakában polgárháborúnak. Ha az eseményeket nézzük: 1847 
novemberében Pozsonyban összeült az -utolsónak bizonyult- rendi 

országgyűlés. Ez 1848. március 15-én elfogadta az ún. áprilisi törvényeket 
/melyeket V. Ferdinánd április 11-én szentesített/, ezek eredményeképp 

Magyarország majdnem független állammá vált. V. Ferdinánd 1848. augusztus 
31-én az áprilisi törvények visszavonását követelő, ultimátumszerű iratot adott 

ki, majd Jellasics vezetésével szeptember 11-től katonai eszkaláció kezdődött, 

mely a Görgei /eredetileg Görgey/ Artúr vezette feldunai magyar hadsereg 
Fjodor Vasziljevics Rüdiger cári tábornok előtt 1849. augusztus 13-án 

Világosnál történt fegyverletételével ért véget. Ezt az eseménysort 
szabadságharcként elég nehéz értelmezni. Szabadságharcot lehet folytatni egy 

idegen intervenció ellen, de nem lehet folytatni a KIRÁLY ellen. Akkor sem, ha 
a király, ez esetben V. Ferdinánd, összevissza beszél. Az egyetlen -jogi- kibúvó 

itt az lehetne, hogy a Ferdinándot 1848. decemberében a trónon követő Ferenc 
Józsefet csak a kiegyezés után, 1867. június 8-án koronázták királlyá, közben 

azonban az ún. olmützi alkotmányra válaszul, 1849. április 14-én a Habsburg-
házat trónfosztották. Ha Magyarországot a Habsburg-birodalom részeként 

fogjuk fel, a "polgárháború" kifejezés, mint a részek egymás közti civódásának 
indulatmentes elnevezése, az Osztrák-Magyar Monarchia szempontjából 

rendkívül kényelmes volt. Én úgy gondolom, hogy 1848-49, különösen, 
ismerve főszereplői elképzeléseit, közönséges LÁZADÁS volt, melynek, ha siker 

koronázza, nagyjából a Kádár-rendszer tizenkilencedik századi megfelelője lett 

volna az eredménye. Az azt követő ún. megtorlás pedig több volt, mint 
méltányos. Sokkal méltányosabb és főleg jogszerűbb bármelyik népi gyökerű 

rezsim megtorlásánál. /Például az aradi 13-ak 1848-at megelőzően CSÁSZÁRI 
KATONATISZTEK voltak. Az ő tevékenységüket a világ bármely katonai 

törvényszéke halálbüntetéssel honorálta volna, s honorálná ma is./ 
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Magna Hungaria 24. – Az 1848-as „szabadságharc” 2. 

 
Most pedig, mielőtt rátérnénk a ma politikájára, horribile dictu CSAVARUNK 

EGY NAGYOT az előzőeken. Ha az 1848-as forradalmat az ALATTVALÓ 
szemével nézzük, ahogy nézték akkor, és nézik ma is, akkor az egyik oldalon 

egy "reformfolyamatnak" nevezett zsarolást látunk, amely óhatatlanul 
valamiféle LIBERÁLIS /gondoljunk Kossuthra/ ún. köztársaságot 

eredményezett volna, megtetézve olyan politikai abszurditásokkal, mint 
például a "Dunai Konföderáció" elképzelése. Másképpen fogalmazva 

Magyarország HETVEN ÉVVEL azelőtt elvesztette volna mindazt a méltóságot, 
és státuszt, amelyet a /nem Kis-, mint hiszik, hanem Nagy-Trianon palotában/ 

ténylegesen el kellett veszítenie. A tizenkilencedik század felét, az első 
világháborút és az azt követő időszakot nagyjából Bulgária szintjén vegetálta 

volna végig, hogy legkésőbb a második világháború befejezésével ugyanolyan 
szánalmas törpévé zsugorodjon, mint amilyen jelenleg. 

Ha az 1848-as forradalom egy HAJDANI NAGYHATALOM feltámasztására 

irányuló kisérlet lett volna, szakrális hatalmi berendezkedéssel, kvázi a Mátyás 
által majdnem megvalósított hatalmi helycserével a térségben, MEGTARTVA A 

BIRODALMI SZERKEZETET, a Habsburg-ház trónfosztását akár el is lehetne 
fogadni. Ehhez azonban nem Kossuthra és Petőfire lett volna szükség. 
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Magna Hungaria 25.  

 
Az emberek túlnyomórészt nem politikusok. Valamilyen értelemben politizálnak 

/"nyavalyás niggerek, nyavalyás kormány" - T.H. White: Üdv néked, Artúr, 
nagy király/, de ez általában megmarad a "jól összeveszekedtek", vagy "jól 

odabokszolt neki" szintjén. A mindenkori magyar ellenzék, különösen az ún. 
jobboldali ellenzék /amely valójában, mint szó volt róla, ugyanolyan baloldali, 

mint az ún. baloldal/ tevékenysége igen emlékeztet egy 1983 körül történt 
eseményre. Működött akkor a ma Andrássy-útnak nevezett Népköztársaság 

útján egy klub, a Fiatal Művészek Klubja /fikának hívtuk/. Ez a Fészek Klub 
ifjúsági tagozatának felelt meg, hallatlanul népszerű volt, minden bejutási 

nehézségével egyetemben. A közönség nagy része valójában távol állt 
mindenféle művészettől: egyszerűen a genius loci, a hely szelleme bűvölte 

meg őket, máskülönben mindenevők voltak. Néha rendkívül idegesítőek tudtak 
lenni, és egy napon valamelyik ismerősöm nem bírta tovább. Előhúzott egy 

csomó papírt a zsebéből, majd kihirdetve, hogy ő költő, úgy tett, mintha 

felolvasna. Természetesen nem olvasott föl semmit, azt mondta, ami éppen 
eszébe jutott: hajnal, kukák, csend, ilyeneket. A felrázásra tett kisérletnek 

csúfos kudarc lett a vége: szájtátva hallgatták. A "költő" türelme aztán 
végképp elfogyott. Összegyűrte a papírokat, ránézett a közönségre, majd 

felordított: "Ti fasszopók! Ti fasszopók! Szar, szar, szar." 
Orbán Viktor országértékelő és egyéb beszédei nagyjából ezt a színvonalat 

képviselik, ugyanezzel a tartalommal. 
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Magna Hungaria 26. – Az alázat 

 
1980 körül, a Krisztina-téri katolikus templomban tevékenykedett 

eltávolításáig egy Blankenstein Miklós nevezetű pap /ma is praktizál/. Nemigen 
tett lakatot a szájára, ugyanakkor tökéletesen tisztában volt hallgatósága 

összetételével: jól tudja, mondta egyszer, hogy van, aki elhivatottságból, van, 
aki hivatásból hallgatja őt. Nos, tőle hallottam az "alázat" eddig általam 

legjobbnak vélt definiálását: realitásérzék. Tartozom egy vallomással: mielőtt 
gondolkodtam volna e szó jelentésén, liberálisnak véltem magam. Lelkem 

legmélyéig gyűlölök ugyanis minden felesleges korlátozást, előítéletet, 
megrögzöttséget, alaptalan gőgöt, hatalommal való visszaélést. Mivel a ma 

Magyarországán, Mozambikhoz, Angolához, Sri Lankához, Zimbabwehoz 
hasonlóan egyetlen igazán értékálló, hatalomra konvertálható tőke van, a 

kapcsolati tőke, a hatalomnak pedig egyetlen célja és háttere, a pénz, azok az 
emberek, akik az országot jelenleg irányítják, és azok, akikből emezek helyett 

jelenleg válogathatunk, bitorlók, vagy potenciális bitorlók, akiknek a poziciója 

és az e pozició betöltéséhez szükséges jellembéli és/vagy mentális 
tulajdonságai olyan messze vannak egymástól, mint Makó vitéz volt 

Jeruzsálemtől. Az alázatból, amely nélkül pedig még egy szecskavágó brigád 
sem vezethető tisztességesen, körülbelül annyit mutatnak, mint 

gyerekkoromban az Intercontinentalban a mellettünk levő asztalnál ebédelő 
maszek zöldséges. /A Római Birodalomban a triumphuson, diadalmenetben az 

imperator kocsiján a feje fölé aranykoszorút tartó rabszolga folyamatosan azt 
súgta a GYŐZTES HADVEZÉR fülébe: "respice post te, hominem memento te", 

"tekints magad mögé, ne feledd, hogy ember vagy"./ A lelkem legmélyéig 
gyűlölöm, amikor egy háttér nélküli, csontja velejéig átlátható, arrogáns és 

pimasz /utóbbi két megnyilvánulás mindenekfölött a Fidesz-kormányra volt 
jellemző/ társaság a kormányzás karikatúráját bemutatva a fensőbbségnek 

járó tiszteletet követeli magának. 
 

A liberalizmus elképzelte szabadsággal az a gond, hogy A KORLÁTOK 

LEDÖNTHETŐSÉGÉNEK A FIKCIÓJÁN alapszik. Ez a szabadság a szamár 
szabadsága, hogy elérje a boton az orra elé lógatott répát. Annak az ALSÓ 

nézőpontból való tételezése, hogy a korlátokat /a nép féken tartására/ 
FELÜLRŐL ÁLLíTJÁK. Az uralkodónak, vagy aki az uralkodó nevében jár el, 

azonban nem az a dolga, hogy szabályokat találjon ki. Az és csak az a dolga, 
hogy ezeket a szabályokat MEGMUTASSA. 

Egy TÉNYLEGES FENSŐBBSÉGRE alapozott, hierarchikus felépítésű állam sem 
az önkénnyel, sem a totális ellenőrzéssel nem kell hogy egyenlő legyen. 
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Magna Hungaria 27. – A demokrácia 4. 

 
Még közelebb araszolva március idusához, a paprikagránát és utcakő valószínű 

randevújához, ismét idéznék valamit, ezúttal Bethlen Istvántól /1938-ban 
mondta/: "Azon a nézeten vagyok, hogy mi a nyugati demokráciák által 

elfogadott parlamenti demokráciának azt a formáját -erősen hangsúlyozom, 
hogy azt a formáját-, amelyet ők elfogadtak, magunkévá nem tehetjük. Ha ezt 

tennők, félő, hogy nálunk is ugyanolyan következmények jönnének, mint ott. 
NE FELEJTSÜK EL, HOGY NEKÜNK IS VANNAK MEGOLDATLAN SZOCIÁLIS ÉS 

TÁRSADALMI PROBLÉMÁINK, AMELYEK A NEMZET EGYES RÉTEGEIT 
SZEMBEÁLLíTJÁK A TÖBBIEKKEL, AMELY SZEMBEÁLLíTÁS A DEMAGÓGIA ÉS A 

LÁZíTÁS ESZKÖZEIVEL KÖNNYEN TÁRSADALMI HARCCÁ FAJULHAT, ennek 
következménye pedig a feltétlen bukása volna anak a parlamenti 

demokráciának, amelyről bátor voltam beszélni. Ez csak átmenet volna arra a 
másik formára, amelyről most akarok beszélni, a tekintélyuralmi rendszerre." 

Bethlen a "tekintélyuralmi rendszert" a szabadság megvonásával azonosította. 

Az a kifejezés, hogy "tekintélyuralmi rendszer", ugyanolyan szépítés, mint 
amikor egy kopasz emberre azt mondják, "szép magas homloka van", a 

középkorú asszonyra, hogy "érett nő", ha valaki kövér, mint a disznó, hogy 
"milyen feszes a bőre", és még sorolhatnánk: Bethlen a diktatúrára gondolt. 

Lefordítom mai magyar nyelvre, amit mondott. A nyugati demokráciák által 
elfogadott parlamenti demokrácia alatt LIBERÁLIS demokráciát kell érteni. A 

ma demokráciának titulált társadalmi berendezkedés olyan luxus, mint a 
kábítószer: DRÁGA és ROMBOLÓ. Hosszú távon akkor engedheti meg magának 

egy ország, ha 1. valamilyen illúzióval -például ún. alkotmányos monarchával- 
helyettesíti a tényleges fensőbbséget, vagy 2. gazdag, vagy 3. létrehoz egy 

nagyfokú hatalmi koncentrációt, és ezt egy választott tisztségviselőre, elnökre 
vagy köztársasági elnökre ráruházza. Anglia esetében mind az első, mint a 

második feltétel teljesül, az Egyesült Államok esetében a második és harmadik, 
Franciaország esetében a harmadik biztosan, Magyarország esetében azonban 

most, 2009-ben EGYIK SEM. Nem arról van szó -ebben Bethlen valószínűleg 

nem értene velem egyet-, hogy Magyarország MÉG NEM ELÉG ÉRETT arra a 
paradicsomra, amelyet egy liberális demokrácia jelent, hanem arról, hogy az 

asztalfőn sem ül senki, és vacsorára sem futja. Amíg előbb említett 
országokban a királyság illúziója, a pénz, vagy a király helyébe emelt 

hivatalnok VALAMEDDIG ellensúlyozzák a természetes társadalmi 
berendezkedés iránti vágyat /Cromwell UTÁN is voltak Angliában restaurációs 

törekvések, Franciaországban 1789-et CSÁSZÁR követte, majd király, majd 
köztársaság, majd császár, majd köztársaság, amerikai nemzet pedig 

tulajdonképpen nem létezik/, Magyarországon csak a demokrácia SZERKEZETE 
valósult meg úgy-ahogy. A mérleghinta MÁSIK oldala üres, ezért sem 

egyensúly, sem felemelkedés nem jöhet létre. Az egyetlen, ami létrejöhet, az 
irányítatlan indulatok elszabadulása, s ezt már, mondta Bethlen, csak 

erőszakkal lehet kezelni. Eme erőszak ma nem jelent azonnali diktatúra-
veszélyt, de MINDENKÉPPEN a kormány bukásához vezet, szélsőséges esetben 

az események közvetlen következményeképp, ami valószínűbb: a következő 

választásokon. Mármost ezzel nem csak az a gond, hogy a kormányra kerülő, 
másik üzleti csoport által politikai pártnak álcázott társaság -a Fidesz-MPSZ- 
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csak SZÓLAMAIBAN /már abban se nagyon/ különbözik az előzőtől, hanem az, 

hogy előbbi okok miatt olyan pozícióba kerül, amelyben a rend helyreállítására 

hivatkozva lehetősége nyílik egy VALÓSÁGOS DIKTATÚRA, vagy 
DIKTATÚRAKÉNT MŰKÖDŐ RENDSZER létrehozására. Ez a diktatúra ugyan a 

kápók diktatúrája lesz, de segítségével azok a törekvések, amelyekért 
Magyarországot felvették az Európai Unióba, amelyekért ma kölcsönöket kap, 

lényegesen egyszerűbben kiszolgálhatók. 
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Magna Hungaria 28. – A Fidesz /a pincébe vezető lépcső/ 

 
Ma kivételesen sajtófigyelő napot tartunk. Már reggel elgondolkodtam, hogy 

elég jól megélhetnék jóslásból: öt perce még az Origon volt a magáncsőd-
törvény tervezetéről írt cikk, valamiért azonban villámgyorsan lekerült onnét 

/visszakereshető/. Tessék elolvasni, mit írtam a Magna Hungaria 18-ban, 
2009. február 24-én, különös tekintettel a második bekezdésre. 

A Magna Hungaria 25-ben, anélkül, hogy komolyabban kiveséztem volna, a 
miniszterek elöl ülnöki széke ez idő szerint valószínű várományosának, Orbán 

Viktornak a stílusáról ironizáltam. Orbán Viktornak eddig egyetlen általam 
hallott, említésre méltó személyes megnyilvánulása 1989-es beszéde volt 

annak a Nagy Imrének az /újra-/ temetésén, akinek ugyancsak egyetlen 
politikusként tett, említésre méltó személyes megnyilvánulásának az 1956. 

november 4. reggelén elhangzott beszédét lehet tartani. "Szedtevette 
butaságot", hogy ismét Asimov Alapítványát idézzem, viszont annál többet 

hallottam tőle. A Fidesz-MPSZ, elnökével együtt sokkal érdekesebb társaság, 

mint az MSZP, vagy akármely más jelenlegi parlamenti párt, érdemes 
elidőznünk -pihenésképpen- náluk. Mivel azonban, és ez, ha úgy tetszik, olyan 

DOGMA, amely a Fideszre is érvényes, bármely embercsoport EGYBEN való 
jellemzése absztrahálás, vagyis /a gondolkodás megkönnyítésére/ az egyéntől 

való elvonatkoztatás, nem MINDENKIRŐL beszélek, sőt, ha nem nevesítem, 
EGYESEKRŐL sem, csak arról a képről, amit az illető formáció, mint EGÉSZ 

mutat. 
Vágó Kati kolléganőmnek /16 évet, több házasságnyi időt töltöttünk el együtt/ 

van egy macskája. A macskát Mandula nevezetű kislányom találta az Árpád-
kilátónál, és, mit tagadjam, rásóztuk Katira. Nem tudni, meddig kóborolt az 

erdőben, rühes volt, éhes volt. Mára megnőtt /akkor olyan négy hónapos 
lehetett/, jól érzi magát, de egy dolgot nem felejtett el: az éhséget. Ahol étel 

van, ott azonnal megjelenik, és akármennyit evett is előtte, addig ott marad, 
amíg az étel el nem fogy vagy el nem rakják. 

 

Ha a Fidesz-MPSZ-ről hallok, mostanában mindig ez a macska jut az eszembe. 
De térjünk vissza a sajtófigyeléshez és Viktorhoz. Az e heti Magyar Demokrata 

címlapján az ő képe mellett ez a szöveg olvasható: "új világ születik". A 
Magyar Demokratát divat -ismerete nélkül- utálni, divat -az ún. baloldali sajtó 

ismerete nélkül- imádni. A Magyar Demokrata /továbbiakban: Demokrata/ és 
mondjuk a 168 óra ALAPVETŐ szemlélete annyiban tér el egymástól, mint 

UGYANANNAK a botnak a két vége. Tartalmilag a Demokrata -mert most erről 
beszélünk- ugyanolyan eklektikus, mint az ún. magyar jobboldal, nagyon sok 

érdekeset és használhatót találok benne /használható, tehát az országot 
előrevinni képes politikust is e pillanatban egyedül a jobboldalon ismerek/, és 

rengeteg ostobaságot.  
 

A címlapon említett új világ természetesen meg fog születni. Nem a hasonló 
című cikkben szereplő Barack Obama-Nicolas Sarkozy-Orbán Viktor trimurti 

/szanszkrit: szentháromság/ bábáskodásának eredményeképp természetesen, 

mert az maximum egy beöntésre képes, hanem a régi világ valamiképpeni 
pusztulása árán, de megszületik. Minden rosszabbnak minősíthető történelmi 
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korszakot egy kicsit jobb követ, amely ugyanakkor a rosszabb kort 

megelőzőhöz képest visszaesést jelent, majd megint egy rosszabb kor 

következik, mely viszont az előző rossznál is rosszabb, és a történelem így 
halad le a pince sötétjébe. Illusztrálva: ha csak mondjuk Krisztus előtt 510-től 

Krisztus után 1000-ig ránézünk Nyugat-Európa történetére: római királyság-
római köztársaság-római császárság-Római Birodalom nyugati részének 

szétesése-Frank Királyság-Frank Birodalom szétesése-Német-római Birodalom. 
Ugyanez pepitában, mint az utóbbi kétszáz év magyar történelme: osztrák 

császárság /ahol a császár magyar király/-1848-as forradalom-Osztrák-Magyar 
Monarchia-Tanácsköztársaság-Magyar Királyság kormányzóval-kommunista 

diktatúra-több párt irányította Magyar Köztársaság. Az Olvasó fantáziájára 
bízom, mi következik. 

Ha Orbán Viktor tényleg azokat a hihetetlenül lapos közhelyeket mondta, 
amelyek a /még általános iskolai dolgozatnak is gyenge/ cikkben szerepelnek, 

akkor ennek egyetlen oka lehet, az tudniillik, hogy ha már nem lehetett tovább 
húzni a beszéd megtartását, tudván, hogy ha kormányra kerül, UGYANABBAN 

A JÁTÉKBAN, UGYANOLYAN KONDICIÓKKAL fog részt venni, mint a jelenlegi 

miniszterelnök, érdemi mondanivaló hiányában ki kellett valahogy töltenie az 
időt. 
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Magna Hungaria 29. – A Fidesz 2. 

 
1988-ban volt egy szép, szőke, húsz éves barátnőm. A Molnár utcában, egy 

pinceodúban lakott, nem messze a Fregatt nevezetű pubtól. /Csak a teljesség 
kedvéért jegyzem meg, hogy most is szoktunk találkozni, egy minisztériumban 

dolgozik, és amit majd a mai magyar gazdaság fundamentális alapjairól írok, 
nem kis részben az őáltala elmondottakra támaszkodik./ Mármost ez a leányzó 

valamelyik este azzal fogadott, hogy a Fregattban megismerkedett egy 
/szintén szőke/ fiúval, aki valami Fidesz nevű társaság tagja. Tudni kell rólam, 

bár nem szorosan ide tartozik, hogy nagyjából tíz éves korom óta játszom egy 
történetet. E történetet véletlenül épp akkoriban kezdtem papírra vetni -azóta 

se fejeztem be-, és az egyik rész egyik mellékszereplőjét hívják Fidiusnak /a 
hűség római istene, neve a "fides", "hit", "bizalom" szóból ered/. Igy, ennyire 

bensőséges, tulajdonképpen lyuksógori alapon kezdődött kapcsolatom a 
Fidesszel. Sem a párt történetében, sem prominensei életében nem mélyedtem 

el soha, így az a kép, amit most felskiccelek, a FELÜLETES SZEMLÉLŐ képe. 

Azt gondolom, hogy a kommunizmussal szembeni szervezett magyar ellenállás 
/nem úgy, mint mondjuk lengyel/ soha nem volt. Amit jószerivel mégis valami 

ellenállásfélének lehet nevezni, az három körből növögetett ki: a máskülönben 
nagyon heterogén ún. beatnemzedék, vagyis a második világháború után 

született fiatalok köréből, a liberális értelmiség és a konzervatív értelmiség 
köréből. A magyar beatnemzedék el volt foglalva a hajnövesztés, galerikba 

tömörülés, nyakkendő nélkül az Ifjúsági Parkba bejutás problémájával, a 
konzervatív értelmiség szűk baráti társaságban otthon pusmorgott havonta 

egyszer, szombat délután, nagyon óvatosan, a felsorolt háromból az egyetlen, 
aki kinyitotta a száját, és csinált is valamit, a LIBERÁLIS ÉRTELMISÉG volt. Ezt 

a csinálást persze árnyaltan kell szemlélni. A Beszélő szerkesztőségével 
kapcsolatban pillanatnyi kétségem se volt soha afelől, hogy a szerkesztők 

minden lépését, a reggeli felkeléstől az esti lefekvésig, a rendőrség 
naprakészen ismeri. Azért hagyták működni, mert egyrészt a konszolidált 

Kádár-rendszernek SZÜKSÉGE VOLT egy teljesen ártalmatlan, a látszat 

kedvéért néha /nem nagy lendülettel/ üldözött, MEGNYILVÁNULT politikai 
ellenzékre, másrészt Kádár azzal az emberrel, aki az ő Rákosi alatti 

belügyminisztersége idején koncepciós pert követően kivégzett ex-
belügyminiszter ugyanolyan nevű fia volt, AZ ÉGVILÁGON SEMMIT NEM 

TEHETETT. RAJK LÁSZLÓ, a Beszélő szerkesztője, később az SZDSZ egyik 
alapítója apjának az újratemetése előzte meg közvetlenül /két és fél héttel/ az 

1956-os felkelést, később a Vigszinház melletti egyik utcát nevezték el róla. 
Azok az emberek, akik a Fidesz régi vezetői gárdáját alkották, abból a 

LIBERÁLIS értelmiségi közegből kerültek ki, amelyet többek között Konrád 
György és Szelényi Iván munkái /például az 1978-ban közösen írt "Az 

értelmiség útja az osztályhatalomig"/ inspiráltak. A Fidesz egy szűk LIBERÁLIS 
baráti körből kinőtt LIBERÁLIS pártként kezdte. Ahogy az én Bernáth/y/ 

Sándor barátom, a Bizottság, majd a Matuska Silver Sound, vagy Anyácska 
Ezüst Hangja nevű zenei formáció egykori tagja a régi, ismert magyar 

rockzenészeket, Pressert, Szörényit, Kóbort zenei szakmunkásoknak nevezte, 

úgy vált 1994-re a Fidesz vezetősége is politikai szakmunkássá. Nem tudom 
elképzelni, hogy tizenvalahány éve a liberális, ateista Orbán Viktor otthon, a 
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borsólevest kavargató Lévai Anikó szoknyáját nézegetve délután három és 

négy óra között rájött, hogy mindaz, amit addig gondolt, alapvetően helytelen, 

koloniál bútorra, csipketerítőre és Diego perzsaszőnyegre cserélte házának 
berendezését, majd vezérkarának tagjaival megtért és Saulusból Paulussá 

változott. Orbán Viktor és barátai egyszerűen rájöttek arra, hogy Kádár-
rendszer immár nincs, az a filozófia pedig, amelyet a kommunista 

szabadságmegvonás mintegy predesztinált a szembenállásra, a kommunista 
felépítmény megszüntével éppen az ellenkező oldalra került. Most 

SZABADSÁGBÓL /valójában korlátlanságból/ van túl sok, a hatalomhoz vezető 
ígéret tehát a REND ígérete. A Fidesz irányváltása nem valamiféle elvszerűség 

vagy meggyőződés, pusztán a pragmatikus gondolkodásból következő 
TAKTIKA eredménye volt. 

Most, ahogy mondtam, pihenésképpen, CSAK politikáról beszélünk, ha úgy 
tetszik, sörözői szinten. A politika a HATALOM megszerzése érdekében 

folytatott tevékenység, intrika, taktika, jó esetben stratégia, csak és kizárólag 
HORIZONTÁLIS mozgás. Az URALKODÁS nem politizálás. Horizontálisan és 

VERTIKÁLISAN is a VÉGTELENBE helyezi magát. /I. -Nagy- Szulejmán ezt így 

fejezte ki: a VILÁG szultánja és ISTEN rabszolgája vagyok./ 
Jelenleg a magyar emberek többsége műveletlen. /Teljesen más persze a 

fiatalok műveletlensége, mint az idősebbeké: utóbbiak, köszönhetően a 
kommunista oktatásnak, úgy műveletlenek, ahogy vannak, előbbiek 

műveltsége az időközben létrejött virtuális világnak megfelelően 
FELHASZNÁLÓI műveltség, egyebekben viszont a nullához közelít./ A Fidesz-

MPSZ, amelynek nevével ellentétben lassan hadastyánokból álló vezetősége, 
ugyanakkor túlnyomórészt fiatalok alkotta bázisa van, mai szerkezetének 

kialakításához, a minimális történelmi tudás hiányára támaszkodva többek 
között olyan emberektől kölcsönözte ötleteit, mint Kádár János, Adolf Hitler 

vagy Maximilien de Robespierre. 
A Fidesz-MPSZ célja, akármit is kommunikál, pontosan ugyanaz, mint az MSZP 

célja. Kártékonysága annyiban nagyobb, hogy a -látszólag -utolsó szalmaszálat 
veszi ki az emberek kezéből. Itt, Magyarországon, ezzel a naplóval kezdve 

megpróbáljuk megtalálni a kiutat. 
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Magna Hungaria 30.  

 
Víz a vízbe ömlik, inda indára fonódik, ragadozó a ragadozót 

hajszolja...megpróbálom ismét megvilágítani, mert nem lehet elégszer, 
esszenciálisan mi a különbség a két társaság között, amely, mint ma, március 

15-én is, saját, már fokozhatatlan baromságai fokozására tesz folyamatosan 
meddő kísérleteket. A viccféle, amit leírok, eredetileg a Rákosi- és a Kádár-

korszak összehasonlítására készült. Szóval: az állatok nagygyűlést tartanak az 
erdőben. A medve szónokol: kedves állattársaim! Mienk a legnagyobb erdő, itt 

nőnek a legsudárabb fák, itt élnek a legszebb állatok. Kedves állattársaim, 
erősek vagyunk. Erősebbek vagyunk mindenkinél. Mindig gondoljunk erre, és 

hallgassunk nagy tanítónkra, aki azt mondta, kétszer kettő az három. A kisnyúl 
nem fér a bőrébe, fészkelődik, majd megjegyzi hangosan: én úgy tanultam az 

iskolában, hogy kétszer kettő az négy. Nosza, megragadja két ordas, és 
elviszik az erdei internálótáborba. Eltölt ott a kisnyúl egy időt, majd kiengedik: 

megint nagygyűlés van az erdőben, megint a medve szónokol. Kedves 

állattársaim! Tudjuk, vannak sokkal nagyobb erdők is a miénknél, sokkal 
sudárabb fákkal, sokkal szebb állatokkal. Tudjuk azt is, hogy nem mi vagyunk 

a legerősebbek. De kedves állattársaim! Boldogok vagyunk. Szeretjük és 
megértjük egymást. Örüljünk ennek, és hallgassunk nagy tanítónkra, aki azt 

mondta: kétszer kettő az öt. A kisnyúlnak úgy tűnik, nem volt elég a hosszú 
rabság, megint megjegyzi hangosan: én úgy tanultam az iskolában, hogy 

kétszer kettő az négy...Természetesen megjelennek az ordasok, de ezúttal az 
erdei Intecontinentalba viszik. Egy csodás hét után érte jönnek, és a medve 

elé álítják. A medve megsimogatja a buksiját, és kedvesen megkérdi: na látod, 
kisnyúl, hogy kétszer kettő nem lesz még egyszer három? 

Akaratom ellenére, mint Dobó valamelyik hadnagya az Egri csillagok-ban a 
töröktől jött levélbe, beleolvastam az ünnepség két szemlélőjének 

észrevételébe. Az egyik úgy summázta Orbán Viktor beszédét, hogy "ugyanúgy 
meg tudunk szabadulni, mint 1848-ban", a másik azt gondolta, Orbán Viktor 

"legalább nem hazudik". Nos, kérem tisztelettel. 1848-ban, pontosabban 

abban a lázadásban, amely akkor kezdődött, semmitől nem tudtunk 
megszabadulni, hacsak meglehetősen sok vértől nem. Hogy ki hazudik és ki 

nem, illetve mi a hazugság egyáltalán: anyukám gyerekkoromban azt mondta, 
ő nem hazudik, csak nem mond igazat. A rómaiak, mielőtt hamisan esküdtek, 

egy követ rejtettek a markukba, az eskü elmondása után pedig eldobták, a 
hamis esküvel együtt, és ezt mindenki rendjénvalónak találta. Az igazságra 

van két alvilági kategória: megmondja a frankót vagy megmondja az őszintét. 
Orbán Viktor, mint 2009. március 15-én IS, megmondta a frankót, vagyis azt, 

amit ő hatásosnak gondolt. Az őszintét 2006-ban, Balatonőszödön mondta el 
Gyurcsány Ferenc nevű kollégája. 
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Magna Hungaria 31. – Az MSZP 

 
Az MSZP, hangulatát tekintve teljesen más gyülekezet, mint a Fidesz-MPSZ, és 

valószínűleg zömmel teljesen másféle emberekből áll, mint mostani elnöke. Ha 
a pártot, mint az egykori MSZMP utódpártját tekintem, az a jelző jut eszembe, 

amit -AKKOR igazságtalanul- a két évi uralkodás után, Kr.u.363-ban, a perzsák 
elleni hadjáratban elesett Julianus császár neve után illesztettek: apostata, 

vagyis HITEHAGYOTT. Rómában, ha már megint ide kanyarodtunk vissza, a 
főbb tisztségeket -Gaius Mariusig a katonáskodást is- VAGYONI CENZUSHOZ 

kötötték /a katonáskodást azért, mert azt mondták, az a jó katona, AKINEK 
VAN MIT VÉDENIE/. Kínában továbbmentek: hatalmat annak a kezébe lehet 

csak adni, tartották, akinek az TEHER. Gyurcsány Ferenc előbbi követelésnek 
tökéletesen megfelelt volna, utóbbinak...ezzel kicsit zavarban vagyok. Orbánt 

viszonylag egyszerű megérteni. Ő, azt gondolom, a Magna Hungaria 27. 
közepe tájt említett hatalmi koncentrációt szeretné saját kezében 

megvalósítani, valamiféle keverékét a Horthy-féle kormányzói jogkörnek és az 

erős köztársasági elnöki pozíciónak, a későbbiekben természetesen pártok 
felett állva. Ez persze nélkülözne mindent, ami a TERMÉSZETES /kerültem a 

"legitim" kifejezést/ uralkodásnak, vagyis a SZAKRÁLIS uralkodásnak az 
előfeltétele, se hús nem lenne, se hal, kicsit diktatúra, kicsit talán nem /ez az 

ellenállástól függne/, Bereményitől kölcsönözve a jövendőbeli történelemkönyv 
ama lábjegyzetében, amely a rendszerváltás óta eltelt éveinkről szól majd, a 

kevés megjegyezhető érdekesség egyike, mely időszak Orbán halála, 
lemondása vagy megbuktatása után szép csendben feledésbe is merül. 

Nyomában viszont káosz marad, és zűrzavar. /Hogy az ún. nép mit szól majd 
hozzá, az teljesen mellékes. A nép, ahogy írtam már, az ERŐT, vagy az ERŐ 

LÁTSZATÁT értékeli. Egy anekdóta szerint az 1944. március 19-én bevonuló 
német csapatok parancsnokával készítettek egy interjút. Megkérdezte többek 

között a riporter, mit gondol, egy nap helyett mennyi időt vett volna igénybe a 
megszállás, ha a magyarok ellenállást tanúsítanak? Fél napot, volt a válasz. 

Miért? - kérdezte döbbenten a riporter. Mert akkor elmaradnak az üdvözlő 

beszédek - mosolygott a tábornok. A lekenyerezés már csak hab a tortán. 
Talán Illés Béla mesélte, hogy 1945-ben beszélgetett egy szovjet katonával. A 

katona lányok fényképeit kotorta elő a zsebőből. Mind megvolt? -kérdezte az 
író. Mind -bólintott a katona. Fegyverrel szerezted őket? Dehogy! -tiltakozott a 

katona. Kicsi mászlo /vaj/, kicsi hlebuska /kenyér/, kicsi, kicsi száhár 
/cukor/.../ Az Alapítvány-trilógiában /Asimov/ egy ún. pszichohistorikus 

/Bolondok hajója 5./ két Alapítvány létrehozásával megpróbálta lerövidíteni a 
Galaktikus Birodalom szétesését követő hosszú időszakot. Egyetlen tényezővel 

nem számolt, mégpedig a véletlennel: megjelent egy mutáns, aki rendelkezett 
az ÉRZELMEK FELETTI URALOM képességével. Az Öszvér -így hívta magát-, ha 

tudja, már a saját idejében újraegyesíti a hajdani Galaktikus Birodalmat, de ez 
a birodalom semmi máson nem alapult volna, csak az ő SZEMÉLYES 

VARÁZSÁN. Az Öszvér halála után, ha sikerül mindkét Alapítványt legyőznie, a 
bekövetkező barbárság gyakorlatilag semmivé tette volna az összes addigi 

erőfeszítést. Magyarország Öszvére NEM Gyurcsány Ferenc. 

Ővele, mint mondtam, zavarban vagyok. Előszöris nem értem, miként Bokros 
Lajost sem értettem annak idején, színtiszta liberális gondolkodással mit keres 
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az MSZP-ben, ebben a rezignált sáskahadban. Másodszor azt sem értem, hogy 

egy liberális, akinek a filozófiája nem nagyon tér el az afrikai szavanna 

filozófiájától, gyakorlata az afrikai szavanna gyakorlatától, hogyan lehet 
egyszersmind idealista is. Gyurcsány Ferenc konfliktusa nem az ő és 

ellenzékének konfliktusa elsősorban, hanem az Ő ÉS PÁRTJÁNAK konfliktusa. 
Az őszödi beszéd arról szólt, bármilyen módban fogalmazott is a 

miniszterelnök, hogy "loptatok, csaltatok, felelőtlenek voltatok, ezért NEKEM is 
hazudoznom kellett, ha meg akartam nyerni a választásokat, most viszont 

NEKTEK is szembe kell nézni a következményekkel legalább olyan szinten, 
hogy mérsékeljétek magatokat". Nem mérsékelték, nem is fogják: Gyurcsány 

Ferenc, akiről még jó szándékot is fel tudok tételezni, elődeihez hasonlóan 
eltűnik majd a süllyesztőben. Miután a politikai elit túlélésének biztosítéka a 

többiekről vezetett személyes dosszié, ha kollektíven nem áldozzák fel, talán 
elkerülheti neves elődeinek, például I. Károly angol vagy XVI. Lajos francia 

királynak a sorsát. 
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Magna Hungaria 32. – A demokrácia 5. /pártok állama/ 

 
A második világháború alatt a BBC könyörtelenül bemondta az angol 

veszteségeket, ugyanez a németekre már kevésbé volt jellemző. Mikor egyszer 
a BBC valamelyik vezetőjét kérdőre vonták a közvélemény demoralizálása 

miatt, azzal a javaslattal, hogy tagadja le a lelőtt angol repülőgépek egy 
részét, szomorúan ingatta a fejét: nem, nem lehet. Miért nem? -kérdezték 

tőle. Mert nem volna igaz, válaszolta. 
A magyar, és nem csak magyar politika ezzel a szemlélettel 

köszönőviszonyban sincs. A választások, majd a kormányzati ciklus, a médiák 
tevékenységéhez hasonlóan teljesen másról szól, mint az igazságról. 2007. 

november 30-án ezt írtam: "Az ún. demokráciákban az ún. választás egy 
LEGITIMÁCIÓS JÁTÉK /fontos/ eleme, kivitelezését és tartalmát tekintve nem 

különbözik bármely reklámkampánytól, ahol a választók csak gondolják 
magukról, hogy ők választók, valójában FOGYASZTÓKKÉNT gazdasági 

érdekképviseletek által prezentált ILLÚZIÓKAT vásárolnak a szó legkonkrétabb 

értelmében meg....A demokrácia tulajdonképpen LUXUS, valamiféle politikai 
tivornya, amit csak GAZDAG ország képes hosszabb-rövidebb ideig 

ELVISELNI....A demokrácia /különösen mai formájában, különösen liberális 
ideológiával/ GAZDASÁGI érdekek POLITIKAI síkon való érvényesítési 

lehetősége ELMÉLETILEG bárki számára, ELMÉLETILEG bárki ellenében. Semmi 
más nem származhat belőle, mint kizsákmányolás, minden vonatkozású 

leépülés, rémuralom. A földnek, ahol élek, Isten áll az oldalán, énekelte Bob 
Dylan a múlt század hatvanas éveiben. /Az volt az utolsó eufórikus időszak, ha 

a mostani állapot haldoklásra hasonlít, JELEN világ haláltánca./ Dehogy, 
mondta Nietzsche már nyolcvan évvel korábban." 

 
Kezdjük a /magyar/ választásoknál. A következőképpen fest a kampány: van -

jelenleg- egy összeg, ami hivatalosan erre fordítható. Ez a kirakat, a 
másképpen nehezen megmagyarázható kiadásokat és a megmagyarázható 

eredetű adományokat ebbe a keretbe illik beilleszteni. Természetesen ezt 

ugyanannyira nem veszi senki komolyan, mint a képviselői vagyonbevallásokat 
és elszámolásokat. Vannak aztán a komolyabb összegek, az adományozónak 

üzleti befektetések, amelyek vagy egyáltalán semmiféle könyvelésben nem 
jelennek meg, vagy nem ÚGY jelennek meg, ahogy meg kellene jelenniük. 

Mindezek a források három helyről származhatnak: az állami költségvetésből, 
a legális gazdaságból és -nagyobbrészt- a feketegazdaságból /ez a pártok 

bevételeire en bloc igaz, választástól függetlenül/. Valamiképpen mindhármat 
a lakosság finanszírozza. Eddig a pontig A PÁRT bevételeiről beszélünk, a mai 

magyar pártok azonban, állítottuk, csak és kizárólag fedett üzleti 
vállalkozások. Ha ez így van, akkor kell lennie egy pártelitnek, ami kvázi 

tulajdonosként funkcionál, és aminek akkor van haszna az egészből, ha a 
pártpénzeket át képes konvertálni saját tőkévé. Ezt úgy tudja megtenni már a 

választási időszakban is, hogy családi, vagy másféleképp kapcsolódó cégekkel 
végezteti el a párt számára szükséges munkákat. A későbbiekben az elnyert 

közéleti pozíció mint a már említett ún. kapcsolati tőke forintosítható. A párt 

/mindegyik jelenlegi magyar párt/ teljes kommunikációja választások előtt, 
alatt és után nem különbözik attól, amit Trockij mondott, mielőtt 1917 
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decemberében elindult volna a breszt-litovszki béketárgyalásokra: kiadok 

néhány brossúrát, aztán bezárom a boltot. 

Az országot a /pártelit kijelölte/ kormány minisztériumokon keresztül irányítja. 
A minisztériumok élén álló MINISZTER /latin: szolga, vagyis közszolga/ e 

pillanatban Magyarországon tulajdonképpen politikai biztos. Csak a napokban 
elhunyt Bacsó Péter filmjében /Tanú/ volt látható ahhoz hasonló, hogy valaki 

JOGI végzettséggel PÉNZÜGYMINISZTER, majd bukása után IGAZSÁGÜGYI ÉS 
RENDÉSZETI MINISZTER lehessen /Draskovics Tiborról van szó/. Draskovics 

nem kivétel: a miniszterek funkciója nem elsősorban a szakmai irányítás /az a 
szakállamtitkárok feladata/, hanem a pártpolitika képviselete. A pártpolitika 

jelenleg a PÁRTELIT ANYAGI ÉRDEKÉRVÉNYESíTÉSÉT jelenti. A minisztériumok 
hierarchiájában tehetséges ember zömmel az ALSÓBB BEOSZTÁSOKBAN 

található. A közép-felső vezetők a helyetteseiket jól megfontolt módon, 
KONTRASZELEKTíVEN választják ki, tudniillik így veszélyeztetik legkevésbé 

saját pozíciójukat. A megszületett döntéseket minősítse az ország mai állapota. 
A minisztériumok, mint a párt- vagy párthoz kapcsolódó emberek /egyik/ 

áramlási iránya, a kapcsolati tőke beváltási helyei is. Részben a költségvetés, 

még nagyobb részben az uniós támogatások fosztogatásáról van szó /nehogy 
azt gondoljuk, kizárólag a szocialista kormányzás jelenségeként/. Kitalált 

példával: van egy pártembernek zenélő békákat gyártó vállalkozása. 
Megpályázik és megnyer egy olyan Európai Uniós pályázatot, melyhez a zenélő 

béka valamilyen módon köthető. PAPíRON nem költségvetési /adóbevételből 
származó/ pénzről lévén szó /GYAKORLATILAG igen, mert az Európai Unió a 

támogatásokat a tagországok befizetéseiből finanszírozza/, a minisztérium 
csak katalizálja az ügyletet, melynek végeredménye nemzetgazdasági 

szempontból a hasznosítható források rovására történő felesleges beszerzés, 
vagyis SZEGÉNYEDÉS, a pártelit szempontjából GAZDAGODÁS. 
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Magna Hungaria 33.  

 
Bontsuk két részre a továbbiakat. Az egyik részben folytatom a leíró és 

elképzelt GAZDASÁGI /ANYAGI ALAPÚ/ és TECHNIKAI megközelítést, úgyis ezt 
szokta meg mindenki manapság. Lévén ez egy eldugott helyen eldugott napló, 

olyan dolgokat is elmondok, amelyek később nem lesznek publikusak, csak, ha 
eljön az idejük. A másik részben pedig viribus unitis /egyesült erővel, egy 

osztrák-magyar csatahajó neve is volt/, az Olvasók inspirálásával 
megpróbálunk egy olyan életképes ELMÉLETI felépítményt kiokoskodni, amely 

a természeteshez /működőképeshez/ közelítő emberi társadalom 
újrateremtésére alkalmasnak látszik. Hangulatom és képességeim szerint a két 

rész tárgyalását váltogatni fogom, legalább nem lesz olyan egyhangú. 
Néha kipillantunk a nagyvilágba, bepillantunk a magyar eseményekbe, egy 

kávészünet erejéig. 
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Bolondok hajója 14. – Az olló  

 
Az első "Bolondok hajójá"-t bizonyos Sebastian Brant írta a tizenötödik 

században, a másodikat Katherine Anne Porter a huszadikban. Az első 
szatírikus költemény egy Bolondországba küldött, 111 bolondot szálljtó hajóról, 

ahol a 111 bolond mindegyike egy-egy emberi gyarlóságot jelképez. A második 
másfél évvel Hitler hatalomra jutása előtt, egy Németországba tartó német 

hajó fedélzetén játszódó történetben lényegében ugyanezt ábrázolja. 
Az ember modern -önmaga teremtette- környezete és ösztönvilága egyáltalán 

nincsenek szinkronban. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy az ember 
TERMÉSZETE sokkal kevesebbet változott /volt képes változni, ezt ugyanis 

nem ő irányítja/ a történelem folyamán, mint amennyit a környezetén 
változtatott. Azt a valamit, ami ANNAK a világnak a gyermeke lesz, amit az 

emberiség most igyekszik kialakítani, már nem embernek fogják hívni. Van új 
a nap alatt, hogy ellentmondjak Shakespeare-nek, CSAK NEM TELT EL ELÉG 

IDŐ. 

 
Az ember, látszólag ÖNMAGA ÉRDEKÉBEN offenzívát folytat a környezetével, 

de ezen keresztül tulajdonképpen ÖNMAGÁVAL szemben. Valahogy úgy néz ki 
a dolog, mint a betegek gyógyszerelése: szedni kezdenek valamit az 

alapbetegség kezelésére, később egy másik gyógyszert az első mellékhatásai 
kivédésére, majd egy harmadikat a mellékhatások ellen szedett gyógyszer 

mellékhatásai ellen, a vége az, hogy nincs vége, és a beteg állapota 
ROSSZABBODIK. A környezetbe való beavatkozás MINDIG visszaüt, amit csak 

ÚJABB beavatkozással lehet helyrehozni, ezt aztán az EBBŐL a beavatkozásból 
származó károk elhárításának kell követnie, és így megy a környező világ 

teljes tönkretételéig. /A "tönkretétel" szót csak a jelenlegi emberiség 
nézőpontjából használtam. Sem a Földet, sem az élővilágot nem kell sajnálni, 

ezeknek több milliárd évük van a regenerálódásra. Az ún. természet 
elképesztően érzéketlen, pazarló önmagában is./ 

 

Sokkal nagyobb átalakulások, kipusztulások voltak a Föld eddigi történetében, 
mint amit mi valaha elő tudnánk idézni. A légkörbe juttatott gázok mennyisége 

elenyésző ahhoz képest, mintha például az óceánok mélyén nagy nyomás alatt 
álló fagyott ammónia felszabadulna. Az emberiség már néhány Celsius-fokos 

hőmérséklet-ingadozást megszenvedne, most akkor tessék elképzelni, hogy 
létezett földtörténeti időszak, amikor a mai 14 Celsius-fokos évi 

átlaghőmérséklettel szemben a Föld évi átlaghőmérséklete 28 /!!/ Celsius-
fokos volt. A globális felmelegedésről pedig csak annyit, hogy jelenleg egy 

JÉGKORSZAK melegebb periódusának a végén élünk, amit a felmelegedések-
lehülések ritmusa szerint -mintegy százezer évig tartó- LEHÜLÉSNEK kell 

követnie./ A kapitalizmusnál anyagelvűbb rendszert még nem találtak ki. Ez a 
berendezkedés, a belőle következő liberális szellemi háttérnek megfelelően 

minden korlátozással szemben ellenérdekelt: semmi más nem is következhet 
belőle, mint a tumorsejtek szaporodásához hasonló kontrollálatlan burjánzás. A 

történelem eddigi leghosszabb kisérlete e burjánzás megfékezésére a 

Tokugawa-sógunátus 264 éve volt Japánban, amikor a szamuráj életforma 
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védelmében még a LŐFEGYVEREK BIRTOKLÁSÁT is betiltották. A Tokugawa- és 

vele a sógunátus a Japánt megnyitó Meidzsi-korszakkal 1867-ben ért véget. 

 
Az emberi természet és az ember által létrehozott szélesebb eszköztár közötti 

aszinkronicitás legszemléletesebb példája a modern háború. Csupaszon 
szemlélve a fegyveres konfliktusok indítékai tulajdonképpen állati indítékok: a 

FALKA konfliktusai más falkákkal, melynek célja a VITA ELDÖNTÉSE. Ezt régen 
akár ÜTKÖZET NÉLKÜL, egy párviadallal el lehetett érni, mint Dávid és Góliát 

történetétől a Toldiban leírtakig olvasható. A modern háború ANYAGCSATÁK 
egymásutánja, ahol az alapvető -ösztönös- szembefordulást a lakosság és az 

ellenséges gazdaság egyre hatékonyabb fegyverrendszerek bevetésével 
történő lenullázására irányuló kisérlet követi. És itt eljutottunk a probléma 

gyökeréig: az ember önmaga teremtette környezete és ösztönvilága azért 
nincsenek szinkronban, mert GONDOLKODÁSA és TERMÉSZETE nincs 

szinkronban. 
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Bolondok hajója 15.  

 
Olybá tűnik, mintha az ember ezzel az -előző részben tárgyalt- helyzettel sem 

privát- sem társadalmi szférájában nem tudna mit kezdeni. A halálos ágyán a 
/megdöbbentő előrelátásról tanúságot tevő/, ördögöt emlegető Lenintől kezdve 

azokig a koncentrációs táborban fogvatartott zsidó foglyokig, akik, miután egy 
képletes tárgyalás után a -vádlott- Istent bűnösnek mondták ki, visszamentek 

a barakkba imádkozni, Irán államformájától /iszlám köztársaság/ Napóleonig, 
aki, mint a Francia Köztársaság CSÁSZÁRA uralkodott. 

 
A feloldást VALAHOL FENT kell keresni. Egyáltalán nem elvont módon: arról a 

bibliai részről ugyanis, ahol Krisztus azt mondja, az én országom nem e 
világból való, most NEM a Mennyországra kell gondolni. 
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Bolondok hajója 16. – A hatalom eredeztetése 

 
Egyszer Mohamedtől megkérdezték, hogy el lehet-e távolítani a kalifát, 

amennyiben az alkalmatlannak bizonyul. Addig nem, amíg IMÁDKOZIK, 
mondta a Próféta. 

Isten e világi képviselője NEM a főpap, hanem a SZAKRÁLIS URALKODÓ. Erről 
szólt az istenkirályság intézménye, például Egyiptomban, a római császárok 

/haláluk utáni/ istenné avatása /egyetlen kivétel DDD, azaz a Flavius-dinasztia 
utolsó császára, Domitianus volt, aki életében dominus-nak, úrnak és deus-

nak, istennek nevezte magát, halála után azonban az istenek pantheonjába 
nem vették fel/, erről szólt a német-római császárság és a pápaság küzdelme 

/fennmaradt olyan középkori irat, amely szerint a pápa leborult a császár elé 
és IMÁDTA őt/. Torz maradványként /VIII. Henrik válási procedúrájától 

függetlenül/ erről szól/hatna az anglikán egyházi hierarchia is, ahol a 
mindenkori király/királynő az egyház feje. 

 

Nagyon sok minden megfogalmazás kérdése. A mai gondolkodás jellemzője, 
hogy akkor fogad el valamit, ha úgy véli, MEG TUDJA MAGYARÁZNI. Egy állítás 

megmagyarázása azt jelenti, hogy egy EVIDENCIÁIG vissza lehet vezetni. 
Evidens mondjuk az, hogy valami önmagával azonos: ez az autoidentitás. Az 

autoidentitás a legerősebb logikai törvény. A logikában a deduktív 
következtetés érvényessége nem az érvelés tartalmától, hanem annak 

szerkezetétől, logikai formájázól függ. Az A=A forma, amivel az autoidentitást 
szokás kifejezni, teljesen indokolatlan: benne ugyanis az "A" KÉTSZER van 

leírva. Magyarul ez azt jelenti, hogy senki és semmi nem lehet azonos 
önmagáVAL, mert ÖNMAGA /vagyis nincs MÉG EGY önmaga, amivel össze 

lehet hasonlítani/. Ezt csak szemléltető példának írtam azért, hogy látható 
legyen, a mégoly korrektnek tűnő levezetések is hasonlóak lehetnek a 

"tudattól függetlenül létező, objektív valóság" zagyvaságához. De 
továbbmegyek. Azt mondtuk, nagyon sok minden csak megfogalmazás 

kérdése. Az "evidens", sokkal korrektebbül cseng a /mai/ fülnek, mint egy 

vallásos ember szájából a "kijelentés", vagy az örök női válasz, a "csak". Pedig 
e három, megalapozottságát tekintve EGYENÉRTÉKŰ. 

 
Megfogalmazás kérdése a monoteizmus vagy politeizmus kérdése is. Lehet azt 

is mondani, van ilyen is, olyan is. Lehet azt is mondani, csak politeista vallások 
voltak-vannak /még a korai iszlám is bizonytalan e tekintetben, ha a Khomeini 

által halálra ítélt Salman Rushdie Sátáni versek c. könyvében leírtaknak, vagyis 
a Próféta megingásának három ősi arab istennő elfogadása tekintetében volt 

valóságalapja/, de lehet azt is, hogy mindenütt mindig monoteizmus volt. A 
politeizmus ugyanis felfogható úgy is, hogy az istenek A TERMÉSZET MINDEN 

VONATKOZÁSÚ ISTENI ÁTHATOTTSÁGÁT jelentik /tehát, ha egy ókori görög 
UGYANARRA, mint a tenger lényegére gondolt, Poseidon jutott az eszébe, ha a 

bölcsességre, Pallasz Athéné, ha a szépségre, Afrodité, és így tovább: hen kai 
pan, hen panta einai, MINDEN EGY, tették hozzá a pantheonhoz/. 

 

Szakralitás helyett lehet mondani /tetszés szerint elképzelt/ ABSZOLÚTUMBÓL 
EREDEZTETETT HATALMAT is, ha valakinek így tényszerűbbnek hangzik. Az 
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emberi természetben rejlő, tovább okolhatatlan evidenciáján kívül -elfogadása 

esetén- ez az egyetlen legitimációs alap, amely KIKEZDHETETLEN. 
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Bolondok hajója 17. – A vallás /az olló 2./ 

 
Az idő most már tényleg sürget -ha a kedves Olvasó hallgat rádiót, néz 

televíziót, tudja, miért, én pedig hat napja leírtam a Magna Hungaria 31-ben-, 
ezért amint lehet, áttérünk megint Magyarországra. Miután azonban kérték a 

legutolsó részek ismételt megvilágítását, most szokásomtól eltérően 
megteszem, sőt, megpróbálom kicsit kiegészíteni. 

A között a világ között, amelyben az ember kifejlődött, és a mai, az ember 
által átformált világ között aránytalanul szélesebb olló nyílt, mint akár a cro-

magnoni és a mai ember természete, ösztönei, felépítése között. Azt az 
ütemet, ahogy a környezet ember generálta változása végbemegy, az ember 

sem pszichésen, sem biológiailag nem képes tartani, akkor sem, ha a számára 
káros hatásokat megkisérli orvosolni, tudniillik a beavatkozások is újabb 

károkat idéznek elő, és így mindig az események UTÁN halad. Ha ebben az 
irányban megy tovább, jó esélye van valamilyen közvetlenül vagy közvetetten 

ugyancsak saját maga előidézte kataklizmára, melyben megsemmisül vagy 

megtizedelődik. Előbbi esetben kezdődik minden majdnem elölről, hiszen a 
Földnek tökéletesen mindegy, mi történik az emberiséggel, vagy akár az egész 

élővilággal /nem lehet tönkretenni/, utóbbi esetben az infrastruktúra 
párhuzamos pusztulása kínálhat még egy halvány esélyt az újrakezdésre. A 

legrosszabb kilátások akkor vannak, ha a kataklizma elmarad, és az ember 
nem képes kitörölni önnön agyából azt a rögeszmét, amely a környezet 

átformálásának eredetileg hasznos ösztönéből ered, hogy a fizikális világ csak 
és egyedül a hangsúlyos. A gondolkodás előzőekben említett FELHASZNÁLÓIVÁ 

válása csak az első lépés: az ember LÉNYÉBEN /nem csak lényegében/ is 
közelíteni fog a fizikális /halott/ világhoz, amely folyamatnak a vége NEM a sci-

fi műfajából ismert androidféle kialakulása lesz. 
Az emberiséget nem a túlnépesedés: a KIPUSZTULÁS fenyegeti. 

Értelmi képességei az embert nem csak ún. gyakorlati ötletek kitalálására 
predesztinálják. Szemléletesen azt is lehet mondani, hogy be van építve az 

emberi gondolkodásba egy fék, ez pedig az, amit rossz megfogalmazással 

VALLÁSNAK magyarul mondanak. A "miért" feltevése itt azért értelmetlen, 
mert nem lehet megválaszolni, tudniillik abba a kategóriába tartozik, amelyre 

vagy azt mondjuk, "csak", vagy azt, "Isten így akarta", vagy azt, hogy a 
lehetséges világegyetemek közül EBBEN a kialakult világegyetemben EZ íGY 

VAN, de ezeknél komolyabb magyarázat nem adható. 
A "vallás" szó a latin "confessio"-ból /megvallani/ ered, és a reformáció idején 

a hit megvallására az addig használatos "religio" vagy "relígyió" szót váltva 
jelent meg a magyar nyelvben. Utóbbi a "religare", "relegere", "visszakötni", 

"visszacsatlakoztatni" igéből ered. Ahhoz, hogy a mai ember gondolkodását 
vissza lehessen kötni az eredetéhez, MEG KELL FORDíTANI. A gondolkodás 

megfordítását szanszkritül vipari vipariaja-nak, görögül metanoiának, 
magyarul MEGTÉRÉSNEK hívják. 

/Elmondom megint, amit már mondtam egyszer: a mai nyelv tele van terhelt 
kifejezésekkel. Sem a megtérés, sem a mennyek országa, sem a hit, sem a 

szeretet, sem az alázat nem értelmezendők, ha én írom le, akként az 

emocionális ragacsként, amivé mára lettek./ 
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A "vallásos" hajlam az elvont gondolkodás /tulajdonképpen a gondolkodás: a 

gondolat értelmezésével a materializmus mindmáig nem tud mit kezdeni/ 

egyenesági leszármazottja. Furcsa módon úgy adódott, hogy az a 
visszahúzónak tartott világnézet, amely például Galileit tanai visszavonására 

kényszerítette, tette lehetővé, hogy az emberiség nagyjából a tizenhetedik 
századig viszonylag természetének megfelelő életet élhessen. Az effajta viták 

ugyanis elsősorban nem arról szólnak, hogy kinek van igaza /az igazság 
definíciófüggő/, hanem, hogy MI A FONTOSABB. 
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Bolondok hajója 18. – A vallás 2. 

 
Továbbmegyünk. A vallás nem elsősorban istenhit: a vallás TRANSZCENDENS 

GONDOLKODÁSI IRÁNY. A Bolondok hajója 16. végén említett görög Hen, Egy 
nem is jelentkezik mindenhol egy konkrét istenként. Például a japán császárt, 

amíg a második világháborús vereség következményeképpen le nem mondott 
isteni lényegéről /ami körülbelül úgy hangzik, mint hogy lemondok emberi 

mivoltomról/, ten-no /Kínában tien-no/-nak, Ég Fiának nevezték. Az emberi 
gondolkodásnak van egy /a mai korban/ mögöttes, FELFELÉ irányuló 

természete, és van egy "praktikus", LEFELÉ irányuló természete. Az a világ, 
amelyet materiális világ névvel illetünk, felfogható az immateriális világ 

leképeződésének, szimbólumának is. Még egyszerűbben: felfogható /végtelen 
számú/ PÉLDAKÉNT, ahol a hangsúly azon a világon van, amelyet példáz. 

Példával nem lehet VITATKOZNI. Ha a /megfelelő/ példába belenyúlunk, a 
maximum, ami elérhető, hogy NEM MEGFELELŐ példává alakul. A mai ember 

úgy viselkedik, mint a skizofrén, aki a primér "én"-t felváltja a felvett "én"-nel, 

utóbbit a napfogyatkozáshoz hasonlóan RÁCSÚSZTATVA az elsőre. A "felfelé", 
illetve "lefelé" irányuló gondolkodás között a primátus kérdését a GONDOLAT 

természete dönti el. Az anyagi világhoz a nem anyagi világ kihagyásával vagy 
megkerülésével egyszerűen NEM LEHET közeledni. Ebben az ember és 

mondjuk egy giliszta között kizárólag a TUDATOSSÁG kérdésében van 
különbség. 

Az ún. gyakorlati gondolkodás, mint "filozófia" semmi mást nem csinál, mint a 
fentiekben leírt csúsztatás eredményeképp alsóbbrendű dolgokat 

felsőbbrendűek helyébe emel: ezt nevezik materializmusnak. A mai emberi 
gondolkodás azonban ezt is alulmúlta: egyszerűen nem vesz tudomást önnön 

természetéről. Isten országa éppúgy szimbólum, mint a szent könyvekben 
minden. A Mennyország, adott esetben a Pokol ITT VAN, úgy és annyiban, 

ahogy az evidens, velünk született értékrendről tudomást veszünk vagy nem 
veszünk tudomást. 

Ahogy az ember felső irányítás /teljesen mindegy, hogy "felettes én"-nek, vagy 

másnak nevezzük/ nélkül személyében lezüllik, közelíteni kezd az állatvilághoz, 
majd a halálhoz, vagyis az élettelen természethez, úgy MINDEN társadalom is, 

bármilyen népszerű nevet adjunk is neki. 
Ameddig valamely felső irányítás VITATHATÓ, vitatni is fogják. Csak annak az 

uralma lehet vitathatatlan, legyen szó az emberről mint személyről, vagy az 
emberről mint társadalomról, ami ABSZOLÚT, hívják Istennek, vagy bármi 

másnak. 
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Magna Hungaria 34.  

 
Volt anyukámnak egy takarítónője. Kétszer járt hozzá hetenként, gyakorlatilag 

csak port törölni, mert nem volt kosz, meg félévente nagytakarítani. Havonta 
mindez huszonhatezer forintot kóstált zsebbe, plusz a nagytakarítás egy napja, 

mely hetvenezret. Az anyukámról a következőket kell tudni: belgyógyász 
kandidátus, aki egészen a közelmúltig úgy gondolta, hogy ő orvos, és nem 

beteg. Tizenkét évesen kezdett el dohányozni /slejmoldó, mondta, 
tulajdonképpen egészséges, mint a feketekávé, amely szívgyógyszer/, napi 

egy dobozzal, most 87. Ez a hetvenöt évnyi mérgezés nem múlt el 
nyomtalanul: már régóta bajlódott a csontjaival, néhány hete pedig lehajolt, és 

azóta napjait ágyban tölti. A takarítónő innentől előlépett betegápolóvá, a 
takarításnak nevezett valamin FELÜL a reggeli elkészítéséért, valamint a 

fürdőszobába kisérésért napi kétezer forintot kérve. Miután ezek így 
összességükben felemésztették az anyukám teljes nyugdíját, újabb javaslattal 

állt elő: van egy becsüs ismerőse, aki szívesen átvesz néhány régi holmit. 

Ennél a pontnál sikerült közbelépnem: húsz, nagypapám gyűjtötte, körülbelül 
százötvenéves cserépkorsót 2-15e /!!/ Ft-ért már elvittek, de vezéráldozat 

nem volt. EGY nap alatt találtam új takarítónőt, aki GONDOZÁSSAL, 
NAGYTAKARíTÁSSAL EGYÜTT havi negyvenezer forintba, az előzőnek 

KEVESEBB, MINT A FELÉBE kerül. 
 

Hóseás /a katolikus Bibliában Ozeás/ volt a tizenkét, ún. kis próféta közül az 
első. Ahogy az ő élete Izrael sorsát példázta, úgy az előbbi történet, a 

végkifejletet kivéve Magyarország rendszerváltás utáni majdnem húsz évét. 
Hóseás azonban még egy szempontból érdekes. Három gyermeke volt egy 

kurvától /Izrael idegen istenekkel való paráználkodására utalva/, egy fiú, 
bizonyos Jiszréel /mert Jiszréel völgyében szenved majd Izrael vereséget/, és 

két lány: Ló Ammi /héber/ és Ló Rukhána. Ló Ammi azt jelenti: Nem Népem 
/mert Izrael nem az Úr népe többé, illetve ez a lány nem Hóseástól való volt/. 

Ló Rukhána pedig azt jelenti: Nincs Irgalom, mert nincs Izraelnek sem irgalom 

többé. Magyarországnak is csak addig lesz irgalom, amíg MEGÉRI a víz 
felszínén tartani. 

 
 

 
2009-03-24 10:44:43 

Bolondok hajója 19. – A nemzedékek lázadása 
 

1291-ben Akkon elestével véget értek a keresztes háborúk. Az iszlám harcosai 
fogták a kardjukat, és hazaindultak, ahogy ők mondták, a kis szent háborúból 

a nagy szent háborúba. 
Ez a két kifejezés Mohamedtől ered. Azt jelentik, hogy annál a harcnál, amit az 

ember a külvilággal vív, van egy sokkal fontosabb: amit önmagával. Az 
"iszlám" fordítása: engedelmeskedni Isten akaratának /ezért fából vaskarika az 

iszlám KÖZTÁRSASÁG/. Muszlim az, AKI ENGEDELMESKEDIK. /Az 

engedelmesség a hajdani templomosok után legtöbbet üldözött szerzetesrend, 
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a Jézus Társasága, -jezsuiták- jelmondatában is szerepel: sicuti cadaver, 

engedelmesen, mint a holttest./ A Próféta azt tanította, hogy minden csecsemő 

az iszlámhoz való természetes hajlammal jön a világra. Ez annyiban 
kapcsolódik e naplóban leírtakhoz, hogy csak az a hatalmi struktúra lehet 

természetes, ami ISTENTŐL EREDEZTETETT. Istent nem lehet sem definiálni, 
sem értelmezni. Ezek a három rokon monoteista vallás közül mind az 

iszlámtól, mind a júdaizmustól idegenek, csak a keresztény teológia tesz rájuk 
lassan két évezrede meddő kisérleteket. A zsidó "teológia", Istenről való 

beszéd egy mondatban foglalható össze: Ő van. Az iszlám úgyszintén: "Isten 
az Egyetlen és Mohamed az Ő Prófétája". /Al Lah: az Isten. Arab nevén 

nevezni Magyarországon már csak azért is teljesen indokolatlan, mert azt 
sugallja, hogy olyasvalaki, AKIHEZ VOLTAKÉPPEN SEMMI KÖZÜNK./ Sem a 

Tóra /a Pentateuchos, Mózes öt könyve/, sem a Talmud /a Tóra magyarázata, 
van babilóniai és palesztinai Talmud, mindegyik két részből áll: Misnából és 

Gemárából, vagyis magyarázatból és a magyarázat magyarázatából/, sem a 
Korán /Olvasmány/ nem Istennek, hanem az Ő AKARATÁNAK a megismerésére 

törekszik. 

Egy emberöltő /nemzedékváltás/ ideje 25-35 év. Nagyjából a felvilágosodásig 
ezzel a léptékkel visszafele haladva az időben /később elmondom, miért/ a 

következő eseményeket lehet találni: az 1960-70-es évek diáklázadásait és a 
hippikorszakot, az 1940-50-es években a nem kommunista érában minden 

típusú kommunista mozgalmak virágkorát, a beatkorszak kezdetét -ekkor 
született John Osborne azonos című regénye után a "dühöngő ifjúság" 

elnevezés-, a kommunista érában a magyar, lengyel, keletnémet 
kommunistaellenes megmozdulásokat, az 1910-20-as években a 

kommunizmus, fasizmus, nemzetiszocializmus hatalomra ill. hatalomközelbe 
jutását, a szüfrazsett /női emancipációs/-mozgalmat, az 1870-80-as években a 

párizsi Kommünt és a munkásmozgalom harcos időszakát, a II. 
Internacionálét, az 1840-es években a nemzeti forradalmakat és a 

Kommunista Kiáltvány keletkezését, az 1800-as évek elején a francia 
forradalom beteljesítőjének gondolt Napóleon győzelmeit, ennek hatására a 

nacionalizmus születését. 1778. május 30-án meghalt Voltaire, ekkorra már a 

felvilágosodás /mely természetesen pontosan ugyanannyira nem 
felvilágosodás, mint amennyire a demokrácia nem demokrácia/ 

eszmerendszere kidolgozottnak volt tekinthető. Az előbb felsorolt, teljesen 
különböző eseményeknek két közös jellemzője van: tartalomtól függetlenül 

mindegyik egy IDEOLÓGIÁRA támaszkodott, és valamilyen módon mindegyik 
LÁZADÁS volt a tapasztalt világ ellen. A felvilágosodás előtt az ember 

nagyjából természetes berendezkedésű társadalomban élt. Egyetlen kivétel az 
Oliver Cromwell alapította Angol Köztársaság volt 1649-53 között. A Lord 

Protector tetemét halála után két évvel, 1660-ban kiásták és lefejezték. 
Közszemlére tett koponyáját egy vihar elsodorta, soha nem találták meg. / A 

volt magyar első titkár, Kádár János holttestét 2007-ben csonkították meg, e 
sorok írásáig az ő feje sem került vissza a Kerepesi-temetőbe./ 

Van egy közmondás: aki mindent möglát, mind fúr az oldali. A gyerekek, fiatal 
felnőttek GONDOLKODÁSA azért tisztább, mint későbbi életükben, mert 

KEVESEBB A MEGZAVARÓ TÉNYEZŐ. /Minél fiatalabb az ember, annál jobban 

hasonlít ez a gondolkodás a természeti népek gondolkodására. Egy kisbabának 
és egy eszkimónak egyaránt természetes például, hogy a perszonális-

személyes én és az alanyi én nem ugyanaz. A baba soha nem azt mondja, "az 



 83 

én lábam", "az én kezem", hanem: "a baba keze", "a baba lába". "Ez az ember 

itt", mondja magáról az eszkimó./ Természetes gondolkodással tekintve e nem 

természetes világra, csak elborzadni lehet és fellázadni. 
Az ember körülbelül 25-35 éves korára lesz MÁR cselekvőképes, de MÉG nem 

teljesen befolyásolt. 
A Kis Szent Háborút NEM LEHET győzelmesen megvívni a Nagy Szent Háború 

megvívása nélkül. Marx azt mondta, ő nem csinált mást, mint -az idealista- 
Hegelt fejéről a talpára állította. Valójában pont fordítva történt: a jelenlegi 

ember gondolkodását kell a fejéről a talpára állítani. Isten akarata /a 
természet önmagából eredeztetett rendje/ nem INDOKLÁSRA szorul, hanem 

ELFOGADÁSRA. 
Az 1946. évi jégzajlás után elkezdődött a második világháborúban 

felrobbantott dunai hidak újjáépítése. 1949.november 20-ra HÁROM híd lett 
kész: a Szabadság hídra keresztelt Ferenc József híd, a Margit híd és a 

Lánchíd. Sem az ország, sem a lakosság állapota nem volt összemérhető 
minden válság ellenére sem a mostanival. A Szabadság híd 

REKONSTRUKCIÓJA majdnem két éve tart, a Margit híd egy évre tervezett 

rekonstrukciója még el sem kezdődött. 
Minden nyomorúság elviselhető, minden akadály legyőzhető, HA VAN MIÉRT. 

 
2009-03-26 10:44:57    

Magna Hungaria 35. – A látszat 
 

Nem lehet dugni és szűznek maradni egyszerre, márpedig e világ jelenlegi 
irányítói mintha ezt szeretnék. Amikor Amerikában kivégzésre visznek valakit, 

az őr azt kiáltja: halott ember jár. Azt, hogy "válságos az állapota", akkor 
mondják valakire, amikor súlyos beteg, közelebb van ugyan a halálhoz, DE 

MÉG ÉL. E világgazdaság /pénzügyi/ alapja azonban már régóta csak 
virtuálisan létezik, ami tehát most történik, az a halott ember járása, nem 

válság. 
1566. szeptember /akkori nevén nyárutó hava/ hatodikán, Szigetvár alatt 

meghalt I. Szulejmán, akit az oszmán krónikák a "Nagy" előnévvel illetnek. A 

vár augusztus /kisasszony hava/ eleje óta tartotta magát, és bár október 15-
ig, Kászim napjáig, amikor a seregnek téli szállásra kell vonulnia, még volt idő, 

Szokollu Mohamed nagyvezír pontosan tudta, mi fog történni, ha a padisah 
halála nyilvánosságra kerül: felöltöztette hát a holttestet és kiültette a szultáni 

sátor elé. 
Amikor Nemzetközi Valutaalap /IMF/-hitelről, hitelről, kamatról, egyáltalán, 

PÉNZRŐL beszélnek, mindig erre a felöltöztetett holttestre kell gondolni. 
Tegnapelőtt az MNB egyik osztályvezetőjével beszélgettem, tegnap egy régi 

ismerősömmel. Az osztályvezető optimista volt: ő a világ teljes pénzügyi 
rendszerének bedőlését /ami alatt azt kell érteni, hogy már a LÁTSZAT sem 

tartható fenn tovább/ 10-15 éven belülre teszi. A tegnapi beszélgetőtársam ezt 
tragédiának tartotta. 

Azzal kezdtük, hogy nem lehet egyszerre dugni, és szűznek maradni. Ezt a 
pénzügyi, sőt, társadalmi rendet nem lehet megmenteni, sem megreformálni 

/ami azt jelenti, hogy ha változtatásokkal is, de tulajdonképpen FENNMARAD/, 

és NEM IS ÉRDEMES. A kapitalizmus olyan, mint egy bulímiás: addig eszik, 
amíg van mit. A bulímiából, mint egyik szenvedélybetegségből sem, NEM 
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LEHET MEGGYÓGYULNI. Egy alkoholista, aki erős akarattal megállja, hogy ne 

igyon, nem gyógyult lesz, hanem egy ERŐS AKARATÚ ALKOHOLISTA. 

Eddig jóformán csak elemeztünk. Lassan itt az ideje, hogy arról is beszéljünk, 
amit a Magna Hungaria 17-ben már vázoltam, hogy tudniillik MIT ÉRDEMES 

TENNI. 
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2009-03-26 14:27:05 

Interludium-közjáték – Isten kutyája 
 

Az Ulster-mondakörből /Táin Bó Cuailnge/ származik az alábbi történet. 
Sédantát, Lugh isten és Deichtine, Conchobhar király /ki ne akarjuk ejteni 

ezeket a neveket/ lányának a fiát gyermekkorában megtámadta Culann kovács 
kutyája. Sédanta védekezett: először a labdáját vágta a kutyához olyan erővel, 

hogy az leszaladt az állat torkán, majd megragadta a kutyát és addig 
csapkodta egy kőhöz, amíg szét nem szakadt. Culann nem volt elragadtatva a 

dologtól. Annyit panaszkodott Sédantának, hogy az végül ráunt: elvállalta, 
hogy AMíG A KOVÁCS ÚJ KUTYÁT NEM TALÁL, maga lesz a kutya. Ettől fogva 

Cú Chulainnak, Culann Kutyájának hívták. 
 

A második nagy /római katolikus/ kolduló rend a domonkosoké vagy 
dominikánusoké. /Az inkvizítorok zöme a domonkosok közül került ki, például 

az egyik legismertebb, Tomás de Torquemada 15. századi spanyol főinkvizítor 

is./ Utóbbi szó a Dominus, Úr, és a canis, kutya szóból tevődik össze: 
szabadon fordítva Isten Kutyáját jelenti. 

 
Semmiféle állami tisztségre nem vágyom sem most, sem a jövőben. 
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Magna Hungaria 36. – A Fidesz 3. 

 
A Korán 72. szúrája 8-9. verse Kardos G. György /Simon Róberténál 

összehasonlíthatatlanul jobb/ fordításában így hangzik: "Kitapogattuk az eget 
és láttuk, hogy őrökkel és villogó lángokkal van teli. EGY ZUGBA HÚZÓDTUNK 

ELŐLÜK, ÉS HALLGATTUNK. 
Ugyanez a Prédikátor /Prédikátor könyve 9:4/ megfogalmazásában: "Jobb egy 

élő kutya, mint egy döglött oroszlán." 
Ha hallgatok valamiről, két okból fogom tenni: azért, mert nem értik meg, és 

azért, mert megértik. Hogy ez a világ, íGY nem működik, épeszű embernek 
nem kell magyarázni. Hogy ez a világ MIÉRT nem működik így, azt már igen. 

Magyarország egyáltalán nem kivétel abban az értelemben, ahogy a jelenlegi 
krízishez /a szót kizárólag azért használom, mert a közbeszéd is használja/ 

viszonyul. Ezt a krízist szinte mindenki PÉNZÜGYI krízisnek tartja, és 
PÉNZÜGYI módszerekkel kíván /természetesen rosszul/ rajta enyhíteni. E 

tekintetben a Fidesz-MPSZ és az MSZP között semmiféle különbség nincs. A 

különbség a között van, hogy MIT MONDANAK. Az MSZP, ahogy Habsburg Ottó 
állapította meg pontosan húsz éve a hatalma végnapjait élő Erich Honeckerről 

/az NDK államelnöke, és az NSZEP első titkára volt/, beszél összevissza. A 
Fidesz-MPSZ KOMMUNIKÁCIÓJA a hagyma héjszerkezetéhez hasonlít. A belső 

mag, amire tulajdonképpen /ellenpontozva/ a többi réteg épül, a SZEMÉLYI 
FELELŐSSÉG, vagyis a jelenlegi helyzetet VALAKIKNEK A BŰNCSELEKMÉNYE 

idézte elő. A legfelső szintet érintő megtorlásra AKKOR ÉS CSAK AKKOR 
kerülhet sor, ha a Fidesz-MPSZ hatalomra jutása után EGYÁLTALÁN NEM LESZ 

KÉPES SEM SAJÁT ÍGÉRETEIT BETARTANI, SEM ÉRTÉKELHETŐ EREDMÉNYT 
FELMUTATNI. Ezt végső esetnek és párt-kötődéstől független KOLLEKTíV 

CSELEKEDETNEK gondolom, amikor Zuschlag-kaliberű emberek feláldozása 
már nem elegendő /ld. Magna Hungaria 31. vége/. A soha be nem fogadott, 

bár hivatalosan a teutonok és kimberek legyőzése /Kr. e. 102-101/ után Róma 
második megalapítójaként tisztelt Gaius Mariussal ellentétben /még görögül se 

tud rendesen, súgtak össze a háta mögött/ Julius Caesarnak Kr. előtt 44. 

március ídusáig a patríciusok elég sok mindent elnéztek: végülis KÖZÜLÜNK 
VALÓ, mondták. Akkor viszont feláldozták. 

Kibicnek semmi sem drága: a középső réteg a délibáb. 1985-ben majdnem 
három hónapig egy zárkában ültem /rólam majd később lesz szó/ egy Horváth 

Ferenc nevezetű cigányemberrel. Elég sűrűn kapott levelet a feleségétől, amit 
mindig nekem kellett felolvasni. Nem volt könnyű feladat: gyakorlatilag egy 

hosszú szóból állt, kritikán aluli helyesírással. A lényeg egyszerű volt: viselkedj 
rendesen, szeretlek. Szeret, merengett a cigányember, szeret. Mi könnyű azt 

leírni: pillanat műve az egész. Mondani /leírni/ AKÁRMIT lehet. A Fidesz MPP 
propagandája az erős Magyarországról, stratégiai tartalékokról arab 

interpretációban a következőképpen hangzik: kezdetben minden gyönyörű. 
Pálmafák látszanak a távolban, tevék, csörgedező patak, zöld pázsit, virágok. 

Aztán eltűnik a pálmafa, a patak, a pázsit, eltűnnek a virágok, és az ember 
kettesben marad egy tevével. 

A külső réteg a szirup. Minden benne van, ami ÉRZELMI motivációt jelenthet, a 

"polgár" titulustól /nem hiszem, hogy bárkit is érdekelne ennek mibenléte, a 
Fidesz retorikájába a szót HANGULATA és EGYESíTŐ KÉPESSÉGE hozta/ az 
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egységes, határoktól független magyar nemzet gondolatáig. A szirupba kerülés 

egyetlen kritériuma a HATÁSOSSÁG. 2004-es példával megvilágítva előzőeket: 

ebben az évben tartották a kettős állampolgárságról szóló referendumot 
/népszavazást/. Ez a népszavazás AKKOR, a Medgyessy-kormány pazarlása 

kellős közepén a MAGYAROK SZEMPONTJÁBÓL annyira volt indokolt, mintha a 
sárgarigók költési szokásairól tartották volna. Két dolog viszont igenis mellette 

szólt, bár a magyarokhoz egyiknek sincs különösebb köze: az első, hogy ha a 
kezdeményezés elbukik, a kezdeményező nem veszt semmit, ugyanakkor ha 

nyer, a következő lépésben kiterjesztett választójoggal ugrásszerűen megnő a 
szavazóbázisa, a második pedig az, hogy mivel az ígéretlicitben a Fidesz is 

részt vett, egészen egyszerűen SEMMI MÁST NEM TUDOTT KITALÁLNI. 
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Magna Hungaria 37. – A következetesség 

 
"Rúgják be az ajtót" - mondta a német tábornokoknak Adolf Hitler 1941. 

júniusában, a Szovjetunió megtámadása /Fall Barbarossa/ előtt. "Rúgják be az 
ajtót, és az egész korhadt építmény összedől." A Magna Hungaria 28. utolsó 

előtti bekezdésében leírt sort folytatom: ha igaz az a megállapítás, miszerint 
minden ún. "rosszabb" történelmi korszakot egy valamivel "jobb" követ, majd 

megint egy "rosszabb" következik, amely az előző "rosszhoz" képest is 
süllyedést jelent, akkor Magyarország számára a következő állomás a 

DIKTATÚRA, EGYSÉGES IDEOLÓGIAI HÁTTÉR NÉLKÜL /mivel az ember 
gondolkodása természeténél fogva az ideológiát megkerülhetetlenné teszi, 

VALAMIKKEL ezt helyettesíteni kell, de a pótlás egyetlen, valóságos funkciója 
mindössze annyi, hogy: LEGYEN/. Minden korszakváltás előtt van egy 

csomópont /Bolondok hajója 19./, egy olyan rövidebb időszak, amikor az 
elégedetlenség a felszínre tör. Amikor erről beszéltünk, egészen egyszerűen 

azért haladtunk NAPJAINKTÓL csomópontról csomópontra a felvilágosodásig 

visszafelé, mert a következő fellángolás /tiltakozás/ ideje MOST VAN. 
Ennek évek óta mutatkoznak előjelei, az ún. globalizáció-ellenes tüntetésektől 

kezdve a magyarországi zavargásokig. Ezek a megmozdulások azonban kivétel 
nélkül ÖSZTÖNÖSEK, résztvevőik NAGYJÁBÓL sejtik ugyan, merről erednek a 

mai világ problémái, de szellemi háttérrel vagy egyáltalán nem rendelkeznek, 
vagy azt teszik azzá, AMIT ÖSSZE TUDNAK SZEDNI. Nem biztos, folytatva az 

előző naplóbejegyzés elején felvetett gondolatokat, hogy addig, amíg majdnem 
mindenki megérti, hogy a düledező ház lerombolása után egy ÚJ FELÉPíTÉSE 

KEZDŐDIK, a düledező ház gazdái nem épp a ház aládúcolását választják. 
Sokszor, sokféle módon kell majd kompromisszumot kötni. 

Körülbelül harmincöt éve olvastam egy Bertolt Brecht-novellát. Lehetőség 
szerint mindent fejből idézek /csak a dátumoknak szoktam utánanézni/, így ezt 

is - pontatlanságok, bár nem valószínű /két éves koromig vissza tudok 
emlékezni/, előfordulhatnak, de ezek a lényeget nem érintik. A novella arról 

szólt, hogy egy úrhoz becsönget egy ügynök, és megkérdi: fogsz-e engem 

szolgálni? Az úr nem szól semmit, enni ad az ügynöknek, fürdővizet enged, 
fekvőhelyet készít neki. Takarít rá, főz rá, rendben tartja a ruháit nap mint 

nap. Egy idő elteltével az ügynök meghal. Az úr eltemeti, beveti az ágyat, 
elmossa az edényeket, majd azt mondja: nem. 

ELSŐSORBAN A GONDOLKODÁSBAN KELL KONZEKVENSNEK LENNI. 
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Magna Hungaria 38. – A lehetőségek 

 
Magyarország előtt MOST két lehetőség van. Az egyik, hogy nagyon hosszú 

időre gazdasági érdekcsoportokat kiszolgáló PARANCSURALMI RENDSZERRÉ 
alakul, amely elsősorban a frázisait elfogadó, de döntései által nem sújtott, 

határokon túl élő szavazóbázisra és a mögé besorolt tőkére támaszkodik. A 
cigány lókupec, marokkói vizipipaárus, és a mai magyar, magát jobboldalinak 

mondó politikus /a baloldalival azért nem foglalkozunk, mert már semmi 
jelentősége/ egyik legfőbb közös jellemzője az, hogy rendkívül sokat BESZÉL. 

Szerb Antal az Utas és holdvilág-ban írja, hogy végső soron mindegy, egy 
nőnek miről beszél az ember, beszélhet akár a kettős könyvvitelről is, csak 

elég intenzíven tegye. A /szovjet mintára támaszkodó/ KOMMUNISTA 
rendszerek sajátossága volt, hogy amikor MONDTAK /leírtak/ valamit, 

egyáltalán nem vettek tudomást arról, amit közben CSINÁLTAK. /A magyar és 
nem magyar alkotmányoktól az ún. békemozgalomig elég sok minden 

felsorolható itt. A Kádár-rendszer e szisztémát szinte tökélyre fejlesztette: az 

ebben az érában eltöltött 33 évem alatt kevés emberrel találkoztam, aki a 
kérdésre, hogy mit nem szeret a szocializmusban, az utazási, vásárlási 

lehetőségek korlátozásán, és hasonlókon kívül érdemi választ adott volna./ 
Javaslom mindenkinek Weöres Sándor: A teljesség felé című opuszának 

elolvasását. Ebből idézek ismét: "A mai uralmi rendszereket az jellemzi, hogy 
hazugságaikat nem is akarják feltétlenül elhitetni, CSAK FELTÉTLENÜL 

ELFOGADTATNI." A Fidesz vezető politikusai közül Kövér Lászlót szokás a 
rosszul, rosszkor interpretált gondolatok atyjának tekinteni. NEM Kövér László 

-őt még valamennyire kedvelem is, ti. mintha maradt volna benne valami tűz- 
az a fideszes politikus, aki az egyetlen olyan kijelentést tette, amit 

semmiképpen nem kellett volna: ez Mikola István volt. Ha a Fidesz a most 
következő választásokon kétharmados többséget kap, amellyel az Alkotmányt 

is tetszés szerint módosíthatja, Isten irgalmazzon Magyarországnak. 
A másik lehetőség, hogy Magyarország mindazt, ami zuhanó pályára állítja, 

kihasználja az EMELKEDÉSHEZ. Az egyik oldalon egy szinte példa nélküli 

szegénység és kiszolgáltatottság lehetősége áll, a másik oldalon egy olyan 
felemelkedésé, amely AZ EGÉSZ VILÁGNAK MINTA, és amely az emberiség 

túlélésének magját hordozhatja. 
 

Először azt kell megérteni, hogy Magyarország senki másra nem számíthat, 
mint Magyarországra. Ennélfogva az, hogy "magyar vagyok", nem az 

árpádsávos zászló suhogtatását jelenti, hanem jóval kevésbé patetikusan azt, 
hogy "egy hajóban evezünk". Ma Magyarország sok szempontból a második 

világháború utáni Magyarországra emlékeztet, még ha a romok nem 
kőtörmelékként vannak is jelen. A nyomorúság azért segítheti az embert, mert 

NINCS HOVA HÁTRÁLNIA. 
Másodszor azt kell megérteni, hogy mérhetetlenül nehezebb az első lapát 

szemetet eltakarítani, mint onnantól az egész utcát fényesre suvickolni. Ha 
viszont MA valaki ezt képes megtenni, nem kisebb dolgot visz véghez, mint 

akik 1945 és 1956 után ismét felépítették ezt az országot, Rákosi, Kádár és a 

jóvátételnek nevezett kifosztás ellenére. 
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Harmadszor azt kell megérteni, hogy efféle munkát az ember NEM PÉNZÉRT 

CSINÁL, HA PÉNZT KAP IS ÉRTE. 
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Magna Hungaria 39. – A tehén 

 
Ha Magyarország ember volna, azonnali, jó esetben pszichológusi, rosszabb 

esetben pszichiátriai segítséget kellene neki nyújtani. Amíg ez nem vezet 
eredményre, bármi is történik körülötte, mindig fel fog mászni a Turulra, egy 

utcasarokról fogják beszállítani a detoxikálóba, vagy kötözésre valamelyik 
ambulanciára. Magyarország helyreállítását a LELKE helyreállításával kell 

elkezdeni. 
A "teste" vonatkozásában a következőket kell látni: két alapvető probléma 

van. Az egyik egy nem prosperáló, összezsugorodott /magyar/ gazdaság 
/SZEMBEN a most még prosperáló, Magyarországra települt, illetve egykor 

magyar NEM MAGYAR gazdasággal/, a másik a felhalmozott adósságállomány. 
Az eddigi és ezutáni magyar kormányok felelőssége egyetlen /bibliai/ 

mondatban foglalható össze: nem lehet egyszerre szolgálni Istennek és a 
Mammonnak.  

 

Legyen most Magyarország képletesen olyan fejőstehén, amit nagyrészt 
külföldi érdekeltségek fejnek, de a magyar kormánynak kell etetni. Mivel a 

kormány csak a neki meghagyott tej árából juthat takarmányhoz, ezzel kell 
gazdálkodnia. A tej kérdésében azonban ő és a külföldi befektetők 

ELLENÉRDEKELTEK. A befektető minél több tejhez szeretne jutni, hiszen ezért 
jött az istállóba. Egy picit nem érdekli őt a tehén állapota, mert ha ez 

megdöglik, egyszerűen KERES MÁSIKAT. Ha tehát vagy azért, mert kevesebb 
tej maradt neki, vagy azért, mert nem maradt kevesebb, de az érte kapott 

pénzzel ROSSZUL GAZDÁLKODOTT /vagy mindkettő/, a kormány nem tud elég 
takarmányt vásárolni, egy dolgot tehet: /ugyancsak külföldről/ KÖLCSÖN KÉR. 

A tej kérdésében viszont EME HITELEZŐK IS ELLENÉRDEKELTEK a kormánnyal 
szemben, hiszen ha utóbbi elegendő tejhez jut, nem kell kölcsön kérnie, és ők 

elesnek a kamattól. További érdekessége ennek a példának, hogy a kormány 
NEM GAZDÁJA a tehénnek, csak -mondjuk- gondozója, HATÁROZOTT IDEJŰ 

SZERZŐDÉSSEL. A tehén csak abból a szempontból érdekli, hogy 

VALAMIKÉPPEN annyi pénzhez jusson a segítségével, amennyi AZ UTÁN IS 
ELEGENDŐ számára, hogy lejárt a munkaszerződése. Miután ezt a pénzt 

szintén csak az általa vagy a befektetők által lefejt tejből tudja előteremteni, 
SAJÁT MEGBIZATÁSÁVAL SZEMBEN ELLENÉRDEKELTTÉ VÁLVÁN Ő IS, az 

ördögi kör bezárult. 
 

A legnagyobb tehernek e pillanatban a hiteltörlesztés és kamatfizetés tűnik. 
ANNAK A JÁTÉKNAK A SZABÁLYAI SZERINT, amelyben ezeket a hiteleket az 

ország felvette, kamatostól vissza is kell őket fizetni, valamiképpen a 
lakosságtól való elvonás után. HA a MAGYAR gazdaság prosperálna, HA nem 

állt volna elő az a pénzügyi környezet, ami előállt, HA a gondnok gondnokként 
kezelte volna a tejet, a játékot talán lehetne folytatni. Ebben a helyzetben 

azonban nem lehet. Bármely kormány, ami ezt bármire hivatkozva megkísérli, 
nem tesz mást, mint az orvos, aki egy fájdalomtól üvöltő, gyógyíthatatlan 

beteget mesterségesen életben tart. Ahhoz, hogy új játékot lehessen kezdeni, 

először a RÉGIT KELL BEFEJEZNI /Magna Hungaria 8./. 
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Hindenburg elnök 1933. január 30-án nevezte ki az általa cseh káplárként 

emlegetett Adolf Hitlert Németország kancellárjává. Meglehetősen vonakodva 

tette: sokkal szívesebben nevezné ki postamesternek, mondta, mert akkor nap 
mint nap az ő hátsóját nyalhatná /a bélyegek egy részén Hindenburg képe volt 

látható/. A cseh káplár kevesebb, mint hét év alatt megteremtette a 
németeknek azt az egységét, amit /talán az első világháború kezdeti időszaka 

kivételével/ sem addig, sem azóta nem sikerült senkinek, visszaszerzett 
mindent, amitől a versailles-i békeszerződés Németországot megfosztotta, és 

1942 végéig olyan győzelmeket aratott, amilyenekről a császári hadvezetés 
nem is álmodott, túlnyomórészt azzal, hogy MINDEN KONFORMISTA 

ELKÉPZELÉST ELVETVE EGY TELJESEN MÁS JÁTÉKOT JÁTSZOTT, mint amit 
játszania illett volna. 1944. június 23-án a szovjet hadsereg megkezdte a 

"Bagratyion" fedőnevű támadást a német Közép-hadseregcsoport ellen. Az 
ellenlökések közben a német hadvezetés sokszor próbálkozott az utánpótlási 

vonalak elvágásával. Mindannyiszor csodálkozva tapasztalta, hogy NEM 
VOLTAK UTÁNPÓTLÁSI VONALAK. Még egy, Magyarországot érintő példa a 

második világháborúból: 1944. karácsonyán bezárult Budapest körül az 

ostromgyűrű.  
 

Hat szovjet felderítő, valahol az egykori Balázs-vendéglő környékén 
kióvatoskodott az erdőből azzal a paranccsal, hogy OLYAN MÉLYEN HATOLJON 

BE AZ ELLENSÉGES VONALAK MÖGÉ, AMILYEN MÉLYEN CSAK TUD. A villamos-
végállomást megpillantva azt hitték, vagy nincs háború, vagy káprázik a 

szemük. Jártak a villamosok, ki volt minden világítva, egy néni gesztenyét 
árult. Megéheztek az erdőben, és mivel útközben kiraboltak egy turistaházat, 

pénz is volt náluk: vettek egy csomó gesztenyét, majd a néni legnagyobb 
örömére nem kértek vissza a százpengősből, amivel fizettek. A parancs úgy 

szólt: a lehető legnagyobb mélységig folytassák a felderítést, FELSZÁLLTAK 
HÁT EGY VILLAMOSRA. A János-kórházig jutottak, és ott is csak azért szálltak 

le, mert a kalauz KÉRTE A JEGYÜKET. Lefegyverezték az őrséget, elvették a 
katonák élelmét és néhány személyes tárgyát, MERT EZT A TÖRTÉNETET 

SAJÁT OLDALUKON ÚGYSEM HISZI EL ENÉLKÜL SENKI, majd visszamentek az 

egységükhöz. 
A borzalmas vég is jobb a vég nélküli borzalomnál, mondta, kivételesen 

tökéletesen találóan nemrég valaki. A borzalmas véget akkor lehet elkerülni, 
ha az ellenfélnek NAGYOBB ÉRDEKE FŰZŐDIK A JÁTSZMA FOLYTATÁSÁHOZ, 

mint ahhoz, hogy ne gyakoroljon önmérsékletet. 
Akkor is van megoldás, ha erre nincs lehetőség, de az már majdnem háborús 

közállapotokat jelent. Ha azonban, ahogy a Bolondok hajója 19. végén írtam, 
VAN MIÉRT, és ez tudatosul, egy ideig még ez is elviselhetőbb annál, ami 

Magyarországra vár, ha a jelenlegi pályán marad. 
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Magna Hungaria 40. – A kivonulás 

 
Curzio Malaparte olasz író, publicista és riporter volt. Szocialistaként kezdte a 

múlt század elején, majd fasiszta lett, de a háború hatására kiábrándult a 
fasizmusból is. A Malaparte felvett név /a jelentéssel bíró nevek felvétele főleg 

az orosz írók szokása volt, pl. Gorkíj: Keserű/, a Bonaparte kicsavarása. 
Legismertebb könyve a Kaputt, az általam olvasott legjobb riportkötet a 

második világháborúból. Az a rész, amit -viszonylag pontosan- ebből fogok 
idézni, elég jól példázza a jelenlegi erőfeszítéseket, és azt is, mire lehet 

számítani, ha ezeket az erőfeszítéseket siker koronázza. 
Hans Frank /háborús bűnösként 1946. október 16-án kivégezték/ 

Lengyelország német kormányzója 1942. februárjában vacsorát adott a 
krakkói Wawelban. A lengyel nőkre terelődött a szó: "a lengyel nők nem 

nagyon mosakodhatnak", mondta valaki. "Ó, igen, szörnyű piszkosak", 
válaszolta erre Brigitte Frank asszony, a kormányzó felesége. "Nem az ő 

hibájuk," -mentegette őket egy vendég- "nincs szappanuk." "Nemsokára 

mosakodhatnak kedvükre" -szólalt meg Frank.- "A Birodalomban olyan új 
alapanyagot fedeztek fel, amelyből minimális költséggel rengeteg szappant 

lehet előállítani, és korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. Már gyártják is 
az újfajta szappant. Bélsárból készül." "Bélsárból?!" -kiáltott fel valaki. "Igen. 

Emberi bélsárból" -felelte Frank. "És jó?" "Kitűnő" -mondta.- "Kipróbáltam 
borotválkozáshoz, és egyszerűen el voltam ragadtatva." "Habja is van?" 

"Méghozzá dús. Csak...csak egyetlen hibája van: a szaga és a színe nem 
változott." 

Van egy másik történet is, egy sokkal előbbi korból. Huszonöt évvel azután, 
hogy Abu Bakr asz-Sziddik, Mohamed próféta apósa /az első kalifa/ legyőzte 

Dzú-l Khimárt, a Fátyolos Embert, és ezzel egyesítette Arábiát, a Próféta veje, 
Ali és Moávija szíriai helytartó megütközött a Sziffin-patak völgyében. A csata 

három napig tombolt, és majdnem Ali győzelmét hozta. Amikor Moávija 
katonái megérezték a vereséget, egy utolsó kisérletet tettek a védekezésre: 

LÁNDZSÁJUKRA TŰZTÉK A KORÁNT, ÉS MAGUK ELÉ TARTOTTÁK. Ali emberei a 

Koránra nem voltak hajlandók kardot emelni, így Ali kénytelen-kelletlen 
beleegyezett a békebíráskodásba és a sziffini csata döntetlenül végződött. 

Nem sok haszna vált belőle. Azok a követői, szám szerint tizenkétezren, akik 
nem értettek egyet a kalifátus kérdésének ilyen úton való tisztázásával, 

eltávoztak a seregéből. Ők a háridzsiták, KIVONULÓK: 661. január 22-én 
Kúfában közülük egy, bizonyos Abdurrahman ibn Muldzsam /abu az arabban 

atyát, ibn valakinek a fiát jelenti/ döfte bele azt a mérgezett tőrt, ami pontot 
tett evilági pályafutására. 

 
Ennek a történetnek két tanulsága van. Ha az ember HISZ /itt: ABBAN, AMIT 

CSINÁL/, reménytelennek tűnő helyzetekből is megmenekülhet. A másik 
tanulság: EZT a játékot, amit a világ most játszik, csak addig szabad folytatni, 

AMíG MUSZÁJ, és a lehető legrövidebb időn belül KI KELL BELŐLE VONULNI. 
A szocialista kormánnyal, bárkikből tevődjön is össze, nincs mit tenni. Ez a 

kormány csak liberális segítséggel tud/ott/ létrejönni, és ideig-óráig még 

regnálni, politikája egyrészt /személyes érdekből/ az összeomlásnak a 
következő választásokig való elkerülésére, másrészt az azután való 
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ELŐSEGíTÉSÉRE irányul /utóbbi tekintetében erősen emlékeztet a Fidesz 2002-

es két választási forduló közötti tevékenységére/. A következő /valószínűleg 

Fidesz-/ kormány ezt az összeomlást /személyes érdekből/ megpróbálja majd 
mégis elkerülni, azzal, hogy /személyes érdekből/ végrehajtja azokat a 

megszorító intézkedéseket, amelyekkel szemben az egyetlen elvárás, hogy 
biztosítsák a KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGEK megóvását. Ezt egy MSZP vagy egy 

SZDSZ-kormány pontosan ugyanígy tenné, a különbség egyedül, amint már 
sokszor leírtam, a TÁLALÁSBAN van. A Fidesz tálalására az jellemző, amit 

valaki így fogalmazott meg: aki három mondatban mondja el, amit három 
szóban is lehetne, az gonoszabb dolgokra is képes. Az ún. baloldali 

kommunikáció központi eleme a /látszólagos/ RACIONALITÁS, az ún. jobboldali 
kommunikációé a /nagyon is valóságos/ EMOCIONALITÁS. Eme emocionalitás 

hátterében azonban felmérések, hatástanulmányok, és egy tisztán 
pragmatikus gondolkodás áll, amelynek eddig legjelentősebb eredménye a 

szintén már tárgyalt 2004-es népszavazás elrendelése volt a kettős 
állampolgárság kérdéséről. A történet 2010-ben a "bűnösök" /Hermann Göring 

nürnbergi és Brennus gall vezér Kr.e. 390-ben elhangzott római 

megfogalmazásában értsd: vesztesek/ felelősségre vonásával párhuzamosan 
ismét folytatódhat, mint a figyelem elterelése a tulajdonképpeni lényegről, 

vagyis A GAZDASÁGPOLITIKA KONTINUITÁSÁRÓL, és mint a hatalom 
lehorgonyzására tett kísérlet. 
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Magna Hungaria 41.  

 
Magyarország helyreállítását nem az ajtó berúgásával /Magna Hungaria 37./ 

kell kezdeni. Minden szilárd belső vázzal rendelkező élőlény, ha a kültakarója 
megsérül, újat növeszt, de amíg az új teljesen ki nem fejlődik, MEGTARTJA A 

RÉGIT. Jelen helyzetben az eddig kötött szerződésekkel és megállapodásokkal 
való éles szembefordulás a saját /düledező/ ház ajtajának a berúgásával volna 

egyenértékű. Két dologban már a helyreállítás kezdetén gyökeresen változtatni 
kell: le kell rakni /újra/ egy MAGYAR /szándékosan nem írok "nemzeti"-t, hogy 

ne keveredjen a jelenlegi jobbboldali politikai zsargonnal/ gazdaság, és egy ÚJ 
KÜLPOLITIKA alapjait. Nem /csak/ stratégiai tartalékot kell képezni, mert az 

ÖNMAGÁBAN körülbelül annyi, mintha azt mondaná valaki, "továbbra is veled 
tartok, de viszek magammal kötszert". Minden fillér, amit a lakosságtól e 

pillanatban elvonnak, és a közeljövőben, ha a jelenlegi politikai szereplők 
bármelyike is alakít kormányt, el fognak vonni, egy hatalmas, növekvő 

étvágyú bendőbe megy, és csak idő kérdése, hogy ez az étvágy mikor válik 

kielégíthetetlenné. Az elsődleges feladat tehát nem az, hogy Magyarország 
FELTÉTLENÜL, AZONNAL, MINDEN szerződéses kötelezettségének eleget 

tegyen, hanem hogy kialakítson egy FÜGGETLEN gazdaság- és külpolitikát, és 
azt villámgyorsan elkezdje végrehajtani. Felzúdulás és tiltakozás, különösen, 

ha a megállapodásoknak csak részben tesz eleget, lesz. Addig azonban, amíg a 
retorziók lehetséges következményei között az eddigi befektetések és szerzett 

profit nagy részben vagy egészében való elvesztése, illetve kimondott 
veszteség áll, addig, amíg Magyarország aposztrofált pénzügyi és gazdasági 

katasztrófája az egész régió pénzügyi és gazdasági katasztrófáját vonná maga 
után, ezt meg lehet kockáztatni. 

 
Bethlen Gábor élettörténetét élvezet olvasni, talán a legélvezetesebb 

valamennyi magyar uralkodó élettörténete között. Az volt rá jellemző, hogy 
mindig a legmagasabb pozíciót célozta meg, legyen szó akár Erdélyről, akár 

Magyarországról, akár saját magáról. Ha ezt nem is érte el, például 1619-ben, 

amikor Bécs alól Homonnai György támadása miatt vissza kellett vonulnia, 
tudott olyan alkut kötni, amelyben SOKKAL TÖBBET KAPOTT, mint akkor 

kapott volna, ha a licit NEM A LEGMAGASABBRÓL indul. Bethlen Gábor 
kiválóan értett a NAGYHATALMI TÖREKVÉSEK EGYMÁS ELLEN VALÓ 

KIJÁTSZÁSÁHOZ, ANÉLKÜL, HOGY HOSSZABB IDŐRE ELKÖTELEZTE VOLNA 
MAGÁT BÁRKI MELLETT IS. Erdély függetlenségét megőrizte, de másfél évig, 

1620-22 között MAGYAR KIRÁLY is volt, élete végén svéd és orosz 
szövetségben épp a lengyel korona megszerzését tervezte. 

Ó, vajha avagy ne született, avagy örökké élt volna, mondták rá, miután 1629. 
november 29-én meghalt. 
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Magna Hungaria 42. – Az Internacionálé 

 
Miután Vo Nguyen Giap vietnami tábornok 1954-ben legyőzte a franciákat Dien 

Bien Phu-nál, a szembenálló felek tűzszünetet kötöttek, majd Vietnamot két 
részre osztották. Ho Shi Minh Észak-Vietnamja kommunista lett Vietnami 

Demokratikus Köztársaság néven, Dél-Vietnamban császár, bizonyos Bao Dai 
került trónra. Nem sokáig uralkodhatott, amerikai javaslatra egy 

/meghamisított/ népszavazás komédiája után Ngo Dinh Diem lett az immár 
Vietnami Köztársaság elnevezésű állam elnöke. Diem, bár az amerikaiakhoz 

eleinte lojális volt, azt hitte, hogy ő tényleg elnök, és nem viselkedett jó 
fiúként: önálló intézkedéseket hozott, sőt egy idő múlva NEM ADOTT A 

LÁTSZATRA SEM, vagyis nem volt hajlandó biztosítani a demokratikusnak 
mondott jogok álcahálóját. Puccs következett hát be, LÁTSZÓLAG az 

amerikaiaktól teljesen függetlenül, melyben Diemet meggyilkolták. Halála után 
katonai junták követték egymást, párhuzamosan az amerikai katonai 

eszkaláció kiszélesedésével majd kudarcával, végül Saigon 1975. április 30-i 

elestével Dél-Vietnam érett gyümölcsként hullott Giap tábornok ölébe. 
Az amerikaiakról azt mondják, hogy mindig megtalálják a helyes megoldást, 

miután az összes többit kipróbálták. Én úgy gondolom, az amerikaiak /és nem 
ők egyedül/ csak végrehajtói valaminek, ami sokkal inkább nemzetközi, mint 

nemzeti, és amiről a Bolondok hajója 5,6,7. bejegyzésekben beszéltem. Egyik 
kedves Olvasóm írta, hogy megdöbbent, amikor az MSZP pártkongresszusát 

nézve meghallotta az Internacionálét. AZON a kongresszuson valószínűleg ez 
volt az egyetlen őszinte aktus. Gyurcsány Ferenc ugyanúgy nem látta be, hogy 

rossz úton halad, mint ahogy Ngo Dinh Diem se látta be, ahogy egyetlen 
magának valóságos hatalmat tulajdonító rezsim se látja be. Ha nem követik a 

nekik írt forgatókönyvet, ezek a rezsimek KÉNYELMETLENNÉ VÁLNAK, és, úgy 
gondolom, az esetek többségében ENGEDÉLLYEL egy másik, a 

FORMASÁGOKRA jobban ügyelő rezsim váltja őket. A többi, bármi, ami azt 
sugallja, hogy itt most ÖNÁLLÓ tépelődésről van szó, a vitáktól a 

kommentárokig, mákony, maszlag és porhintés. Bajnai Gordon három 

szempontból is megfelelő miniszterelnök-jelölt: 1. nem lesznek /nem lehetnek/ 
nagyobb személyes politikai ambíciói a /legalábbis közel-/ jövőre nézve, tehát 

2. zokszó nélkül végrehajt majd mindent, amit Gyursány Ferencnek is végre 
kellett hajtania, de utóbbival ellentétben 3. nem konfrontálódik a 

pártapparátussal, vagyis hagyni fogja a csontok lerágását és a nyomok 
eltüntetését. 

Az Internacionálé: 
"Fel, fel, ti rabjai a földnek": tökéletesen találó, mint szimbolikus kép is. 

"Fel, fel, te éhes proletár": a "proletár" latin szó, a "proles", "gyermek" szóból 
ered, és azokat az embereket jelentette, akik csakis gyermekeik számával 

lehettek hasznosak. De a "proletár" egy szellemi-lelki MINŐSÉGET is jelent, 
amely a pozícióval NEM VÁLTOZIK MEG. Indiában négy kaszt /varna/ van: a 

három ún. "kétszer született" -mert tagjainak kasztbeavatáson /varna-diksa/ 
kellett átesni-, vagyis a bráhmin /pap/, ksatrija /katona/ és vaisja /kézműves/ 

kaszt, valamint a negyedik kaszt, a súdráké, szolgáké. Ami ezek alatt van, az a 

csandalák vagy pancsalák tömege.  
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Mármost minden kaszt esetében szigorúan /nagyon szigorúan/ meg voltak 

határozva a jogok /de a kötelességek is/: például egy brahmana csak tiszta 

forrásból, egy súdra csak ökörnyomból ihatott. Egy kaszt alatti azt csinált, amit 
akart: a kasztok ugyanis nem az elnyomást, hanem a segítséget szolgálták. 

Abszolút értelemben, vagyis, ha a halál utáni emelkedéshez szükséges 
cselekedeteket nézzük, a jó bráhmin és a jó súdra egyforma volt. A kasztokból 

kilépni nem lehetett, és -az ember érdekében- nagyon vigyáztak a legapróbb 
részletekre is. Ha például egy súdra meghallott egy védikus szöveget, ólmot 

öntöttek a fülébe, ha meg is értette, szétzúzták a fejét. Ha a súdra súdra-
lélekkel olyan tudáshoz jut, mondták, amelyet nem neki szántak, annak 

egyedüli hatása az lesz, hogy őt MEGZAVARJA: nem élni, csak VISSZAÉLNI 
LESZ KÉPES VELE. 

"A győzelem napjai jönnek": igen. E napló, valamint az én egész mostani 
tevékenységem ennek túlélésére irányul. 

"Rabságodnak vége már": igen. 
"A múltat végképp eltörölni, 

Rabszolgahad, indulj velünk": ezt tapasztaljuk. 

"A föld fog sarkából kidőlni": kidőlt. 
"Semmik vagyunk, s minden leszünk": már most így van, de csak MATERIÁLIS 

értelemben. Azon túl továbbra is a semmiről lehet beszélni. 
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Valamikor régen egy Csi-beli ember nagyon szeretett volna aranyat szerezni. 

Egyik hajnalban fel is vette a köpenyét, sapkáját és kiment a piacra. Odalépett 
a pénzváltóhoz, elvette az aranypénzeket és továbbment. A felügyelők elfogták 

és faggatni kezdték: "A piac tele van emberekkel, hogyhogy te csak úgy fogtad 
az aranyat, és elvetted?" "Amikor érte nyúltam, nem láttam én senki 

emberfiát, csak az aranyat" - válaszolta a tolvaj. 
Nyikolaj Mihajlovics Karamzin orosz író és történész 1816-tól haláláig dolgozott 

a tizenkét kötetes "Orosz állam történeté"-n. Amikor egyszer Oroszország 
rövid jellemzésére kérték, mégis egyetlen szót mondott csak: lopnak. 

Suhrawarditól származik a harmadik történet: "Meglátogattam egy embert és 
leültünk beszélgetni. Elbandukolt előttünk egy teve, mire megkérdeztem tőle: 

"Mi jut róla az eszedbe?" "Ennivaló" - válaszolta. "De te nem vagy arab. Mióta 
ennivaló neked a tevehús?" "Nem ez a helyzet" - válaszolta. "Tudod, nekem 

mindenről az ennivaló jut az eszembe." 

Egyetlen pillanatig se legyen senkinek se kétsége afelől, hogy a 
kormányátalakítással kapcsolatos szándékoknak és ellenszándékoknak csak az 

IRÁNYA ismerhető fel viszonylag hamar, a HÁTTÉRBEN szokás szerint egy 
teljesen más történet zajlik, mint amit akár a kormányoldaltól, akár az 

ellenzéktől, akár az elemzőktől hallani lehet. Ez a történet, ugyancsak szokás 
szerint NEM elvekről, válságkezelésről, pozíciókról, még csak nem is politikáról 

szól, hanem valami sokkal egyszerűbbről: a -főként uniós forrásból származó- 
pénz eltüntetéséről addig, amíg meg nem változnak a források 

felhasználásának feltételei, és amíg egyáltalán vannak források. Az előrehozott 
választások ötlete e szempontból nem tekinthető másnak, mint előbb említett 

összegek felett való diszpozíciós jogokért folytatott küzdelemnek. A 
fejlesztésre szánt uniós források felhasználásának három kulcsfontosságú 

intézménye a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 

Minisztérium. Bajnai Gordon 2006. július 1-2007. június 30-ig az első, 2007. 

július 1-2008. április 30-ig a második intézmény vezetője volt, 2008. május 1-
től a harmadik intézményt vezeti, e sorok írásakor miniszterelnök-jelölt. 
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"Ön Európát rabolja éppen, búgja az asszony, 

Ugyan már kedvesem, mit nem mond, kacsint az úr. 
Hát hol van itt Európa? Nézzen szét, nézzen magába, 

Itt sár van és ön van, és én vagyok szakadatlanul." 
 

Fentieket Csengey Dénes - Cseh Tamás: Mélyrepülés-éből idéztem, mivel 
szokás szerint fejből, ezért, ha nem teljesen pontos, nézzük el nekem. 

1976-ban a Gellérthegy tetején laktam, egy akkor épült társasházban. Két 
közvetlen szomszédom volt: egy külkereskedő, és a későbbi Bizottság együttes 

egyik alapítója, akkor még festőművész, Bernáth Sándor /bizottságos 
korszakától Bernáth/y/ Sándor/. A külkereskedő elég rendes és belevaló fickó 

volt, semmi bajunk nem volt vele azon kívül, hogy rendelkezett egy hullámos 
papagájjal. Ezt a papagájt minden este kitette a folyosóra, és a madár, mihelyt 

pirkadni kezdett, engedelmeskedve természete parancsának, valami éktelen 

ricsajban tört ki. A sokadik hajnal után elegem lett: fogtam a kalitkát, 
kinyitottam az ajtaját, és a lépcsőházi ablakhoz vittem. Nem történt semmi. 

Gondoltam, a papagáj nem vette észre a lehetőséget, vártam, aztán 
megpróbáltam kirázni a kalitkából, de esze ágában se volt kirepülni onnét. Tíz 

körmével kapaszkodott a rácsokba: e kudarc után soha többé nem 
próbálkoztam szabadon bocsátásával. 

Pesszimista vagyok, mondta egy olvasóm. Nem akarok senkit kirázni a 
kalitkából. Jelenleg semmi mást nem teszek, mint azt, hogy arról, ami nem 

lesz méznyalogatás, elmondom, hogy nem lesz méznyalogatás. Az egész /az 
egész/ Bibliában két /két/ ember volt, Krisztust is beleértve, akinek komolyan 

vették a szavait a jövőre vonatkozóan. További közös vonás a történetükben: 
ez a komolyan vétel mindkettejük esetében IDEGENBEN történt. Az első ember 

Jákób utolsó előtti fia volt, bizonyos József, aki az Egyiptomra és környékére 
váró hét bő és hét szűk esztendőt, a másik Dániel próféta, aki Nabukodonozor 

babiloni király bukását és visszatérését jövendölte meg többek között. 

Dánielhez kapcsolódik még a Belsazár király palotájának falán megjelent felirat 
megfejtése. E felirat meglehetősen aktuális ma is: mene, tekel, ufarszin, azaz 

MEGSZÁMLÁLTATTÁL ÉS KEVÉSNEK TALÁLTATTÁL, ezért Isten véget vet 
királyságodnak, és felosztja birodalmadat. 

SEMMIT NEM VESZEK EL, SEM NEM ADOK HOZZÁ a már leírtakhoz. Érdemes 
visszanézni a régebbi bejegyzéseket, például amelyek Gyurcsány Ferencre 

vonatkoznak. Még talán nem késő áttelepülnöm a görögországi Janina 
környékére, ahol valaha egy Dodona nevű település állott. 

Miután ÉN MAGAM MAGAMNAK, de -képletesen- hangosan gondolkodva, vagyis 
e naplóban nyilvánosság előtt, ELFOGULATLANUL végiggondoltam azt, ami 

körülöttünk történik/történhet, valamiféle eredményre fogok jutni. Én sem 
tudom még, mire, legfeljebb sejtem. Ezt a munkát megpróbálom olyan hamar 

befejezni, amilyen hamar csak tudom, majd jön a neheze. Kell keresnem 
néhány olyan embert, akiben pislákol az értelem, aki egyetért a leírtakkal, és 

aki hajlandó megpróbálni a még nehezebbet: legelőszöris megváltoztatni a 

jövő évben esedékes országgyűlési, de legalábbis önkormányzati választások 
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összképét, majd a sokkal, de sokkal nehezebbet, ami nem kizárólag 

Magyarországot érinti, és amiről még nem beszélünk. 

Én ugyanolyan rosszul érzem magam a bőrömben, mint a kedves Olvasó 
sokszor: más módját nem látom a javulásnak. 

Egy 1945-ös nyilas falragasz szerint: inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga 
egy életen át. 
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1982-ben egy matematikus barátnőmmel laktam együtt. Okos lány volt, nem 

kellett sokat készülnie a vizsgáira. Gyakorlatilag kötögetés közben elboldogult 
minden tárggyal, egyet kivéve: ez pedig a dialektikus materializmus volt. 

Logikus elme lévén sehogyan sem tudta egyeztetni a konzekvenciát az 
előzményekkel. Három átkínlódott éjszaka után végül megoldotta: mindenütt, 

ahol ellentmondást találok, azt fogom mondani a vizsgán, közölte, hogy "ebből 
következik". Ötöst kapott. 

Elolvastam a Makovecz Imrével készített riportot a Demokratában. A felszín 
közelében, de nagyjából jó helyeken kapirgál, majd levonja azt a 

következtetést, ami semmiféle összefüggésben nincs az addig elmondottakkal: 
Orbán Viktor személye az egyetlen remény. Miután ez a kijelentés, illetve az 

ellenkezője egyre többször hangzik el, kénytelen vagyok történetünk fonalát 
egy pillanatra itt megszakítani. 

Gárdonyi Géza az Egri csillagok-ban leírja, hogyan foglalta el Szulejmán 1541-

ben csellel Budát. Augusztus 29-én a szultán magához hívta Izabella királynőt 
és a csecsemő János Zsigmondot főúri kisérettel, s amíg ők vendégeskedtek, a 

janicsárok elfoglalták a várost. Mielőtt azonban a főurak a királynéval és fiával 
elindultak volna a szultánhoz, vita tört ki közöttük: "a szultán a barátunk", 

mondta egyikük. "Elvesztőnk". "Finom modorú úr." "Koronás gazember." 
Tessék megérteni: az az Orbán Viktor, aki hol finom modorú úr, hol koronás 

gazember, nem létezik. Presser Gábor ugyan nem róla énekelte a "Mindenki 
másképp csinálja" című számában, hogy "van aki azért van, mert elhiszik", de 

róla is énekelhette volna. Orbán Viktornak van egy valóságos, vér szerinti 
édesanyja. ANNAK az Orbán Viktornak, akiről Makovecz Imre beszélt, EHHEZ a 

valóságos anyához semmi köze. AZ az anya eddig két fiút adott a magyar 
közelmúlt történelmének: Rákosi apánkat és Kádár apánkat. 

Sem Rosenfeld Mátyás, sem Csermanek János nem volt azonos velük. 
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Felvetődött néhány hete, hogy miért nem beszélek konkrét számokról, 

mutatókról, /főként gazdasággal kapcsolatos/ TÉNYEKRŐL. Megpróbálom több 
oldalról megindokolni, hogy miért nem. Előszöris, mert nem ismerem a 

tényeket. Valószínűleg nagyon kevesen ismerik őket, és még így is adósak 
maradunk annak definiálásával, hogy mi nevezhető ténynek, mi nem, és akik 

ezeket ismerik, milyen mélységben és milyen összefüggésekben ismerik. 
Engem nem érdekel a KÖNYVELÉS. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez áll 

egy bevételi és egy kiadási oldalból. A bevételi oldal számai egyrészt valóságos 
bevételeket takarnak, másrészt fiktív bevételeket. Vagyis egy állam esetében 

például azokat az adókat, amelyeket nem szedtek még be, ezek késedelmi 
kamatait, és a hozzájuk tartozó bírságokat, csupa olyan tételt, amely egészen 

biztosan nem folyik be teljes egészében, ha egyáltalán befolyik. A kiadási 
oldal, különösen, amikor TERVEZIK, jelentős részben olyan számokat 

tartalmaz, amelyek teljesen bizonytalanok, vagyis TERVEZHETETLENEK, 

ilyenek például a felvett hitelek kamatai, sőt, maguk a felvett hitelek is, mert 
az árfolyamoktól függnek. De továbbmegyek. Hogy a kaptafámtól ne 

távolodjak el túlságosan: a kereszténység lényege szempontjából teljesen 
mindegy, mi a történelmi háttere. Az is mindegy, Krisztus léte bizonyítható-e 

tudományosan, mi igazolható az evangéliumok tartalmából, hogyan szegezték 
keresztfára, és a szentek stigmái e szempontból jó helyen vannak-e. Az egyik 

legutolsó Messiást Szabbatai Zwi-nek hívták, és 1665. szeptemberében 
kiáltotta ki Megváltónak magát, Szmirnában. Szabbatai Zwi kedélybeteg 

/valószínűleg mániás depressziós/ volt, időnként mélységes szomorúság fogta 
el, amit határtalan boldogság követett. Messiási mivoltát jórészt egy Gázai 

Náthán nevű embernek köszönhette, akivel eredetileg betegségét szerette 
volna gyógyíttatni. Már korábban gyanakodott ugyan magára, de Náthán - 

önkívületi látomását követően - végleg meggyőzte arról, hogy tényleg ő a 
Megváltó. Szabbatai semmiféle iratot nem hagyott maga után: tanításai 

rendszerezését és terjesztését Gázai Náthán végezte. 

 
Fél évvel a szmirnai esemény után Szabbatai Isztambulba ment téríteni, ahol 

azonnal letartóztatták. Választhatott: a kivégzés és az iszlámra való áttérés 
között. Izrael Messiása választott: megtagadta a zsidó vallást és muzulmán 

lett. 1666. február 16-án /érdekes számkombináció/ került börtönbe, a 
hitehagyás majdnem tizenegy esztendővel ajándékozta még meg. 1665-ig, sőt 

azóta is nagyon sok Megváltónak mondott és tartott ember élt a Földön, akiket 
ugyanúgy nem kell ismerni a kereszténység elfogadásához, mint a 

kereszténység régészeti bizonyítékait. 
 

Ha valaki nem tud enni adni a családjának, annak tökéletesen mindegy, hogy 
az inflációs ráta csak jelentéktelen mértékben változott, mert az élelmiszer-

árak emelkedésével egyidőben a hegedű ára nagyot zuhant. Azok a "tények", 
amelyeket például két politikus egy televíziós vitán sorol egymás ellenében, 

statiszták összeállította SZÁMSOROK, egyetlen funkciójuk van: hogy a 

tudományos alaposság LÁTSZATÁT keltsék. Hogy mi van mögöttük, azt 
egyedül az állampolgárok közérzete döntheti el, ez azonban általában a 
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kiskutyát, nagykutyát, kismacskát, nagymacskát, kisegeret, nagyegeret nem 

érdekli. 
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Egyik nagyon kedves Olvasóm kérdezte, hogy nem ültetném-e le azokat, 

akiket "érdekelnek a szándékaim", egy beszélgetésre. Nagyon szívesen, MAJD. 
Viszont a "szándékaimról" szeretnék MOST pár szót szólni. Ennek a naplónak 

ha van erénye, akkor az a következő: semmiféle prekoncepció, előzetes 
elképzelés nem volt bennem, amikor elkezdtem. Nem érdekeltek sem a 

magyarázatnak nevezett megmagyarázások, sem a politikusok nevei, sem 
azok magánélete, viselt dolgai, kinyilatkoztatásai. Most sem érdekelnek. 

Szintén a már idézett Presser Gábortól hallottam, hogy "milyen világnak 
fordítok hátat". Nos, ez az, ami nem lehetséges, sem életünkben, sem 

halálunkban. Ebben a világban, tágabban ebben a LÉTEZÉSBEN, még tágabban 
A létezésben még a "semmi" is csak "valami"-ként értelmezhető /nem 

mondhatjuk azt például, hogy egy üres pohárban a semmi VAN, hanem, hogy 
semmi NINCS, ahol a "semmi" értelemszerűen: sör, bor, pálinka, víz, vagyis: 

VALAMI/. A "hátat fordítás" a "nem foglalkozom vele" kijelentéssel azonos. A 

dolgokról természetesen lehet nem tudomást venni, egyvalamiről azonban 
nem lehet: a következményeikről. Annak ellenére, hogy egy volt fizikatanárom 

nagyon találóan úgy jellemezte a "józan paraszti eszet", hogy az annyi, mint 
egy józan paraszt, megpróbálok e naplóban a megvalósult és megvalósulóban 

levő következményektől a valószínű okokig /nem az ún. tényekig/ 
visszamenni, mindezek birtokában szembefordulni a sodrással, és egy olyan 

magot elültetni, amely talán még ezen a romhalmazon is kicsírázhat. 
 

Ebben a pillanatban is legalább három olyan tevékenységet fel tudnék sorolni, 
amivel sokkal szívesebben foglalkoznék, mint az ún. politika. Igazából az, amit 

el kell végeznünk, NEM IS POLITIKA, hanem annál sokkal több. A politika az 
/állam/ HATALOM megszerzését és megtartását jelenti, teljes egészében 

figyelmen kívül hagyva az azt egyedül megalapozó szellemi hátteret. Nekünk 
mindenekelőtt az értékrendeket kell helyreállítani, ahogy Marxot visszafordítva 

idéztem, a világot, Magyarországgal kezdve, a fejéről a talpára állítani. 

NEM POLITIKUSOKRA VAN SZÜKSÉGEM, hanem elkötelezett emberekre. Nem 
hangyákra, mert arra már nincs időnk, hanem hősökre. 

 
Semmiféle "szándékom" nem volt pár hónappal ezelőtt, csak, ahogy már 

leírtam, egyre rosszabbul éreztem magam a bőrömben. Most azt gondolom, 
Magyarország egyetlen, ismétlem, EGYETLEN reménye, ha létrejön egy olyan 

társadalmi formáció, amely meg tudja akadályozni, hogy bármelyik jelenlegi 
párt a 2010-es választásokon kétharmados többséget szerezzen, vagyis képes 

ehhez elegendő szavazattal bejutni a parlamentbe, majd később alkotmányos 
módon kormányra kerülni.  

 
Azért írtam társadalmi formációt, és nem pártot, mert noha abból a 

jogrendszerből kell kiindulni, ami adva van, tehát e formáció pártként kell, 
hogy megjelenjen, a cél nem egy párt létrehozása és a HATALOM 

megszerzése, hanem egy ÉRTÉKREND /újbóli/ helyreállítása és az URALOM 

biztosítása. A következő lépés egy FÜGGETLEN Magyarország létrehozása, ahol 
a függetlenséget nem egy katonai vagy/és gazdasági tömörüléshez való 
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tartozás, hanem -például Svájchoz hasonlóan- a szembenálló 

katonai/gazdasági tömörülések jól megfontolt érdeke biztosítja. 

 
Én Magyarországot nem akarom naggyá, gazdaggá, vagy a nemzetek 

bármilyen közösségének megbecsült tagjává tenni. 
 

Én Magyarországot a világ közepévé akarom tenni. 
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Rózsa és kard fog keretbe egy nagy H-betűt: egy most még nem létező 

szervezet egyelőre elképzelt jelképe. E szervezet célját hat szó fejezi ki, a hat 
szó némelyikét a rózsa, némelyikét a kard szimbolizálja. A Magna Hungaria 17-

ben már leírtam hat latin kifejezést, és a röviditésüket: H.I.C.S.O.S. 
Emlékeztetőül, és most csak magyarul: kormányzás, uralom, egyesítés, 

remény, szembeszállás, véget vetés. Ugyanott leírtam három alapelvet is: 
megbocsátás, célszerűség, önkorlátozás. 

 
Vegyük most utóbbiakat sorra. Magyarország mai állapotában csak a bolondok, 

tehetetlenek vagy gazemberek gondolhatnak bármiféle megtorlásra. A 
proscriptio, vagyis a vagyonelkobzással, fizikai megsemmisítéssel vagy 

száműzetéssel járó törvényen kívül helyezés Róma köztársasági időszakának 
végén Sulla találmánya volt az üres államkincstár megtöltésére /a második 

triumvírek is alkalmazták/. Ma legfeljebb valamiféle törvényesnek látszó 

ruhába öltöztetett lincselés lehetne, a lincselések résztvevőinek színvonalára 
sűllyesztett nézőközönséggel, megoldani viszont semmit nem oldana meg. A 

dolog pikantériája -ha egy Fidesz-kormány rendelné el- némileg hasonlítana a 
nürnbergi és tokiói perek pikantériájára, amikoris a német, japán polgári 

lakosok, lengyel katonatisztek tömeggyilkosai ítélkeztek a zsidók, szlávok, 
ázsiaiak, angolszász hadifoglyok tömeggyilkosai felett. E pillanatban nem 

cirkuszi látványosságra van szükség, legyen az kirakatper vagy augusztus 20-i 
tüzijáték, hanem MINDEN LEHETŐSÉG MEGADÁSÁRA MINDEN VÉTKESNEK, 

hogy jóvátegye, amit elkövetett, és minden lehetőség megragadására, BÁRKI 
BIZTOSíTSA IS, hogy Magyarország talpra tudjon állni. Ahogy már írtam, most 

az ördögöt is meg kell próbálni szekér elé fogni, tekintet nélkül színére és 
szagára. 

Franciaországnak, bármit is állítsanak magukról a franciák, Jeanne d'Arc-ot és 
XIV. Lajos uralkodását kivéve egyetlen igazán dicsőséges időszaka a Bonaparte 

Napóleon fémjelezte húsz év volt, Napóleonnak az 1795. októberi parancsnoki 

kinevezésétől a waterlooi csatát követő lemondásáig, 1815. június 22-ig. 
Napóleon felemelkedését azonban hat, szűkebb értelemben egy év /a 

jakobinus diktatúra egy éve/ vérengzés előzte meg, s ha Robespierre-t 
1794.július 28-án nem fejezik le, vagyis NEM VETNEK VÉGET A 

MEGTORLÁSNAK, ez a dicsőséges húsz év szinte biztosan hiányozna 
Franciaország történelméből. Napóleon MINT URALKODÓ közönséges parvenű, 

egy felkapaszkodott korzikai senki volt, aki a nagy francia királyok lába nyomát 
se érinthette volna meg. MINT KATONA viszont páratlan tehetség volt, 

gyakorlatias és elfogulatlan. Tekintet nélkül bárki rangjára, származására, 
előéletére, egyetlen dolgot értékelt: a TELJESíTMÉNYT. 

Most nincs idő sem cigányokkal, sem homoszexuálisokkal, sem 
kommunistákkal, sem senkivel, AKI NEM TETSZIK NEKÜNK VALAMIÉRT, 

foglalkozni. Ami azt illeti, jó ideig ezután sem lesz: egyes-egyedül azzal kell 
foglalkozni, hogy MOSTANTÓL ki és mit cselekszik. 

A hatalom önkorlátozása alatt egy nagyon egyszerű dolgot értek: annyi 

mozgásteret kell csak elvenni az emberektől, amennyit feltétlenül szükséges. 
Ez egyben az egyetlen CÉLSZERŰ hatalomgyakorlás is. 
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Magna Hungaria 49. – A botránkozás 

 
Fogjuk föl aggyal: csak bizonyos szabályok szerint vannak vétkesek és 

kevésbé vétkesek, e szabályok azonban TELJESEN ÖNKÉNYESEK. A Biblia a 
szabályok semmibe vételének az egyik legváltozatosabb gyűjteménye, 

Mózestől, aki gyilkossággal kezdte pályafutását, a vallási előírásokat, még a 
legszigorúbban vetteket is sorozatosan megszegő Krisztusig és tanítványaiig. 

Most ezért éppen ebből a Bibliából fogok idézni, mindkétszer Pál apostolt. 
MINDEN TISZTA ugyan, mondja egy helyen, DE ÁRTALMÁRA LESZ ANNAK, AKI 

BOTRÁNKOZÁSSAL ESZI. Azt írta egyik olvasóm, hogy idealista vagyok. Abban 
az értelemben, amiben ezt a kifejezést használják, NEM VAGYOK IDEALISTA. 

Hogy, engedve a páviáncsorda ösztöneinek, a bűnösnek kikiáltott politikusokat 
megbüntessék, természetes emberi vágynak tartom, de éppen azért, mert 

nem vagyok idealista, a "büntetés"-nek sem az alapját, sem az értelmét nem 
látom egészen tisztán, különösen, ahogy az előző bejegyzésben leírtam, ebben 

az esetben nem. Mindezeket természetesen nem most találtam ki: tessék 

elolvasni a Magna Hungaria 8-at. 
A Katherine Anne Porter-féle Bolondok hajójá-ból készült egy hasonló című film 

is. A filmben ugyanabban a kabinban helyeznek el egy náci érzelmű németet 
és egy zsidót. Valamelyik vitájuk során a német megjegyzi, hogy "mindennek a 

zsidók az okai". "Igen", válaszolja a zsidó, "a zsidók és a kerékpárosok". "Miért 
pont a kerékpárosok?" - hökken meg a német. "Miért pont a zsidók?" - kérdez 

vissza partnere. 
Természetesen felelősségre lehet vonni bárkit, ha ezzel megnyugszanak a 

kedélyek. Mindent szabad nékem, hogy ismét idézzem Pál apostolt, DE NEM 
MINDEN HASZNÁL. 

Tanulságul el fogom mesélni a saját életemet, hogy legyen min szörnyülködni. 
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Magna Hungaria 50.  

 
Saját élettörténetem nagyon sűrített esszenciáját két okból gondolom 

hasznosnak leírni. Az első és legfontosabb ok, hogy láthassuk, miért tartom az 
egyik kiemelt hatalomgyakorlási alapelvnek a megbocsátást. A másik ok, hogy 

úgy gondolom, az ember ne takargasson, ne köntörfalazzon, ne szépítsen 
akkor sem, ha a saját múltjáról van szó: ami VOLT, csak annyiban érvényes, 

amennyiben VAN. Csak jelenidőről értelmes beszélni: minden úgy volt, ahogy 
van, és úgy lesz, ahogy van. Volt az ókorban egy halál utáni büntetés: a 

damnatio memoriae, szó szerint "az emlékezet elátkozása", azaz az emlékezet 
kitörlése. Erre ítélték például az efézusi Artemisz-szentély felgyújtóját, 

Hérosztratoszt /aki pedig éppen azért követte el tettét, hogy neve örökre 
fennmaradjon/, Domitianus császárt. A rossz hírek hozóját sokszor helyben 

kivégezték. Ha valakit tökéletesen elfelejtenek, AZ SOHA NEM IS ÉLT, amiről 
pedig ma értesül az ember, az /számára, de más megközelítés értelmetlen/ MA 

TÖRTÉNIK /sőt, aki tolmácsolja, mintegy maga válik azzá/. 

Mielőtt azonban saját történetemre térnék, megint közbe kell iktatnom két 
megjegyzést a napi eseményekhez, mert elég jól illusztrálják e napló korábbi 

állításait. 
Nagyon sokszor használtam-használom a "látszólag" kifejezést. Tökéletes 

példája ennek a "magyar csodaló", Overdose. Ez az állat SZLOVÁK 
TULAJDONBAN LEVŐ angol telivér, egy ANGLIAI árverésen vették ANGLIÁBAN, 

két évesen, magyarsága abban merül ki, hogy magyar istállóban tartják. Az 
utóbbi százötven évben két világhírű magyar versenylovat jegyeztek: 

Kincsemet és Imperiált. Mindkettő tervszerű MAGYAR TENYÉSZTÉS 
gyümölcseként Kisbéren született, 86 év volt köztük. Kincsem kanca volt, 

Imperiál mén, Kincsem anyja volt MAGYAR SZÜLETÉSŰ, Imperiálnak pedig az 
apja. Overdose magyarsága nem különbözik annak a futballcsapatnak a 

magyarságától, amely /ha erre lehetőség volna/ a világ legjobb megvásárolt és 
állampolgárságot kapott játékosaiból állna. A Duce hegedűvel, a Führer 

őzikével, Orbán Viktor lóval fényképeztette magát: de talán a hegedű és az 

őzike valóban olasz, illetve német volt. A Fidesz-MPSZ számára Overdose nem 
ló, hanem egy KÉPZETTÁRSíTÁS: a győztes ló mellett a győztes politikus 

képzetét sugallja. Other voices, other rooms, más hangok, más szobák, 
legyintene Truman Capote, ha még élne. A másik esemény az ingatlanadó 

tervezett bevezetéséről szóló hír. Ennek deklarált célja a többi megszorítással 
együtt az ún. válságkezelés. Mármost e "válság" konkrétan az amerikai 

hitelpiac összeomlásával kezdődött, amikoris az ingatlanukra hitelt felvevők 
akkora hányada nem tudott törleszteni, amekkora hányad éppen elégséges 

volt /az árverezések nagy száma miatt/ az ingatlanárak jelentős zuhanásához, 
s ennek a folyamatnak az lett a végeredménye, hogy a hitelező pénzintézetek 

már a tőkéjükhöz sem jutva hozzá veszteségessé váltak. Magyarországon az 
ingatlanadó az ingatlanukra hitelt felvevők nagy részének megadja a 

kegyelemdöfést. Az ő piacra kerülő ingatlanuk hozzáadódik a hiteleket eleve 
törleszteni nem tudók ingatlanához, és azokéhoz, akik már az ingatlanadót 

sem képesek majd kifizetni. Nem tudom elképzelni, hogy amiket most leírtam, 

a döntéseket meghozók ne tudnák: ebből pedig az következik, hogy az 
ingatlanadó bevezetésének VALAMI MÁS OKA VAN. Minden ilyen horderejű 
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intézkedést jóval annak bevezetése előtt be szoktak jelenteni. Jelen esetben ez 

azt jelenti, hogy ha 2010. január elsejétől lép az ingatlanadóról szóló 

jogszabály hatályba, az érintettek egy hányada már azelőtt megpróbál 
megszabadulni az ingatlanától, tehát az ingatlanárak már azelőtt ZUHANNI 

KEZDENEK. A piac összeomlása nem egyik napról a másikra következik viszont 
be: az valószínűleg már a KÖVETKEZŐ kormány regnálása alatt lesz. 

Érdekes lenne az elárverezett ingatlanok új tulajdonosai személyéről és 
nemzetiségéről egy statisztikát látni majd. 
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Curriculum vitae  

 
Úgynevezett csonka családba, második generációs egykeként /édesanyám is 

az/ sikerült születnem. Apámat soha nem ismertem, 12 éves korom körül meg 
is halt. Vérségi összetételem nagyjából az Osztrák-Magyar Monarchia vérségi 

összetételét tükrözi: anyai nagyapám zsidó volt /őróla bővebben a Magna 
Hungaria 4-ben írtam/, a hozzátartozó nagymamám szerb, apai nagypapám 

magyar, apai nagymamám német. Egyetlen történelmi személyiségről tudok, 
akiről be is bizonyították, hogy valóban az ősöm: ő Mária Terézia. Ezt az 

ismeretet a véletlennek köszönhetem: harminc éves korom körül a kezembe 
került egy fénykép, aminek a hátuljára az volt írva, hogy "Péterkének 

Radoszlav bácsitól". Radoszlav bácsi a nagymamám egyik rokona volt, belgrádi 
belgyógyászprofesszor /apám, anyám, anyai nagyapám, anyai nagyanyám, az 

ő rokonai tetemes része orvos volt/, akinek az volt a hobbija, hogy a 
Brassovánok /vagyis a családja/ családfáját kinyomozza és összeállítsa. Mária 

Teréziáig biztosan eljutott: még én is szereplek rajta, mint oldalág. Mielőtt 

bárki csodálkozna vagy hitetlenkedne, ebben semmi különös nincsen. Salt Lake 
City mellett emelkedik a Gránit-hegy, gyomrában a mormon levéltárral. A 

mormonok halottakat is megkeresztelnek saját hitükre, ehhez csupán az illető 
beazonosítására és két mormon tanúságtételére van szükség. A levéltárban 

több százmillió ember leszármazási vonalait őrzik, ez a világ legteljesebb ilyen 
irattára. Majdnem mindenki maga mögött tudhat legalább egy hercegi vagy 

királyi őst, derült ki belőle, sőt például az is, hogy Nyugat-Európában a 
lakosság jelentős része Néró császár leszármazottja. 

Tizennégy éves koromig semmi nagyobb baj nem volt velem. Ez nem azt 
jelenti, hogy én is jól éreztem magam a bőrömben -szinte teljesen izolálva 

voltam a külvilágtól-, még csak azt sem jelenti, hogy nem próbáltam 
csínytevésekkel tiltakozni /például tíz éves koromra már túl voltam életem első 

Molotov-koktéljának felrobbantásán, ez szerencsére az üres vécében 
következett be/, csak még nem tehettem saját érdekemben komolyabban 

semmit. Jól tanultam /egyetlen alkalommal kaptam egy darab négyest év 

végén, mégpedig valamilyen oknál fogva épp földrajzból/, keveset 
verekedtem, még kevesebbet vertek, pedig néha rászolgáltam volna, például 

akkor, amikor a szemeteskukát egy nálam jóval erősebb fiú fejére borítottam, 
aki valamiért feldühített. Első gimnazista koromtól amennyi időt lehetett, 

házon kívül töltöttem, bármilyen következménye is volt. A legtöbb estét, 
minden húsvétot, minden karácsonyt. Kellemes, meleg nyári délutánokat 

éppúgy, mint csikorgó hideg, havas szentestéket, amikor mindenki otthon 
ünnepel. Egyedül, barátok nélkül, barátnők nélkül. Majdnem tizenhét éves 

voltam, amikor először hozzányúltam a szüleim pénzéhez. Pár hónapig nem 
vették észre, aztán igen: vissza kellett adnom, ami még megvolt belőle. 

Pénzhez többet nem nyúltam, de mindent eladtam, amihez hozzáfértem: az 
ezüst evőeszközt, a porcelánokat, a szőnyegeket. Közben leérettségiztem. Az 

írásbeli előtt semmit, a szóbeli előtt három napot tanultam, ez Szerb Antal: 
Magyar irodalom történeté-nek és a Világirodalom történeté-nek elolvasásában 

merült ki. A vizsgát megelőző éjszaka egy barátommal elmentünk inni, fél 

négykor kerültem ágyba. Hét körül keltettek, megittam fél liter kávét, mert 
álmos voltam, megettem négy Eleniumot /enyhe nyugtató/, mert ideges 
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lettem, aztán elkéstünk. Az első nyolc között kellett felelnem, a többiek már 

vizsgáztak, illetve készültek. Tételt nem tudtam, soha nem is láttam, de 

tudtam csupa olyasmit, ami nem volt tananyag, például, hogy Gyulai Páltól 
maradt ránk, hogy Vörösmarty ezt a két sort írta meg először a Szép Ilonká-

ból: "Hervadása liliomhullás volt, /Ártatlanság képe s bánaté." Mind 
magyarból, mind biológiából dicsérettel leérettségiztem, a többiből 

megfeleltem /1974-ben nem volt érdemjegy az érettségin/. Negyedikben az 
Apáczai Csere János Gimnáziumot, ahova tizenkét évig /az általános iskola 

akkor szűnt meg ott, amikor én befejeztem/ jártam, hajnalonta sokszor 
láttam, amikor a kapujánál pisiltünk kocsmázás után, belülről annál 

kevesebbszer. Egyszer fel akartuk robbantani, még dinamitrudunk is volt, de 
gyújtózsinór nélkül, így az iskola megmenekült /és mi is vele/. A tantestületi 

róvóig mindent begyűjtöttem, amit a kicsapáson kívül lehetett, egyedül engem 
nem javasoltak magatartásom miatt egyetemre: nem is vettek fel /a SOTE-ra 

felvételiztem/. A felvételi kérelmem elutasítása után egyedül bejártam 
Európának azt a részét, amit lehetett, vagyis a szocialista országokat: az NDK-

t, Lengyelországot, Bulgáriát, Jugoszláviát, csak Csehszlovákia maradt akkor 

ki. Még Leningrádba is elmentem, egyetlen dologra emlékszem: hogy valahogy 
feljutottam a Téli Palotával szemben lebetonozott Auróra fedélzetére, és ott 

megzavartam egy katonai ünnnepséget. 
Jó, ha az ember legkésőbb tizennyolc-húsz éves korában elindul egy határozott 

irányban, legyen az egy szakma, főiskola, egyetem, akkor is, ha ez az irány 
később megváltozik. Azokból az életekből, amelyek nem így alakulnak, lesznek 

az úgynevezett érdekes életek, lelki békét nagyon nehezen hoznak, annál több 
mesét az unokáknak. 

Nem gondolom, hogy nehéz kitalálni, én melyik csoportba tartozom. 
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Curriculum vitae 2.  

 
"Álom, álom, édes álom, 

Jöttödet már alig várom. 
Mikor szememet lezárom, 

Álmom élet, éltem: álom." - szavalta el Latinovits a Szindbád-ban. 
Tíz éves korom óta játszom egy történetet. Egy ország történetét, amelyet két 

folyó, az Át-folyó és a Bug, és két tenger, a Denevér-tenger és a Hasadás-
tenger határol. Minden tájnak külön mitológiája van, minden kőnek külön 

története. Vannak benne hegységek, síkságok, van benne egy kalcitsivatag, 
Libitina, és egy tenyér alakú sziget öt félszigettel: Tenyérnek, a Hóhér 

Tenyerének, Carnifexnek is hívják, helybéli nevén Duukrillnek. Négy látható 
folyó, az Élet- Szerelem- Sors- és Nap-folyó /Tiif-ynn, Aanneguun-ynn, Puud-

ynn, Sur-ynn/, valamint egy földalatti, helyét állandóan változtató öntözi: ez a 
Rún-folyó. A földi élet valahol Libitinában ér véget, és az a történet, ami 

azután kezdődik, ha kezdődik egyáltalán, az Carnifexen, a Fehér Kutya taván 

túl elterülő, a Szerelem- és Nap-folyó határolta föld, Argoon-Tuun, a Királyok 
Földje titka mindmostanáig. 

Ha a létet, minden lehetséges megjelenési formájával egy háznak képzeljük el, 
a megjelenési formákat pedig egymástól teljesen elkülönített szobáknak, 

melyek mindegyikében ül egy macska, akkor az egyik szoba ez az úgynevezett 
mese, a benne ülő macska az én e történetbeli énem, egy másik pedig az 

úgynevezett /materiális/ valóság, és a benne ülő macska az én e valóságbeli 
énem. Egy harmadik szoba annak a világnak a valósága, amit ebben a 

naplóban elképzelek a jelen világ ellenpontjaként, egy negyedik egy másféle 
értelemben vett valóság, ésígytovább. Az a szép ezekben, és ezért említettem 

a saját történetemet is, mert noha úgy tűnik, hogy a macskák semmiképpen 
nem cserélhetnek szobát, jó húsz éve egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy 

talán mégis. Minden filozófiától és misztikumtól mentesen megismétlem: talán 
mégis. 

1975-re az édesanyám megunta a partizánháborút, és vett nekem egy lakást a 

Gellért-hegyen. 
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Curriculum vitae 3.  

 
Annak ellenére, hogy visszaállítanám a sorkötelezettséget, én magam soha 

nem voltam katona. Az a hadsereg, amiben lehettem volna, egy olyan állam 
hadserege volt, amelytől tiszta szívemből undorodtam, és semmi másra nem 

volt alkalmas számomra, mint ennek az undornak az elmélyítésére. Másképpen 
fogalmazva: a legcsekélyebb motivációt sem nyújtotta, hogy elviseljem 

mindazon megaláztatásokat és kényelmetlenségeket, amelyek a katonaélettel 
járnak /ebben a vonatkozásban a Magyar Népköztársaságot csak az a Magyar 

Köztársaság múlná alul, amelyben most élni vagyunk kénytelenek/. Én 
asztmás voltam papíron, de osztálytársaim jó része is betegeskedett /sok 

orvosgyerek járt hozzánk/, a legjobb barátom személyiségzavarokkal 
küszködött /az anyja pszichiáter volt, hogy hitelesebb legyen a történet, be is 

kellett feküdnie néhány napra, szerencséjére a Latinovitssal egy szobába/, egy 
másik osztálytársam általános testi gyengeséggel /az OSC-ben vizilabdázott/, 

és még sorolhatnám. 

Három munkakönyvnyi állást töltöttem be ideig-óráig. Két helyen voltam 
laboráns /eleinte még élt a remény, hogy én is orvos leszek/, az Országos 

Közegészségügyi Intézetben és a Chinoinban, utóbbi helyen addig, amíg egy 
tisztítandó gyantába lúg helyett savat nem öntöttem, és oda nem mentem a 

főnökömhöz megkérdezni, nem baj-e, ha füstöl? E két állás betöltése között 
három érdemleges dolog történt: néhány hónapos üzemvezető-gyakornoki 

működésem a Művész moziban Selmeczi Tibor /ma humorista, akkoriban 
szüntették meg politikai okok miatt kapott rendőri felügyeletét és Budapestről 

való kitiltását, a Fővárosi Moziüzemi Vállalatnál tudott elhelyezkedni/ keze 
alatt, a második moldvai csángó népdalgyűjtési út Márta Istvánnal Trunkon, 

majdnem két éves közveszélyes munkakerülésem és rendőrségi kalandjaim 
kezdete. Selmeczit az üzemvezetői irodában pillantottam meg legelőször. Az 

íróasztal mögött ült, előtte egy pénztárca. Ebben háromezer forint van, mondta 
/az akkor megfelelt másfél havi fizetésnek/, most találta valamelyik jegyszedő 

néni a teremben. Ugye, nem gondolom, nézett rám, hogy ő ezt vissza fogja 

adni? Gyakornoki működésem a népdalgyűjtő úttal fejeződött be. Elmentem 
ebédelni délben, visszajöttem három hét múlva, és ez már a Selmeczinek is 

sok volt. 
Elég kevés rendőrkapitányság volt Budapesten, ahol szabálysértőként vagy 

gyanúsítottként meg ne fordultam volna. Tudni kell, hogy alkoholt utoljára 
/egyetlen cseppet is/ 24 és feledik születésnapom előtti nap, 1980. július 15-

én ittam, ekkor szívtam el az utolsó szál cigarettát is. Ha azonban az azt 
megelőző öt évben bárki felteszi a kérdést, hogy milyen nap van ma, a korrekt 

válasz az lett volna: másnap. Ennek az időszaknak egy népdal vetett véget, 
amit az előzőekben említett dátumot követő reggel hallottam a rádióban: 

"Ébredj, kondás, elaludtál, /elment a nyáj, ittmaradtál./Adszi szűröm, adszi 
baltám,/ hadd menjek a falkám után." Igaza van, mondtam, és azóta nem 

iszom /soha nem szerettem az ízét/ és nem dohányzom /három doboz 
Symphoniát szívtam naponta/. Ürügyre volt szükségem, és erre a feledik 

születési évforduló is alkalmasnak látszott. A gellérthegyi lakáshoz kaptam 

kétszázötvenezer forintot. Ebből berendeztem, és vettem egy Zsigulit /később 
Ladának nevezték el/. Ezt az autót nem emlékszem, hogy józanul vezettem 
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volna. Nagyobb galibát nem okoztam, de azért aminek lehetett, nekimentem, 

először mindjárt átvétele napján a Moszkva-téren egy rendőrautónak. 

Közlekedési vétségek, rongálás és hamis tanúzásra rábírás került a 
bűnlajstromomra, jogosítványom elvételével /a végén már nem is kérték, 

annyira természetes volt, hogy nincs/ és két felfüggesztettel /egy évre 
felfüggesztett három hónap, három évre felfüggesztett hat hónap/, valamint 

pénzbüntetéssel megúsztam. Sok bokor alatt eltöltött nyári éjszaka Siófokon 
és Balatonföldváron, menekülés az igazoltatások elől, két személyi igazolvány 

birtoklása /az egyikben volt csak munkahely/ szinesítette ezt az időszakot. Az 
autót és a berendezést egy éven belül elittam, a lakást egy újpesti tanácsi 

lakásra cseréltem. A felső szomszédom egy rendőr volt, az alsó egy munkásőr, 
mellettem a rendőr apósa lakott. Húsz napot töltöttem a IV. ker. 

Rendőrkapitányság fogdájában garázdaság szabálysértése miatt, harmincat 
ugyanazért Baracskán. A rendőri felügyeletet megúsztam, a kétszeri 

detoxikálót nem. Az egyik történetére még emlékszem: a Szent István-körút-
Visegrádi utca sarkán volt a Modern étterem, éjjel kettőig tartott nyitva. 

Mármost minden éjszaka fél kettőkor megállt egy rendőrautó az étterem előtt, 

és a legelső embert, aki kilépett onnét, elvitte vérvételre, majd a pozitív 
eredmény után a detoxikálóba. Egyszer éppen én voltam az az ember. 

Baracskán a legkisebb, körülbelül negyvenszemélyes zárkába kerültem. Először 
Ercsiben, a cukorgyár építkezésén kellett dolgoznom, majd Százhalombattára 

kerültem a téglagyárba. Szerencsémre a szobagazda -közösségvezetőnek 
hívták hivatalosan- megkedvelt, és kinevezett tisztaságfelelősnek, így 

érinthetetlennek számítottam. Szükségem is lett rá: egyetlen embert ütöttem 
meg, mert sértegetett, azt a Richter Richárdot, aki később a Csillag börtönben 

vérengzést rendezett a börtönőrök között. Lefogták, de egy hajszálon múlt a 
testi épségem /az artista Richter-família bűnözői ágába tartozott, egy másik 

rokona, a Tatus, Richter Rajmund is Baracskán volt ottlétemkor/. Elmúlt ez is, 
sok szép cigány népdal és a hajnali levegő illata emlékével a Kelenföldi 

pályaudvaron. 
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Curriculum vitae 4.  

 
Újpesten egy akkor átadott lakótelepen, helybéli nevén a Szellemtelepen 

laktam /temetőre épült, a kutyám sokszor kotort ki emberi csontokat a 
földből/, konkrétan a Nyár utcában. Ha nem akartam börtönbe kerülni, 

előszöris dolgoznom kellett, így kerültem a Chinoinba, másodszor pedig minél 
gyorsabban el kellett tűnnöm onnét, így kerültem Angyaldföldre, a Tripolisz, 

cigánytelep helyén az ötvenes években felhúzott Sztálin-barokk épületbe, egy 
szoba-konyhás lakásba. A cserénél kaptam hozzá egy telket is, ennek az ára 

durván egy hétig tartott. A Chinoin után az Országos Széchényi Könyvtár 
Hirlaptárában lettem kiszolgáló -már 1979-et írunk-, ez a néhány hónap akkori 

életem egyik legjobb időszaka volt. Rengeteg olyan dolgot elolvashattam, ami 
a szocializmusban csak kevesek kiváltsága volt, rengeteg szépséges 

bölcsészlánnyal megismerkedhettem. Könyvtárosi életem a ˇhülye, hülyébb, 
még hülyébb, olvasó megtanulásával kezdődött, a munkarend átvariálásával 

és a barátnőm sziámi macskájával végződött. Tudni kell, hogy a délutános 

műszakban már előttem kitalálták az úgynevezett "órázást", ami azt jelentette, 
hogy a két olvasótermi kiszolgáló egyike dolgozik egy órát, miközben a másik 

henyél, iszik a Múzeum kávéházban /a Széchényi Könyvtár akkor még a 
Nemzeti Múzeum épületében volt/, vagy intézi egyéb ügyeit. Én ezt a rendszert 

fejlesztettem tovább /állandó délutános voltam, elméletben kettőtől kilencig/: 
az egyik ember ötig dolgozott, majd hazament, és a másik zárt, majd 

cseréltek. Ez volt a háromórázás, amiből még nem lett volna baj, csakhogy jött 
a napozás /egy nap az egyik, másik nap a másik látja el az olvasókat/, majd 

elméletben a hetezés, hónapozás, évezés, mígnem egy meleg nyári délután 
bezárt a Hirlaptár, mert csak egy dolgozó jött be, az is a fürdőnadrágjáért. A 

sziámi macska ehhez képest csak enyhe kihágás volt: a könyvtár nevével és 
telefonszámával hirdettem eladásra. A Széchényi Könyvtárnak minden róla 

megjelenő anyagot kiemelten archiválni kell, így a macska emlékezete 
megőrződött az örökkévalóságnak, én viszont megkaptam az útilaput. 

Könyvtáros szerettem lenni, később még három helyen voltam is, az ELTE 

Bölcsészkar Kari Olvasójában, a Műegyetemen és a Kohó- és Gépipari 
Minisztérium könyvtárában. Addig azonban voltam egy kicsit ablaktisztító, 

nyomtatványgazdálkodó a Chemolimpexnél, utókalkulátor az Akkumulátor- és 
Szárazelemgyárban a Váci úton, valamint postás. Postásságom története két 

okból érdekes: utána hagytam abba az ivást és cigarettázást, és lettem bolti 
tolvaj majdnem öt esztendeig. 

A történet szálai előbbre nyúlnak az időben. Cseh Tamással, de különösen 
Bereményi Gézával ugyan soha nem találkoztam személyesen, annál többször 

keresztezték útjaink egymást az ágyban. Az egyik kedvenc lemezem a Levél a 
nővéremhez 1. Van ebben egy szám, mely Mariról szól, akivel az éjféli gyors 

érkezik, és egy másik szám, mely Éváról, aki esztétikát tanul szabad időben. E 
két lány a valóságban egy volt, és vele töltöttem 1980. májusában a Lövőház 

utcában egy hónapot. A Lövőház utca közel volt a Krisztina-körúti főpostához, 
és mivel a postások akkori mércével nagyon jól kerestek, úgy gondoltam, én is 

megpróbálom. Életemben összesen nem ittam annyit, mint az alatt az egy 

hónap alatt. Csak érzékeltetésképpen képzeljünk el egy nyugdíjazási napot, 
hatvan nyugdíjassal, akiknek mindegyike alig várja, hogy pénzhez jusson. Ha 
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ezeknek csak a fele kínál meg egy felessel, és ennek is csak a felét fogadom el, 

az is hét és féldeci tömény ital. Volt azonban a dolognak egy hátulütője: 

részegen nehéz pontosan számolni. Én is elszámoltam magam, és, noha 
semmit nem vágtam zsebre -az összeg később elő is került-, elbocsátottak. Ez 

abban az időben "kilépett" munkaköri bejegyzéssel járt, ami azt jelentette, 
hogy egy évig csak minimálbért kaphatott az illető, függetlenül végzettségétől, 

szolgálati idejétől, bármitől. A Kohó- és Gépipari Minisztérium könyvtárában, 
ahol elhelyezkedtem, így 1200.- forintot kerestem, ebből viszont nem tudtam 

megélni. Nem várhattam a Munkaügyi Bíróság döntésére /amely fórum 
különben nekem adott igazat, de akkor már késő volt/, éhenhalni sem 

akartam, tehát keresetemet lopással egészítettem ki. Mielőtt bárki bármiféle 
megbánást szeretne hallani tőlem: most sem tennék mást. Próbálkoztam 

újságárulással, a Közgazdasági Egyetem melletti nagy FÜSZÉRT-raktárban 
rakodással, vagonkirakással, de azok alkalmi munkák voltak, szintén éhbérrel. 

Eleinte csak ételt loptam, aztán mindent, ami az élethez kellett, végül 
könyveket. A könyveknek azon túl, hogy olvasni lehetett őket, volt még egy 

hasznuk, el is lehetett őket adni. Tolvajkénti működésem intenzitása, amikor 

jobban fizető munkát találtam, csökkent, de teljesen 1985-ig nem hagytam fel 
vele. 

Amikor megszűnt a szerződésem a minisztériumi könyvtárban, segédmunkás 
lettem egy termelőszövetkezet szolgáltató ágazatánál. A sors fintoraként 

ugyanennek a termelőszövetkezetnek az egyik átalányelszámolásos részlege 
volt az, ahol tíz évvel később életem addigi legnagyobb éves jövedelmét, 

húszmillió adózott forintot vehettem át. 
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Curriculum vitae 5.  

 
Két maradandó alkotás őrzi akkori tevékenységemet: a Gundel szálló fedett 

terasza és az Állatkert kerítése. Tizenkét órát dolgoztam naponta, hétvégén is, 
a fennmaradó időben kellett élnem, pihenésre nemigen futotta belőle. Egyetlen 

filmet nem tudtam elalvás nélkül végignézni, a Canterbury mesék-ből 
mindmáig annyi maradt meg bennem, hogy egy-egy hímtagra felriadtam, 

majd aludtam tovább. Hónapos szerelmeim voltak, sem Diana sósborszesz, 
sem cigaretta nem boldogított már. 

1982-ben úgy gondoltam, ideje visszaszerezni a jogosítványomat. Az egész 
egy pecsét-mizériával kezdődött. Minden gimnáziumi osztálytársam elvégzett 

már akkorra valamilyen főiskolát vagy egyetemet, volt oklevele, bizonyítványa, 
bérlete, csak nekem nem. Elkezdtem gyűjteni a pecséteket. A legelső egy BKV-

bérleten volt, háromszögletű, annak is nagyon örültem. Elmentem az 5.Volán 
Vállalathoz teherautó-sofőr-tanoncnak. Fizették a tanfolyamot, sőt, fizetést is 

adtak, de két évig náluk kellett volna dolgoznom utána. Fél évre rá kezemben 

volt az új /hivatásos/ jogosítványom, immár A /motorkerékpár, ez már az én 
ajándékom volt magamnak/, B, C, E kategóriára /minden nem különleges 

járműre, ami vezethető, autóbuszt kivéve/. A Volánnál egyetlen percet sem 
dolgoztam, a munkakönyvemet és a munkavállalói igazolólapomat, amire a 

tartozást vezették, elvesztettem. Visszamentem segédmunkásnak, előbb a 
VITUKI /Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet, Csepel bejáratánál volt/-

nál építettem egy műszerhitelesítő medencét, majd a Hungarovin 
borkatakombájában meszeltem falat, mint Kun Béla-brigád /az eredeti Kun 

Béla-brigád kiitta magát onnét, nálam ez a veszély nem fenyegetett/. A 
műszerhitelesítő medence később összedőlt, mert az egyik munkás műszak 

végeztével elfelejtette elzárni a vízcsapot. 
1983-ban felvettek a Református Teológiai Akadémiára, levelező tagozatra. 

Ugyanakkor felvettek a /Pázmány Péterről elnevezett/ katolikus teológiára is, 
az akkori Eötvös József, ma Papnövelde utcába, nappali tagozatra. Nem volt 

teljesen szabályos, hogy mindkettőre járjak, de utóbbi intézményben épp a 

metafizika professzorától, Antall József eltemetőjétől, Bolberitz Páltól 
hallottam, hogy aki sokat kérdez, annak sokat válaszolnak, én pedig meg 

akartam ismerni a kereszténység /keresztyénség, ahogy a reformátusok 
mondják/ színét is, fonákját is. Jártam a metodistáknál, pünkösdistáknál, 

péntek esténként a Rabbiképzőbe. Jártam a Buddhista Misszióba, azok az 
emberek, akikkel együtt hallgattam dr. László András óráit, később 

megalapították a Tan Kapuja Buddhista Főiskolát. Beszélgettem Jean-Paul 
Sartre magyar barátnőjével, futottam az előadások helyszínéül szolgáló házat 

őrző Buksi nevű fenevad elől. Népművelő lettem a Kelenvölgyi Közösségi 
Házban, majd 1985. november 25-én letartóztattak. 
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Curriculum vitae 6.  

 
Akkorra már állandó lakcímem is csak papíron volt. A nagymamám 1982-ben, 

90 évesen combnyaktörést kapott, és mivel ilyen idős korban már kétséges a 
túlélés, be kellett hozzá jelentkeznem bérlőtársként, hogy el ne vesszen a 

tanácsi lakása. Az angyalföldi lakástól hamar megszabadultam: megnősültem, 
vagyis elvettem a vevőt, majd elváltunk, övé lett a lakás, enyém az ára. A 

látszatok engem is végigkisérnek, mint e világon mindent. Először 
Kamaraerdőre költöztem, ahol egy házat béreltem, onnét a Böszörményi útra, 

albérletbe, onnét pedig a Szalay utcai rendőrségi fogdába. Annak, amivel 
gyanúsítottak, a hivatalos minősítése "jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett 

lopás" volt, büntetési tétele, a lopás többszörösen minősített esete lévén, 2-8 
év. Négy és fél hónap múlva, 1986. áprilisában megszüntették az előzetes 

letartóztatásomat, és a büntetőeljárás folytatása mellett, bizonyítottság 
hiányában minden lefoglalt holmimat visszaadták. Teherautóval költöztem 

vissza a Múzeum körútra, ahol gyerekkoromat töltöttem, és ahonnét három évi 

háború után, tizenegy évvel azelőtt elmenekültem. Két hétig sofőr voltam a 
Fővárosi Vízműveknél, majd, miután elegem lett a hajnali kelésből, fellapoztam 

az Expressz hirdetési újságot, és jelentkeztem a legunalmasabb 
álláshirdetésre, műszaki előadónak a Közlekedés Dokumentációs Vállalathoz. 

Az volt a dolgom, hogy -elsősorban közlekedési- vállalatok nyomtatványait 
készíttessem el különböző nyomdákkal. Két életem volt: az egyik halálosan 

egyhangú, bár egy munkahelyi flört kicsit szinesebbé tette, a másik, a várható 
ítélet ellenére, vagy éppen azért, csodálatos. Rengeteg kirándulás, rengeteg 

barátnő, az éjféli Kecskeméti utcán úszó marihuána-illat, nyár, amelyet még 
Csernobil felhője sem tudott beárnyékolni. Elsőfokon majdnem két év 

letöltendő szabadságvesztésre ítéltek, pénzbüntetésre és három év 
közügyektől való eltiltásra. Megfellebbeztem, az elsőfokú ítéletet hatályon kívül 

helyezték, mint elbírálásra alkalmatlant /a legkisebb hibája volt, hogy a bírónő 
nem tudott számolni/, a megismételt tárgyalásra már a rendszerváltás 

küszöbén, 1989. tavaszán került sor. A bíró, dr. Botos Gábor /később 

alkotmánybíró lett/ végül egy év három hónap, négy évre felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélt, amely alól a rendszerváltáskor meghirdetett 

amnesztiával azonnali mentességet kaptam. 
Közben két dolog történt: befejeztem a református teológiát /a katolikuson 

még a vizsgákig sem jutottam/, és kiléptem a munkahelyemről. Miután 
kénytelen-kelletlen valamennyire beletanultam a nyomdászatba, elmentem 

nyomdai üzletkötőnek egyszerre három kisszövetkezethez. Ezekből végül egy 
maradt, ahol elnökhelyettesnek is választottak. Vastagon fogott a ceruzám, 

sok ügyfelet magammal hoztam: 1990-re, amit már annak a 
termelőszövetkezetnek az átalányelszámolásos részlegénél töltöttem, ahol 

annak idején segédmunkásként toltam a száznegyven kilós beton elemeket az 
Állatkert kerítéséhez, százmilliós forgalmam volt. Vettem két bobtailt, 

elutaztam mindenhová, ahova szerettem volna, a sarkkörtől a Dél-kínai 
tengerig, a Li-folyótól Taxcoig, a mexikói ezüstvárosig. Az Indiai-óceánon 

elvégeztem egy búvártanfolyamot, itthon, bár soha nem vadásztam, hogy 

fegyvertartási engedélyt szerezzek, letettem a vadászvizsgát, és, pusztán a 
magam gyönyörűségére, vettem három vadászpuskát. 
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1991-ben megalapítottam első cégemet, nyomtatvány-irodaszer 

kereskedelemre. Az első két nagyobb megrendelésemből vettem egy lakást a 

Rózsadombon és egy házat Szentendrén, 1993-ra megvettem azt az addig 
tanácsi lakást, ahol laktam, a mellette levőt, ahol az édesanyám lakik most is, 

és vettem további két másikat a Városmajor utcában, ahová az irodám 
költözött. 
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Curriculum vitae 7.  

 
1996-ig jól ment minden. Tudni lehetett ugyanakkor, hogy az a könnyelműség, 

amivel a /nagyrészt még állami/ vagyonnal bántak, és amit mi is 
kihasználtunk, előbb-utóbb megszűnik, legalábbis a nagyközönség számára. 

Ennek három markáns oka volt: átalakult a tulajdonosi szerkezet, vagyis 
eladták az állami érdekeltségeket, a döntési szintek, tehát a személyes 

érdekeltségek feljebb és máshová helyeződtek /most már nem a gondnokok és 
a raktárosok határoztak a rendelések felől/, valamint, hogy a kaszinók 

világából merítsek, az igazán nagy hozamú partikba volt már érdemes csak 
beszállni, igazán nagy tétekkel, és előre leosztott lapokkal. Költségigényes 

befektetések és infrastruktúra helyett a dolgozó tőkére kellett volna 
koncentrálni /vagyis ANNAK a játéknak a logikája szerint ez lett volna 

kézenfekvő/, de ez már csak utólagos okoskodás. AKKOR két dologra 
gondoltam: az ember semmit ne tagadjon meg magától, amit megkíván, ha 

megteheti, a másik pedig...a másikat József Attila sokkal szebben 

megfogalmazta helyettem: "ének, hajolj ki ajkamon,/s te, bánat, ne érj el, 
csak holnap". 

Negyvenéves lettem, megszülettek első gyerekeim, körülbelül háromszázmilliót 
forgalmaztunk tíz dolgozóval, felvettek az Államigazgatási Főiskolára. A 

kolléganőmmel együtt felvételiztünk másoddiplomásként, tulajdonképpen 
kizárólag azért, mert megláttuk a főiskola Ménesi úti uszodáját és menzáját, és 

elfogott a nosztalgia a diákélet után. Természetesen Veszprémbe kellett 
járnunk, nem ide, de az sem volt rossz: szállodában és drága panziókban 

laktunk a kollégium helyett, reggel és délután aláírtuk az indexet, közte pedig 
etettük a hattyúkat Almádiban. A vizsgákat nem vettem komolyan. Filozófiából 

persze ötöst kaptam, politológiából hármast, mert egyszerűen nem voltam 
képes végigolvasni a tankönyvet. Szavakból állt, amelyeket egymás mellé 

raktak, a mondanivaló azonban ugyanúgy hiányzott, mint az egyik régebbi 
naplóbejegyzésemben említett szovjet utánpótlási vonalak a második 

világháborúban. Saját gondolataimból feleltem: ez ötös, mondta a tanár /írjak 

könyvet, javasolta/, de az anyagismeret egyes, egyezzünk ki az átlagban. Év 
végén alkotmányjogból elért a végzet. Akkor még a mainál is kevesebb 

kompromisszumkészséggel rendelkeztem, különösen periférikus fontosságú 
dolgokban, mint az öltözködés. Háromszor próbáltam fekete pólóban 

levizsgázni: először szóba sem álltak velem, másodszor és harmadszor 
megbuktattak, negyedszerre már nem mentem el. Összességében nem volt 

rossz emlék, néha most is emlegetjük a főiskolát. 
Nem vagyok családszerető. Ez így nem pontos: nem tudom, mi az a 

családszeretet. Volt egy régi vicc, amiben egy orosz emberrel, aki annak idején 
találkozott Leninnel, interjút készítenek. Az interjú végén megkérdezik tőle, 

szeretne-e még az elmondottakhoz valamit hozzátenni. Hát...igen, válaszolja, 
de mit gondol, hallgatják ezt a műsort itt a városban? Persze, hogy hallgatják, 

Nyikitovics bácsi! És...a megyében? Ott is! Az országban? Ott is, 
természetesen! A földrészen? Hát ott is, hogyne hallgatnák! Mi az, amit még 

mondani akart? Segítség!-ordít bele a mikrofonba a bácsi. Nos, számomra a 

család egy szakadatlan menekülést jelentett, és gyanítom, hogy nemcsak 
számomra, hanem az édesanyám számára is: inkább tíz temetés, mint egy 
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esküvő, mondta. A fiktív házasságomon kívül soha nem nősültem meg, bár a 

leghosszabb együttélésem valakivel nyolc évig tartott. Mai napig tíz 

gyermekem született hét anyukától, hat fiú és négy lány. A legidősebb most 
tizenhárom éves, a legkisebb majdnem másfél. Hivatalosan négyen vannak, 

közülük hármat én neveztem el. E háromból eggyel viselkedem apaként, 
amennyire tőlem tellik. 

Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyedíziglen, mondja a 
Kivonulás könyve 20:5-ben a Biblia. Nem lesz könnyű az ő gyerekeiknek sem. 
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Curriculum vitae 8.  

 
Minden beavatás két részből áll: annak, aki AZELŐTT volt, a -nem jelképes, 

nagyon is valóságos- elpusztításából, és az ujjászületésből. Pál apostol ezt így 
mondja: az ó-ember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből. 

Talán, akaratomon kívül /bármiféle laikus vallásos tartalomtól mentesen/ most 
valami ilyesmit élek át. 

2000-ig, noha már korántsem ment jól minden, megőriztem a látszatot. Két 
terepjárót használtam, Európa egyik legjobb kutyatenyészetét tartottam fent, 

a lakásomat és a házamat egy szobrászlány rendezte be az elérhető 
legdrágább anyagokból, megírtam és saját költségemen kiadtam egy -

kutyákról szóló- könyvet, két másikat elkezdtem írni. Rövid ideig még lovam is 
volt, egy négyéves haflingi kanca, Ausztria leghíresebb méneséből. Aztán vége 

lett: a legnagyobb ügyfeleinket eladták, az irodai munka anyagigénye a 
számítógépek elterjedésével drasztikusan lecsökkent és átalakult. 

Megpróbálkoztunk reklám-ajándékkal, de ott már nem voltunk az elsők között, 

teasüteménnyel az egyik hipermarket-láncnak, de onnét négy év után 
kiraktak, végül egy szélhámos nyolc kamionunkat elsikkasztotta. Először a 

Múzeum körúti két lakást kellett eladnom, hogy a tartozásokat ki tudjuk 
fizetni, aztán a Városmajor utcai irodát. A tíz alkalmazottból kettő maradt, 

majd egy, végül egy sem. E sorok írásakor három céget tudhatok felerészben a 
magaménak. Az egyik felszámolás alatt áll, a másikat, amely a szélhámos 

áldozatául esett, fel fogják számolni, a harmadik de facto működik: céges 
masszázzsal foglalkozik, és várja, hogy a társnőm, akivel közösen birtokoljuk, 

egy mérnöki iroda megbízottjaként eredményt érjen el építőanyagok /födém és 
ipari padló/ eladásában. A szentendrei házamra hitelt vettem fel: ebből élek. 

Sok éve, amikor még a javak szerzésének mámorába éppen csak 
belekóstoltam, azt gondoltam, ahhoz, hogy az ember tovább tudjon lépni, 

MINDENNEK el kell tűnnie, másként fogalmazva, ahogy e bejegyzés elején 
írtam, a TELJES RÉGI SZEMÉLYISÉGÉNEK, és mindennek, ami ahhoz kötődik. 

Aki dudás akar lenni, mondja a népdal, pokolra kell annak menni. 

Most dudás vagyok. 



 123 

2009-05-01 11:08:34 

Curriculum vitae /kiegészítés/  

 
Kikerülve önéletrajzom varázsa alól, mielőtt folytatnánk e napló érdemi részét, 

két olvasói kívánságnak eleget teszek. Egyikük a teljes állatseregletem 
felsorolását hiányolta: nos, legyen, most e kiegészítésben /az önéletrajzot nem 

állathatározónak szántam/ az elejétől megpróbálom. Gyerekkoromban néhány 
csigán, halon és egyszer két nyuszin kívül semmiféle állatom nem volt. 1976-

ban vettem egy német juhászkutyát, ő három évesen valamiben /akkor nem 
értettem hozzá, az állatorvosokról pedig ne beszéljünk/ elpusztult. A 

Gellérthegyen sétáltattam, vacsorázás közben a Búsuló Juhász étteremben az 
asztal alatt feküdt, egészen addig, amíg egyszer -utálta a cigányzenét- be nem 

zavarta a zenekart a konyhába. A sétapartnerek közül három emberre 
emlékszem: egy dzsesszdobos feleségére Móric nevű ír szetterével /a 

dzsesszdobost néha láttam csak, általában a lánya rollerén közlekedett/, 
Kenedi Jánosra Busterrel, a /szerinte homoszexuális/ airdale terrierrel, és egy 

akkor tizenöt éves lányra, akivel röpke pár hétig jártam is, egy Szuszi nevű 

vizslával, mely arról volt nevezetes, hogy képes volt fára mászni, vezényszóra 
pisilt és kakilt. Kilenc évvel később a Serpico című film hatására lett egy 

bobtailem, majd, hogy ne unatkozzon, még egy. A Múzeum körúton laktunk, 
délelőtt az anyukám sétáltatta őket, délután én vagy az a lány, akivel 

akkoriban éltem. E bobtailek kiegészültek /szintén a Múzeum körúton/ később 
egy pireneusi hegyikutyával, Ciprussal, aki minden pireneusi hegyikutyám 

ősanyja lett, a maga idejében a világ legeredményesebb hegyikutya szukája. 
Vettem még egy ún. fekete komondort /valószínűleg komondor és orosz fekete 

terrier keverékét/, egy fehéret, és egy csíkos fila brasileiro szukát, Nimue-t. A 
komondorok érkezésekor az első bobtailem, Merlin már nem volt az élők 

sorában. A megrágott fadaraboktól bélelzáródást kapott, egy álló hétig cipeltük 
orvostól orvosig, hogy röntgenezzék meg, de mire egyikük hajlandónak 

mutatkozott, már késő volt. Nimue balesetet szenvedett, Morgan, a fekete 
komondor véletlenül ráugrott és eltörte a lábát. Három hónapos se volt, pár 

hetet töltött nálunk. Megvásárlásakor már eldöntötte, hogy én leszek a 

gazdája: a kutyáimmal foglalkozó egyik lánynak adtam, de ehhez élete végéig 
ragaszkodott. Tizenöt évesen, tavaly pusztult el, amikor utoljára láttam, 

ugyanúgy gazdaként fogadott, mint első alkalommal. Amikor 1998-ban 
Szentendrére költöztem, Morgant, Ciprust és egy másik fila szukát, Guinevert 

/ő nem bírta a ridegtartást, két gyermekem édesanyjához került/ vittem 
magammal. Magammal vittem még két maine coon kandúrt, Balint és Balant, 

eredetileg egerészésre szántam őket, de a tenyésztőjük jóvoltából ők lettek 
Magyarország két első Európa Champion maine coonjai. Vettem két argentin 

dogot, még két fila brasileirot, egyikük, Uwain Texasból érkezett, próbálkoztam 
két német pireneusi kannal is, de vissza kellett őket küldenem, mert betegek 

voltak. Az argentin dogokból végül egy maradt /szintén betegség miatt/, 
Cavall, őt három évesen elsodorta egy szarvascsorda és nem került többé elő. 

Rövid ideig volt még két német juhászkutyám, egy lajkám, két norvég erdei és 
egy brit kék macskám. Tenyészteni filát és pireneusit tenyésztettem. 

Elvégeztem egy küllembírói tanfolyamot /de kiállításon soha nem bíráltam/, 

rendszeresen publikáltam két kutyaújságba. Minden megtartott kutyám 
Interchampion lett, egy kétszeres, két Európa Győztes, egy Res. Európa 
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Győztes, egy Világgyőztes kutyám van most is. Ameddig erre a címre 

neveztem, én lettem az Év Tenyésztője. Elég sok televíziós csatorna 

foglalkozott velünk, az RTL, a Tv2, a Budapest TV, az ATV, ezekre emlékszem. 
1998-ban vettem a lovat és kaptam egy mosómedvét. Utóbbi hamar 

elpusztult, de előtte megvillantotta humorérzékét: rájött, hogy a 
kutyázólányok félnek a meztelencsigáktól, azzal szórakozott hát, hogy elbújt 

egy bokorba, muníciót készített magának, és az arrajárókat csigákkal 
hajigálta. Négy mosómedvét vettem utána, ezek valószínúleg ma is élnek. 

Azért valószínűleg, mert régen kiköltöztek a kertből /én senkit nem tartok 
ketrecben/, és, éjjeli állatok lévén, csak egyet-kettőt látok belőlük 

rendszeresen, amint éjfélkor megérkeznek macskatápot, ami nem az övék 
lévén, sokkal finomabb, mint a saját tápjuk, enni. Mosómedvéről még egy 

történet: volt nekem egy Mordred nevű kandúrom. Mordred együtt nőtt föl 
Ettarddal, az egyik mosómedvével, utcagyerek-csapatot alkotva bosszantották 

a többi macskát és mosómedvét. Ettard macskának gondolta magát, Mordred 
mosómedvének: Mordred utódai mai napig elülső manccsal esznek, és 

tapicskolnak a vízbe. 

Zara, a ló nem sokáig volt nálam. Kutyázási segéderőnek vettem, de ráülni 
nem nagyon lehetett, négyéves koráig az Alpokban élt, szabadon egy legelőn. 

Ha mégis valaki megpróbálkozott a lovaglással rajta, leheveredett, aztán, ha 
leszálltak róla, felállt. Pellinore, a csikaja valamilyen betegségben két hetesen 

elpusztult, Zarát utána eladtam. 
A Városmajor utcai irodánkban felépítettünk egy kétszer másfélszer másfél 

méteres terráriumot. Tíz növényevő gyíkot tartottunk benne, tüskésfarkúakat 
Észak-Afrikából /a legszebb ilyet Marokkóban láttam egy gyerek kezében/, 

nevadai leguánt és dél-amerikai csukvallákat. Amikor az irodát eladtam, a 
maradék két gyík egy tenyésztőhöz került, legjobb tudomásom szerint ma is 

élnek. 
E sorok írásakor két tizenegy éves, két hatéves és egy ötéves pireneusi 

hegyikutyám van, egy tízéves, egy ötéves, egy kétéves maine coon macskám, 
és elméletben /lásd fentebb/ négy mosómedvém. 
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Magna Hungaria 51.  

 
"Athéni szél és spártai eső, 

Ülünk a tűznél én, meg az Idő. 
Az éneklés évei lassan elmúlnak, 

A nagyranőtt lelkek a pincékbe bújnak, 
Európa kiadó, Európa kiadó. 

 
Megrémülök a hangomtól, 

El fogok tűnni a rock and roll-ból, 
Olyan már, mint egy menekülttábor, 

Mindenki itt van, aki nem elég bátor, 
Európa kiadó, Európa kiadó." 

 
Elemezni könnyű. Szájat jártatni könnyű. A csordát követni könnyű. Bátorság 

ahhoz kell, hogy az ember radikálisan szakítson az összes téveszmével, 

illúzióval, amit beletápláltak, kiköpje a fűrészport, amivel etetik, és ANÉLKÜL, 
HOGY KÖRÜLNÉZNE, visszaforduljon azon az úton, amin a szakadék felé 

lökdösik. 
A másik olvasóm az úgynevezett "részletek" után érdeklődött, vagyis a 

GYAKORLATI megvalósítás részletei, stádiuma iránt. Bármiféle praxist, írtam 
neki, BÁRMIFÉLE praxist csak akkor szabad -a "szabad" szó nálam azt jelenti: 

akkor értelmes- folytatni, ha az ember a teóriát tőle telhető módon tisztázta. 
Tökéletesen soha nem leszek képes: tökéletes ismerete valaminek azt jelenti, 

hogy azt tökéletesen igazolni tudom és tökéletesen meg tudom cáfolni. Egy 
ház tervezését nem azzal kezdjük, hogy hol lesznek a gipszstukkók. Jelen 

pillanatban nem lényeges, megérti-e mindenki, amit írtam eddig, milyen lesz a 
párt felépítése és kommunikációja, egyáltalán vannak-e, és hányan, akik 

szimpatizálnak ezekkel a gondolatokkal. Jelen pillanatban egy dolog lényeges: 
hogy minél hamarabb le tudjam rakni az ELMÉLETI alapokat, azokat /közben/ 

folyamatos próbáknak alávetve, ezek az alapok, mint valamiféle híd elemei, 

egymásba illenek-e, és a híd maga átvezet-e innét, ahol szakad a part, egy 
olyan oldalra, ahol akkor is lehet élni, ha a szakadó parttal a híd is a mélybe 

hullott. 
Pár sorral feljebb, a szóban forgó olvasónak és e napló előző részeiben, pl. a 

Magna Hungaria 17-ben utaltam egy PÁRTRA. Magától a szótól, ugyanúgy, 
mint az "elnök"-től, az ún. politikától, és annak teljes kifejezésmódjától a 

hányinger kerülget. Ha valakinek a pártján áll valaki, akkor másvalaki 
ellenében: nem vagyunk az auschwitzi rámpán és nem szándékozom oda 

küldeni bárkit is. Pártról, elnökről, effélékről csak és kizárólag azért beszélünk 
most még, mert annak a politikának a szótárában, amely politika 

játékszabályai alapján, nem tartván időszerűnek a forradalmat, el fogunk 
indulni, ezek szerepelnek. Sokkal komolyabbnak és pontosabbnak tartom a 

"rend" kifejezést, de ezt csak azután célszerű használni, ha megértettük a 
tartalmi különbözését mindazon szerveződésektől, amelyeket ma szintén ezzel 

a szóval jelölnek. 

Fent említett olvasóm azt mondja, bár ő érti, miért írtam, hogy nem nagyon 
szimpatizálok a választásokkal, mások ezt diktatórikus elképzelésnek fogják 
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majd fel. Ő sem érti. Sem elméleti szinten nem érti, sem gyakorlati szinten 

nem. Elméletileg mindent elfogadok, AMINEK VAN ÉRTELME. Az ún. 

demokráciákban azonban az ún. választás nem választás, hanem "egy 
legitimációs játék /fontos/ eleme, kivitelezését és tartalmát tekintve nem 

különbözik bármely reklámkampánytól, ahol a választók csak gondolják 
magukról, hogy ők választók, valójában FOGYASZTÓKKÉNT gazdasági 

érdekképviseletek által prezentált ILLÚZIÓKAT vásárolnak a szó legkonkrétabb 
értelmében meg" /idézet magamtól, 2007. november 30./. Ha a "választás"-t 

valakinek sikerülne valóban -akár mikroszinten- MEGALAPOZOTT választássá 
tenni, amely arról szól, amiről szólnia kéne /és ha ez nem volna abszurditás, a 

következőkben beszélünk róla még/, semmi kifogásom nem volna ellene. 
Gyakorlati szinten, mint már írtam többször, nem akarom berúgni az ajtót /pl. 

Magna Hungaria 41./, és ez a BELPOLITIKÁRA is értendő. Minden játékszabályt 
elfogadok, de ha ebben a játszmában sikerült eredményt elérni, kvázi győzni, 

nem szeretnék egy ugyanilyet játszani még egyszer. 
Nekem, úgy gondolom, nem az a dolgom, hogy mindent egyedül oldjak meg. 

Nem feltétlenül fontos, hogy minden apró részletről legyen azonnal 

elképzelésem, még kevésbé fontos, hogy ezeket az apró részleteket 
személyesen ki is dolgozzam. 

Biztos vagyok benne, hogy lesz, aki ebben segítségemre siet. In saá I-Láh, ha 
Isten akarja, ahogy a Korán 18., ún. Barlang-szúrájában áll. 



 127 

2009-05-05 14:40:07 

Bolondok hajója 20. – A szavazás 

 
Mielőtt hozzáfognánk az eddigiek összefoglalásához -nem lesz könnyű feladat-, 

néhány dolgot még tisztáznunk kell. Felvetődött az előző bejegyzésben említett 
diktatúra-kérdés kapcsán a SZAVAZÁS. A szavazás korjelenség. Régen sorsot 

húztak, istenítéletet tartottak, vagyis a LEHETŐ LEGALACSONYABB SZINTRŐL 
/melynek később a "kollektív bölcsesség" nevet adták/ merítés helyett legalább 

megpróbáltak FELÜLRŐL tanácsot kapni. A szavazáshoz az a tévképzet társul, 
hogy végeredménye valamiféle többségi véleményt tükröz. Többségi vélemény 

azonban ugyanúgy nincs, mint ahogy többség sem: a többség ugyanis csak 
mint STATISZTIKAI FOGALOM létezik. A lehető legabszurdabb feltételezés, 

hogy az ún. többségi vélemény a valóságra nézve bármiféle eligazítást nyújt. 
Tobzódunk a példákban, a Titanic elsűllyeszthetetlensége mítoszától O. J. 

Simpson peréig. Az első világháború kitörését közvetlenül megelőzően 
MINDEGYIK későbbi hadviselő fél országában a lakosság túlnyomó része 

lelkesen támogatta a háborút, a második világháború előtt a német lakosság 

túlnyomó része lelkesen támogatta Hitler politikáját, Sztálin temetésén a gyász 
nagyon is valódi volt, Kádár János nem képzelt vagy fenyegetéssel odahajtott 

tömeg előtt beszélt 1957. május elsején. A lehető legabszurdabb feltételezés, 
hogy egy bírói tanács vagy egy esküdtszék SZAVAZÁSSAL eldöntött véleménye 

egyben maga az igazság. Egy ország vezetőjének sem közvéleménykutatónak, 
sem ezermesternek nem kell lennie. Amire mindenekfelett szüksége van, az a 

MEGÉRZÉS vagy másképpen INTUICIÓ. Mivel az előzőekhez hasonlóan 
elképzelhetetlen /értelmezhetetlen/, hogy bármiféle vitás kérdésben nemhogy 

többen, de akár KETTEN is döntsenek, az ő dolga hasonló egy egy személyben 
eljáró bíró dolgához: nem szakértenie, hanem VÁLASZTANIA kell. Az a 

választás, aminek értelme van, MINDIG EGYSZEMÉLYI választás. 
Az intuició annyira fontos, hogy megkockáztatom: emellett MAJDNEM 

MINDEGY, MILYENEK EGY URALKODÓ EGYÉB KÉPESSÉGEI. Claudius, teljes 
nevén Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus a Római Birodalom 

negyedik császára volt. Gyengeelméjűnek tartották, akit saját anyja is 

szörnyetegnek nevezett, feje állandóan reszketett, nyáladzott, orrából folyt a 
takony. Ötvenegyedik évét taposta, amikor az addigi császárt, Caligulát, a 

Csizmácskát /caliga: csizma/ meggyilkolták. Félelmében egy függöny mögé 
bújt, de a pretoriánusok előrángatták, és ahelyett, hogy, mint gondolta, 

megölték volna, kikiáltották császárrá. Meghódította Britanniát és Trákiát, 
megreformálta a római jogot és vallást. Kiváló hadvezérei és még kiválóbb 

tanácsadói lehettek, akiknek a szakértelmével ÉLT IS. Halála után istenné 
avatták, senki nem kételkedett benne, hogy megérdemelte. 

Négy orosz cárnő volt: I. Anna, I. Erzsébet, I. Katalin és II. Katalin. I. Anna és 
I. Erzsébet orosz volt, I. Katalin egy litván paraszt lánya, aki Nagy Péter cárhoz 

ment feleségül, s tőle örökölte a cári trónt, II. Katalin Zsófia Auguszta Friderika 
néven anhalt-zerbsti német hercegnőként látta meg a napvilágot. I. Katalin 

kivételével mindegyikükről jóval több jó maradt az utókor emlékezetében, mint 
rossz, olyannyira, hogy II. Katalinnak, az egész orosz történelemben harmad- 

és eddig utoljára, a "Nagy" előnevet is adományozták. Ezt a kitüntetést a 

tizenhét, IV. Ulászlót is ideszámítva tizennyolc férfi cárból csak kettőnek, 
Rettegett Ivánnak és I. Péternek sikerült kiérdemelnie. 
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A nők megítélése az idők folyamán mindig is kettős volt. A bibliai Éva Ádámot 

/és vele az emberiséget/ az eredendő bűnbe taszította. Ő volt ugyanakkor az 
emberiség /bizonyos értelemben Ádám/ anyja is, sőt, a Mindenség Anyja, a 

Magna Mater, aki egyes vélekedések szerint ebbéli mivoltában az Istennél is 
több. /Ez utóbbi visszaköszön az Újszövetségben. Második Ádámnak Krisztust 

szokás nevezni, akinek keresztje alatt található Ádám koponyája, és itt Éva 
megfelelője Mária, Krisztus anyja, akit az efézusi zsinat Istenszülőnek, 

Theotokosznak határozott meg./ A nőktől ugyanakkor FÉLNEK is. A mítikus 
sárkány a középkorig mindig NŐNEMŰ. Nőnemű a Csahos Fenevad, a 

leopárdtestű, szarvaspatájú, kígyófejű Glatisant az Arthur-legendából, nőnemű 
sárkányt győz le Szent György, a Diocletianus uralkodása alatt kivégzett 

egykori császári hivatalnok is. És ez nem csak Európában van így: a 
szamszárát, létesülési forgatagot például /nőstény/ sárkánnyal párzó tigrisként 

ábrázolják. Nem véletlen, hogy -a matriarchátusok kivételével- kevés nőt 
hagytak trónra kerülni. Nem véletlen, hogy a trónra került kevés nő közül 

százalékos arányban sokkal több tarthat igényt az utókor megbecsülésére, 

mint ahányan a trónra került férfiak közül. 
A csecsemő nem tud beszélni. Ha valaki egy csecsemőt lelkiismeretesen el 

akar látni, annak MEG KELL ÉREZNIE, hogy mire van szüksége. Az intuició a 
nők veleszületett tulajdonsága: ez az oka az orosz cárnők, Angliai Erzsébet, 

Mária Terézia és a többi uralkodónő sikerének. 
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Magna Hungaria 52.  

 
Huszonhat évvel ezelőtt elég gyakran találkoztam egy irodalmár barátommal. 

Hódításairól és úgynevezett inkvizíciós éjszakáiról volt nevezetes: utóbbi egy 
monumentális szeretkezést jelentett, Kerouac után parttól partig, vagyis 

estétől reggelig, pihenő nélkül. Volt nekünk egy közös, Vera nevű antikvárius 
barátnőnk, aki őt előszeretettel Borjának hívta. Sokáig azt hittem, ez valami 

kedves becenév, aminek csak ők tudják az eredetét, de aztán rájöttem: Borja 
a /spanyol származású/ Borgiák eredeti neve volt, például a kétes emlékezetű 

VI. Sándor pápáé és gyermekeié, Cesare-é és Lucrezia-é. Vera mesélte egyik 
hajnalig tartó megpróbáltatása után, hogy a dolog végeztével éppen szerelmet 

akart vallani, de a barátunk megelőzte: "csitt", suttogta, miközben kezével 
betapasztota Vera száját, "most mondja gyorsan azt, hogy banktisztviselő". 

Szó volt már e naplóban arról, hogy a magyar "baloldal" politikája, minden 
rútsága mellett még halálosan unalmas is. A "jobboldalé" nem unalmas, nem is 

rút, hanem a végtelenségig visszataszító. Hosszú ideig azt gondoltam, hogy a 

megalapozott politika mindig unalmas /más megközelítésben komoly, ezért is 
hajlottam jobban a "baloldal" felé/, az érdekesség éppen a tökéletlenségekből 

adódik, tehát a kettő valamiképpen ellentétben van egymással. Ha a világ nem 
e kifordított világ lenne, akkor ez talán így is volna. De e világ az, ami: 

izgalommal is fogok tudni szolgálni, komolysággal is. 
Ehhez semmi mást nem kell tennünk, csak a dolgokat oda rakni, ahova valók, 

ami felesleges, pedig kidobni a szeméttelepre. 
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Összefoglalás  

 
Az az ember teremtette világ, amely 2009-ben körülvesz, emberi nézőpontból 

EMBERELLENES. Azoknak a tevékenységeknek a túlnyomó része, amelyet az 
ember ma végezni kénytelen, semmi mást nem jelent, mint folyamatos 

OFFENZíVÁT ÖNMAGA ELLEN. Amennyiben az igazság forrásaként a 
TAPASZTALHATÓ VILÁGOT jelöljük meg, jelen világ még úgy is csupán 

ILLÚZIÓK MEGTAPASZTALÁSÁT jelenti. Ezek az illúziók pedig, mivel a 
tapasztalati világ maga is illúzió /olyan természetű, mint az illúzió/, az 

ILLÚZIÓK ILLÚZIÓI: követésük nyílegyenesen a mindenfajta vonatkozású 
HALÁL irányába vezet. 

Emberellenes, destruktív, és halálirányú a ma létező társadalmak zöme, sem 
deklarált céljaikban, sem deklarált működésükben, de még önmaguk 

definiálásában sincsenek axiális viszonyban sem a valósággal. 
 

Az emberi társadalom, mai formájában nagyon csekély valószínűséggel 

javítható vagy reformálható meg. Az erre tett kisérlet valójában nem erre tett 
kisérlet: a mai társadalmak valamiképpeni pusztulása utáni újrakezdés 

alapjainak a lerakását jelenti, a szó szoros értelmében vett újrateremtést, 
REKREÁCIÓT. Nem valamiféle előrelépést, mert elöl már csak a szakadék van, 

sem valamiféle újítást, hanem VISSZAÁLLíTÁSÁT mindannak, ami emberi 
szempontból természetes. 

Egyik első lépésként egy RENDET /Helyreállítás Rendje/ kell létrehozni. Ez nem 
egy társadalmi szervezet, nem tartozik a céljai közé semmiféle elismertség 

elérése. A teljes neve után zárójelesen hat latin szó első betűje írandó, így: 
H.I.C.S.O.S. Ez a hat szó latinul és magyarul: Habena /kormányzás/, 

Imperium /uralom/, Coniunctio /egyesítés/, Spes /remény/, Obsisto 
/szembeszállás/, Sepelio /véget vetés/. A rendnek, éppúgy, mint az általam 

természetesnek gondolt társadalomnak is, a felépítése HIERARCHIKUS. 
Minden vezetés számára három alapelvet tartok megkerülhetetlennek, ezek: 

MEGBOCSÁTÁS, CÉLSZERŰSÉG, ÖNKORLÁTOZÁS. Közülük most kiemelem a 

középsőt. Jelen pillanatban az a célszerű, hogy azokból a látszat teremtette, de 
valóságos retorziókkal védelmezett játékszabályokból kell kiindulni, amelyeket 

fent említett társadalmak alapjaiként határoztak meg. A radikális 
változtatásoknak még nincs itt az idejük: a FOKOZATOSSÁG a követendő út. 

Most a világ hatalmi szempontból a történelemben ritka, "béna kacsa" 
állapotában van. A jelentéktelenebb országok légüres térbe kerültek, amelyben 

a lehetőségeik minden megkötöttségük ellenére valójában MEGNÖVEKEDTEK. 
Magyarországgal több szempontból érdemes kiemelten foglalkozni. Először is, 

egyike azoknak az országoknak, amelyekre az előbb utaltam. Másodszor, 
földrajzi helyzete, történelme alkalmassá teszi valamiféle híd, összekötő, 

találkozási pont szerepére. Végül harmadszor, belpolitikájában nincs jelen 
olyan szereplő, amely nem kontra-, hanem TUDATOS választással hatalomra 

lenne képes kerülni, más szóval, nincs egyetlen HITELES bejegyzett politikai 
erő sem. 

Magyarországot kirakattá, kiinduló- majd csomóponttá, ahogy a Magna 

Hungaria 47-ben írtam, A VILÁG KÖZEPÉVÉ kell tenni. 
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Következő vagy a rend megalapításával párhuzamos lépésként ehhez meg kell 

alapítani a HELYREÁLLíTÁS MAGYARORSZÁGI PÁRTJÁT. 
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Összefoglalás 2. – A korrupció 

 
Esendő és gyenge emberek vagyunk. Teljesen felesleges azt remélni, hogy fel 

lehet építeni egy olyan társadalmat vagy pártot, amely ezektől mentes. A 
korrupció, hivatali visszaélés, rasszizmus, erőszak megfékezésére tett 

kisérletek Dr. Moreau kisérletével egyenértékűek, aki emberszerűvé operált 
állatokat próbált egy beléjük épített sokkolóval és törvényekkel féken tartani. 

Ugyanakkor úgy gondolom, ezek TERMÉSZETES ÖSZTÖNÖKNEK AZ ADOTT 
TÁRSADALOMRA JELLEMZŐ megnyilvánulásai. Másképpen mondva 

PÓTCSELEKEDETEK, olyan cselekedetek, amelyeket természetes környezetben 
teljesen másként lehetne értelmezni, a mai társadalmakban azonban EBBEN A 

RUHÁBAN MUTATKOZNAK MEG. Pusztán szabályokkal nem sokra megyünk. 
Már az ókorban gyakorlattá váltak az ún. szaturnáliák, amikor egy napra 

minden kifordult a helyéről. Az emberek saját csúf tulajdonságaikra 
emlékeztető csúf maszkokat vettek fel, bűnözőt tettek királlyá, az urak 

szerepet cseréltek a rabszolgákkal, a disznót bevitték a Szentek Szentjébe, 

vagyis: KIENGEDTÉK A GŐZT. A probléma azonban nem oldódott meg, bár a 
szaturnália, eredetének feledésbe merülése mellett megmaradt: ez a karnevál. 

OLYAN RENDSZER FELÉPíTÉSÉNEK VAN EGYEDÜL ÉRTELME, AMELY AZ 
ALAPVETŐ EMBERI TERMÉSZETET MAXIMÁLISAN FIGYELEMBE VESZI. Nem 

bünteti, nem fenyegeti, hanem KIHASZNÁLJA. 
 

Jelen pillanatban és eddig a pontig senkinek nem érdekel a MÚLTJA. 
MINDENKINEK LEHETŐSÉGET KELL ADNI, ha hibázott, és az kijavítható, a 

kijavítás lehetőségét is. Az SS-be csak FEDDHETETLEN előélettel lehetett 
jelentkezni, az úgynevezett Einsatzgruppe-k, a második világháborúban a 

német hadsereg mögött tevékenykedő megsemmisítő osztagok tagjai között 
akadémikusok is voltak, Princz Gábor sem lehetett volna erkölcsi bizonyítvány 

nélkül Postabank elnök-vezérigazgató. Ennek ellenkezőjére ugyanannyi példa 
van, hogy csak egyet említsek, a kalóz Francis Drake-et, később SIR Francis 

Drake-et, I. Erzsébet, a Szűz Királynő helyettes admirálisát. 

Az első alapelv a MEGBOCSÁTÁS volt. Túl nagy luxus lenne most nélkülözni. 
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Összefoglalás 3. – A hatalom 

 
Stefan Heym: Dávid király krónikája dióhéjban arról szól, hogy Salamon király 

megbíz egy Ethan nevű irnokot apja, Dávid király krónikájának elkészítésével. 
Az adatok gyűjtögetése és a mozaikok összeállítása közben nem éppen egy 

konzekvens, szentéletű férfiú képe bontakozik ki, arról tehát, hogy a 
VALÓSÁGNAK MEGFELELŐ mű szülessen, szó nem lehet. Anyaggyűjtése során 

Ethan többször találkozik Salamonnal is. "Apád legalább nagy gyilkos volt" - 
foglalja össze magában egy ízben a királyról alkotott véleményét. 

A mai magyar "demokrácia" közszereplői, bármelyik oldalon állnak is, és a 
megszűnt "népi demokrácia" egykori közszereplői között ugyanez az 

összehasonlítás tehető. Demokrácia nem létezik, nem létezett és még elvben is 
csak DEFINITíVE lehetséges /úgy, hogy egy önkényesen kialakított 

szabályrendszert, amely még saját deklarált STATISZTIKAI célját, a többség 
megállapítását sem tudja biztosítani, választási rendszernek nevezünk, az e 

szabályok szerint létrejött kormányt pedig legitimnek és demokratikusan 

megválasztottnak/. Ha a nép URALMA nem is, a nép HATALMA megvalósítható: 
ezt ANARCHIÁNAK hívják. Az anarchia ugyanakkor HATALOM NÉLKÜLI 

ÁLLAPOT: egy PARADOXONRÓL van szó. Olyan, hogy "nép" ugyanúgy nincs, 
mint "többség" sincs, "zsidó" sincs, "cigány" sincs, "néger" sincs. Ezek 

GYŰJTŐFOGALMAK, a gondolkozás megkönnyítésére, semmi másra. Bármely 
gyűjtőfogalom valóságos szereplőként való kezelése értelmezési zavart jelent 

és kizárólag kárt képes okozni. 
A szuverenitás az állam irányításában az állami főhatalmat jelenti. Szuverén 

csak EGY személy lehet, egy, nem több, mert már a kettő is gyűjtőfogalom. A 
főhatalmat gyakorló személyt elvben NEM KORLÁTOZZA SEMMI. Az emberiség 

történelme valamiféle biztosíték utáni hajsza története is egyben, hogy a 
szuverén az általa birtokolt főhatalommal NE ÉLJEN VISSZA. A visszaélést 

persze mindenki a maga szájaíze szerint értelmezte, a magyar nemesség 
például saját kiváltságai megőrzéséhez egyenesen kívánatosnak tartotta a 

gyenge királyt. Hogy ez mire vezetett, annak elképzeléséhez elég a középkori 

Magyar Királyság /Magyarország, Horvátország és Csehország/ utolsó 
uralkodójának a történetére gondolni. Az 1516. március 13-án elhunyt II. 

Ulászló fiát, az akkor 10 éves Lajost az áprilisi magyar országgyűlés 
nagykorúvá nyilvánította, és megkoronázta. II. Lajos néven 1526. augusztus 

29-ig uralkodott, halálában Szapolyai Jánosnak, Tomori Pálnak, a magyar 
uraknak, I. Szulejmán török szultánnak és a megáradt Csele-pataknak 

egyaránt része volt. Halála után Magyarország megszűnt hatalmi tényező lenni 
Európában, és ez az állapot mindmáig tart. 

Biztosíték nincs, és nem is lehetséges. Minden hatalommal vissza lehet élni, és 
vissza is élnek, a leválthatatlan uralkodót meg lehet gyilkolni, a fékek és 

ellensúlyok csak megfelelő körülmények között fékek és ellensúlyok, bármiféle 
alkotmányt egy pillanat alatt semmissé tehet egy diktatúra vagy forradalom. 

Ahelyett, hogy ezeréves birodalomról, demokratikus értékek megőrzéséről, 
szabadságról, testvériségről, egyenlőségről, örökös vagy meghatározott ideig 

tartó elnökségről, bárminek a bármeddig tartó biztosításáról beszélnénk, egyet 

lehet tenni: BEISMERNI, HOGY SEMMIT NEM LEHET BIZTOSíTANI. Még az 
anyagra is azt mondja a fizika, hogy nem VAN, hanem TÖRTÉNIK. A beismerés 
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már önmagában előrelépés, legitimizálja azt, aminek voltaképpen semmi 

szüksége legitimizációra, mert úgy is létezik: a VÁLTOZÁST. Minden 

természetes társadalom HIERARCHIKUS. E hierarchia különböző szintjei 
azonban KISAJÁTíTHATATLANOK, aminek tudomásulvétele a KORLÁTLAN 

ELŐREJUTÁS LEHETŐSÉGÉT jelenti. Azoknak a harcoknak az elkerüléséhez, 
amelyek a pozícióváltással járnak, elegendő egyetlen funkció ráruházása 

valakire, amit a rómaiak a STATOR, MEGÁLLíTÓ névvel jelölnének /Jupiter 
egyik mellékneve is volt/. 

A szuverén hatalmat csak ÖNMAGA korlátozhatja. Az állam olyan 
erőszakszervezet, amely elsősorban polgárai VÉDELMÉT hivatott szolgálni. 

Minden intézkedés, amely a hatékony védelmen túlszabályoz, felesleges. Azt a 
mértéket, amely az adott pillanatban a védelemhez szükséges, a hatalomnak 

kell megállapítania. Természetes társadalom csak akkor jöhet létre, ha a 
szabályozás a SZÜKSÉGES MINIMUMHOZ közelít. 

MINDEN TOTALITÁRIUS ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS IS EMBERELLENES. 
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Összefoglalás 4. – A betegség 

 
A mai ember nem érzékeny, csak ideges, írta valahol Hamvas Béla. Bizonyos 

értelemben egy városnak is van lelke, egy országnak is, sőt a Földnek is. 
Matematikai nyelven ezt "eredő"-nek lehetne nevezni, a szociológia nyelvén a 

társadalmi közérzet tükrének. A világ lelke nem szomorú, csalódott, sóvárgó, 
gonosz, érzéketlen, hanem BETEG. Egy ismerősöm használja előszeretettel az 

"időstrukturálás" kifejezést. Időstrukturálás BÁRMI, amivel az idő eltelik, a 
Sudoku-fejtés éppúgy, mint a kutatómunka: az időstrukturálás szempontjából 

mindezek EGYENÉRTÉKŰNEK számítanak. A MODERN VILÁG TEVÉKENYKEDÉSE 
CSAK IDŐSTRUKTURÁLÁSNAK FOGHATÓ FÖL. 

Képzeljük el, hogy egy csavargó átverekszi magát egy sűrű, veszélyekkel teli 
erdőn, majd folytatja útját, újabb veszélyek felé, végül valahol meghal. 

Képzeljük el, hogy nagy tudással, áldozatos munkával meggyógyítanak egy 
alkoholistát, aki azután ott folytatja, ahol abbahagyta. Képzeljük el, hogy a 

rendőrökkel történt tűzharcot követően megmentik egy rablógyilkos életét, akit 

hosszú bírósági procedúra után végül kivégeznek. Mindezekkel kapcsolatban 
egyetlen közös kérdés merül fel: minek? 

Ugyanez a kérdés tehető fel jelen világ bármiféle válsága megoldásával 
kapcsolatban is. Nincs az a jól felépített kormányprogram, a körülményeknek 

olyan szerencsés megváltozása, a történelem emésztőgödréből kiszedett és 
közvéleménykutatások alapján összeollózott kifejezésekkel tarkított retorika, 

ami a MOTIVÁCIÓT pótolná. 
El tudom képzelni, hogy valaki a családjáért feláldozza az életét. Azt is el 

tudom képzelni, hogy a meggyőződéséért, hitéért feláldozza az életét. A 
családszeretet, meggyőződés, hit NEM ANYAGI VALÓSÁG. Az a motiváció, 

amely az emberi életnek értelmet képes adni, NEM LEHET ANYAGI 
MOTIVÁCIÓ. 

Azt, hogy valaki magasabb fizetésért feláldozza az életét, nem tudom 
elképzelni. 

A "dignitas" /latin/ kifejezés többek között "méltóság"-ot jelent. A 

"helyreállítás", szót nem véletlenül használom. A VILÁG /ÉS MAGYARORSZÁG/ 
HELYREÁLLíTÁSA EGYET JELENT A VILÁG /ÉS MAGYARORSZÁG/ 

MÉLTÓSÁGÁNAK A HELYREÁLLíTÁSÁVAL. 
Ez egyben az EMBER méltóságának a helyreállítását is jelenti: e pillanatban az 

egyetlen értelmes motivációt. 
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Összefoglalás 5. – Az ellenség  

 
Gaius Julius Caesar húsz évesen, kis-ázsiai katonai szolgálata alatt 

összebarátkozott IV. Nikomedész bithüniai királlyal. Élete végéig tartotta 
magát a pletyka /sőt ma is tartja magát/, hogy nem kizárólag barátság volt az. 

Amikor később Nikomedész lánya érdekében azt ecsetelte a szenátusban, hogy 
Róma mennyi mindent köszönhet a királynak, Cicero 

félbeszakította: "tudjuk. Azt is tudjuk, mit adott neked, és te mit adtál neki." 
Woody Allen mondta valamelyik filmjében, hogy azért pofozta fel egyszer egy 

nő, mert a kérdésére, hogy mit szeretne tőle, azt válaszolta, csak azt szeretné 
tenni vele, amit Eisenhower elnök tesz az országgal. 

Két vulgáris példával illusztráltam az Európai Unió, a NATO és a hozzájuk 
csatlakozott gazdaságilag gyenge országok viszonyát. Azért beszélünk a NATO 

esetében is gazdaságilag gyenge vagy erős országokról, mert az Európai 
Unióhoz hasonlóan a NATO is elsősorban GAZDASÁGI tömörülés. Minden új 

adócsomagot az ADÓFIZETŐK előnyeinek /amiből a költségvetés bevételeinek 

CSÖKKENÉSE következne/ az ecsetelésével vezetnek be, holott ha a 
költségvetésnek nincs szüksége új forrásokra, vagyis a bevételek 

NÖVELÉSÉRE, akkor nem volna szükség új adókra sem. A 
pénzügyminiszterekhez hasonlóan a világgazdaság irányítói sem önzetlen 

filantrópok, és soha nem is voltak azok. A brit és francia kormány 1814-ben 
írta alá a Párizsi szerződést, amely a rabszolgasággal szembeni közös 

fellépésről szólt. Az Egyesült Államok kongresszusa 1865. december 18-án az 
alkotmány 13. kiegészítésének elfogadásával a rabszolgaságot törvényen kívül 

helyezte. Utóbbinak kis szépséghibája, hogy akkor már NYOLC HÓNAPJA véget 
ért a szecessziós háborúnak is nevezett amerikai polgárháború, nyolc hónapja 

és négy napja halott volt a TÖBB, MINT NÉGY ÉVIG hivatalban levő Abraham 
Lincoln, az Egyesült Államok /másodszor is megválasztott/ 16. elnöke. Sem a 

brit-francia /főleg brit/ rabszolgaellenes fellépésnek, sem az amerikai 
polgárháborúnak nem volt semmi köze az emberi jogokhoz. Az ipari országok a 

rabszolgákat egészen egyszerűen azért szabadították fel, mert a bérmunkás 

OLCSÓBB. A szecessziós háború kiváltó okai pedig annyiban kapcsolódtak a 
rabszolgatartáshoz, hogy nézeteltérés volt Észak és Dél között az új államok 

felvételében: az északiak farmokban, a déliek ÜLTETVÉNYEKBEN gondolkodtak, 
tehát, ha engedélyezik a rabszolgatartást, ültetvények, ha nem, farmok jönnek 

létre. A rabszolga-felszabadítás egészen a polgárháború végéig MELLÉKES 
kérdésnek számított. Ahogy az Európai Uniónak NEM a kevésbé fejlett 

országok felzárkóztatása, a NATO-nak sem tagjai megvédése az elsődleges 
célja. Európai Unió helyett sokkal pontosabb lenne a régi Közös Piac elnevezés: 

sem valóságos értelemben vett szövetségről, sem valóságos értelemben vett 
egyesülésről nincs szó, csak a PIACOK EGYESíTÉSÉRŐL, ami a gyakorlatban a 

gyengébb gazdaságok /például vámokkal való/ védelmének a lenullázását 
jelenti. Mivel a szellem devalválódása az anyag felértékelődésével, majd 

kizárólagos értékké válásával /sőt a szellemi termékek anyagi termékként 
kezelésével/ jár, az államoknak, államok irányítóinak, sőt mindezek 

ellenfeleinek a szerepe annyiban valóságos, amennyiben bármely piac 

szereplőivel azonosítható. Ez azt jelenti, hogy a kormányok nem 
konvencionális értelemben vett kormányok többé, hanem gazdasági 
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érdekcsoportok képviseletei, vagy maguk is gazdasági érdekcsoportok, akik, a 

piac nemzetközi jellegéből adódóan, egyáltalán nem biztos /biztos, hogy nem/, 

hogy nemzeti érdekeket képviselnek. A lovagkor háborúiban az a fél nyert, 
amelyik az ellenfél több gyalogos /paraszt-/ katonáját le tudta mészárolni: a 

könnyű fegyverzetű gyalogosok a páncélba öltöztetett lovakon ülő páncélba 
öltöztetett lovagokban semmiféle kárt nem tudtak tenni, de ők maguk sem 

egymásban. Az Európai Unió lényegében MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK 
CSATATERE A LAKOSSÁG /különösen a gazdaságilag bármilyen okból 

elmaradottabb országok lakossága/ ROVÁSÁRA. Az ember emberből testileg-
lelkileg kizsákmányolt munkaerővé, de mindenekelőtt FOGYASZTÓVÁ, s ha 

ilyen minőségeiben nem képes profitot termelni, FELESLEGESSÉ válik /nem 
haszontalan ennek belátására a most készülő Bajnai Gordon-féle csomag 

nyugdíjasokat érintő rendelkezéseinek áttanulmányozása/. 
Rossz szomszédság török átok: még a két /eddigi/ világháború is 

SZOMSZÉDOS országok eszkalációjával kezdődött. A közös történelmi határ 
ellenére Magyarország és Lengyelország jószomszédi viszonya az egészen ritka 

kivételek közé tartozik, és oroszlánrészben Báthory István erdélyi fejedelem tíz 

évig /1576-1586-ig/ tartó lengyel királyságának köszönhető /Báthory István 
volt Rettegett Iván legyőzésével a független lengyel állam megteremtője, 

uralkodása a lengyel történelem legjobb emlékezetű korszakainak egyike/. 
MINDEN ORSZÁG POTENCIÁLIS ELLENFELEI ELSŐSORBAN A SZOMSZÉDAI. A 

NATO-tagság, mivel az Amerikai Egyesült Államok kivételével SZOMSZÉDOS 
/egymással évszázadonként valamilyen szövetségben általában HADBAN ÁLLÓ, 

egymás által leigázott, leigázottnak gondolt, vagy legalábbis ellenséges/ 
országokból áll, tagjainak SEMMIFÉLE VALÓSÁGOS VÉDELMET NEM KÉPES 

NYÚJTANI. A NATO történetében eddig Ciprus lakói tapasztalhatták ezt a török-
görög konfliktus során, 1974. júliusában. A NATO azonban TAGORSZÁGAINAK 

nem is akar semmiféle védelmet nyújtani. A NATO GAZDASÁGI érdekek 
védelmét szolgálja, egyben fogyasztója egy óriási összegeket mozgató 

gazdasági vállalkozásnak, a hadiiparnak, és éppen ebben rejlik az 
abszurditása. Mivel a világnak azt a részét, amelyet a NATO úgymond véd, 

nem nemzetállamok, hanem /sokszor ellenérdekelt/ multinacionális vállalatok 

uralják, a NATO-ból tökéletesen hiányzik a koherencia, a belső összetartó erő. 
Ezekben az érdekeltségekben annyi azonban közös, hogy többnyire EURÓPAI 

érdekeltségek, melyek az Amerikai Egyesült Államok /amely ország a NATO 
VEZETŐ EREJE/ gazdasági érdekeltségeinek RIVÁLISAI. 

Most, 2009-ben, e két szövetséginek mondott rendszer tagja Magyarország, e 
két "szövetség" kínálta perspektívával. 
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Összefoglalás 6. – Második Alapítvány 2. 

 
Niffari, az egyik szúfi /perzsa eredetű szóval dervis/ mondta: "A tenger felszíne 

utolérhetetlen csillogás, mélye áthatolhatatlan sötét. A kettő között pedig halak 
vannak, amelyektől félni kell." Akkor, amikor e világot próbáljuk elemezni, 

mint az előző részben is, még a halakig sem jutunk. Szó esett a kettős 
történelemről. Mi itt arról a történelemről beszélünk -történelem minden, ami 

az emberiséggel történik-, ami LÁTHATÓ. Ez LÉNYEGÉBEN kikövetkeztethető 
és/vagy tapasztalható jelenségek-események-folyamatok konstatálását, és az 

azokból levont következtetéseket jelenti. A LÁTHATATLAN történelem /ha van 
ilyen/ néha egybeesik a láthatóval, néha /többször/ nem, és ha ismernénk, az 

emberiség sorsát /különösen az utóbbi századokban/ meghatározó események 
és folyamatok nagy része valószínűleg teljesen más értelmet kapna. 

Tökéletesen mindegy ugyanakkor, van-e ezek mögött az események és 
folyamatok mögött egy konkrét társaság, vagy csak emberek vannak, akik 

TÁRSASÁGKÉNT MŰKÖDNEK. Ha utóbbi két feltételezés bármelyike is igaz, 

tökéletesen mindegy, hogy ezeknek az embereknek a célja a világ 
lezüllesztése-e, vagy csak önmaguk minden vonatkozású jóléte, amelynek az 

eredménye a világ lezüllése. Ha utóbbi két feltételezés egyike sem igaz, de 
igaznak tételezzük őket, egy olyan rend felállítása, mely képes az ellenállásra, 

amennyiben bármikor a jövőben az említett két feltételezés valamelyike igazzá 
válna, MEGELŐZÉSNEK fogható fel. Ha utóbbi két feltételezés valamelyike igaz, 

de nem tételezzük igaznak őket, a világnak reménye sincs a megújulásra. 
Tökéletesen mindegy, ha létezik ilyen társaság, hogy tagjai kivétel nélkül a 

Szinhedrion, a jeruzsálemi Főtanács tagjai közül kerülnek ki, nem zsidók is 
vannak közöttük, vagy egyetlen zsidó sincs közöttük. Konkrét cselekedet csak 

konkrét emberekhez köthető. A származásnak azért nincs jelentősége, mert 
általánosításra csábít. Az általánosító az első kárt SAJÁT MAGÁNAK okozza: 

megfosztja ugyanis magát a KIVÉTELEK MEGTAPASZTALÁSÁTÓL. 
Rátérünk a Magyarországgal kapcsolatos részek összefoglalására. 
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Összefoglalás 7.  

 
I. avagy Nagy Szulejmán apját I. Szelimnek hívták. Finoman szólva nem volt 

szent előtte az emberi élet, kevés olyan magas méltóság akadt uralkodása 
kilenc esztendeje alatt az oszmán birodalomban, aki megérte a boldog 

öregkort. A legnagyobb átok, amit Szelim idejében mondhattak valakire, ez 
volt: légy Szelim szultán nagyvezíre! 

Van egy világszerte elterjedt mondás: ha találkozol egy magyarral, adj neki 
egy pofont, és ő tudni fogja, miért kapta. 

Nos, jelen pillanatban így állunk. A nagyvezíri tisztség betöltése Szelim szultán 
alatt könnyű nyári szórakozás Magyarország rendbetételének a felvállalásához 

képest. A világ tiszteletét ennek ellenére ki lehet vívni, csak nem úgy, ahogy -
ha eltekintünk attól, hogy semmi nem igaz belőlük, illetve, ami igaz, az 

ostobaság- bármely jelenlegi magyar párt kommunikált elképzeléseiben áll. 
A mai Magyarországnak mind a /hivatalos/ jelen-, mind a jövőképe, sőt a saját 

múltjáról alkotott képe is alapvetően téves. Téves a szövetségi politikája, téves 

a katonapolitikája, téves a külpolitikája, téves a belpolitikája, téves a 
helyzetmegítélése. A Habsburg-birodalomból való kiszakadása, de különösen 

az úgynevezett rendszerváltozás óta folyamatosan hallani lehet az "Európához 
való felzárkózás"-ról. Európa jelenleg, mitológiai névadójához hasonlóan egy 

bizonytalan jövőbe gyalogló bika hátán tartózkodik, jó eséllyel arra, hogy nem 
csak a -nem vér szerinti- unokája, de már a közvetlen utódja is 

szörnyszülöttként lássa meg a napvilágot. /Európét Zeusz rabolta el fehér bika 
képében, vitte Krétára és nemzette vele többek között azt a Minószt, később 

Kréta királyát, akinek az embertestű, bikafejű mostohafiát nevezték Minósz 
Bikájának, vagyis: Minotaurusznak./ 

"Európa" magyar szemmel NYUGAT-EURÓPÁT jelenti, Európa követése Nyugat-
Európa követését. Az utóbbi húsz év minden kormányának kinyilvánított 

szándéka ellenére Magyarország nem érte utol Európát: Isten mentse meg 
attól, hogy ez valaha is sikerüljön neki. 
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Összefoglalás 8. – A pártnevek 

 
Strasbourg kedves német városka Franciaországban, a Rajna bal partján. Van 

ott egy gyönyörű park, kis állatkerttel, vele majdnem szemben pedig egy 
nagy, modern, köríves épület. Az állatkertben voltam, az épületben nem: azt 

ugyanis Európai Parlamentnek hívják. Strasbourgban született a Marseillaise. A 
Marseillaise, különös tekintettel arra a történelmi korszakra, aminek 

szimbólumává vált, ha nem volna francia himnusz, sokkal jobban illene az 
Európai Unióhoz, mint az Örömóda. Az Európai Parlamentnek jelenleg 785 

tagja van, vagyis ennyi a képviselői összlétszám, ebből 551 /!/ a /ha 
Skandináviát és Finnországot is ideszámítjuk, nem számítjuk viszont ide a 

Balkánt/ a Nyugat-Európát képviselők összlétszáma. Ha a legnagyobb 
naivitással azt tételezzük fel, hogy -teljesen figyelmen kívül hagyva, amit eddig 

a szavazásokról leírtam- a képviselő szavazatok azok véleményét tükrözik, 
illetve azok érdekeit szolgálják, akiket a képviselők papírforma szerint 

képviselnek, a gazdaságilag elmaradottabb országoknak, köztük 

Magyarországnak, egy ilyen szavazáson nem sok babér terem. Három hét 
múlva Magyarországon európai parlamenti képviselőket választanak. Ahhoz, 

hogy rövid úton kiderüljön, mi a 24 magyar képviselő megválasztásának a 
legelemibb megfontoláshoz szükséges ismereti háttere, elegendő néhány 

választó megkérdezése csupán arról, az Európai Parlament HOL VAN. 
Fontosnak LÁTSZÓ pillanatokban minden tapasztalat ellenére mindig váratlanul 

ér a butaságnak az a crescendoja, amit tapasztalni vagyok kénytelen. Hogy ne 
legyen túlságosan tömény ez az összefoglalás, elmesélek egy tegnapi 

tapasztalatot. 2009-ben május 23-án és 24-én rendezik a Kinizsi százas 
elnevezésű 100 km-es teljesítménytúrát /amit 24 óra alatt kell megtenni a 

Pilisben és a Gerecsében/. Gyönyörű helyeken vezet keresztül, amelyeket a 
túrán nem, de versenyen kívül, például az előzetes bejárás során, mint azt én 

is tettem az elmúlt három hétvégén, van idő megcsodálni. A tegnapi 
szakaszom a túra hetvennyolcadik kilométere körüli sváb falu, Vértestolna 

határában ért véget. A falu magyar neve alatt a német is fel van tüntetve 

/Tolnau/, az iskolán, középületeken kétnyelvűek a feliratok. Egyetlen párt 
választási plakátjait láttam mindenhova kiragasztva, a Jobbikét, középpontban 

Morvai Krisztinával. A képviselőjelölt hölgy mosolya alatt pedig minden 
plakáton jól olvasható a szavazókat MEGNYERNI KíVÁNÓ szlogen: 

Magyarország a magyaroké. 
A Fidesz-MPSZ nevét sokáig következetesen rosszul használtam, nem csak a 

kötőjel hiánya miatt, hanem mert Szövetség helyett Pártot írtam. 
Mentségemre a következőket tudnám csak felhozni: a párt teljes neve Fiatal 

Demokraták Szövetsége-Magyar Polgári Szövetség. Ez körülbelül úgy hangzik, 
mint a Veterán Marhahajcsárok Egyesülete-Partmenti Lepénysütő Egyesület. 

Ahogy a szem a lélek tükre, a név a párt ESSZENCIÁJA, sűrített LÉNYEGE. 
Ebből a nézőpontból sem a Fidesz, sem egyetlen most mérhető 

támogatottságot felmutatni tudó magyar párt neve NEM IGAZ. A Fidesz 1993-
as debreceni kongresszusán eltörölte az addig érvényben levő, 35 évben 

megszabott felső korhatárt: a Fidesz NEM fiatalok szövetsége. A Fidesz 

/helyesen/ EGYETLEN ember irányítása alatt áll, /helytelenül/ EGYETLEN ember 
személyes vonzerejére épít /ebben nem hasonlít, hanem UGYANOLYAN, mint a 
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fasiszta, nemzetiszocialista, klasszikus kommunista pártok voltak/, tehát NEM 

demokrata. A "szövetség" fogalmát definiáljuk most úgy, hogy az valamiféle 

közös cél érdekében együttműködők társasága. VALAKIK között, akik a 
párthoz VALAMILYEN formában kötődnek, egészen biztosan van szövetség -

ebben MINDEGYIK általam ismert magyar párt egyforma-, de ennek a 
szövetségnek sem a fiatalsághoz, sem a demokráciához, sem a magyarsághoz, 

sem a polgársághoz semmiféle köze nincs. A "polgár" titulus hasonlatos a 
"magyar"-hoz: ha valamilyen önkényes, de körülírható szempont szerint -

például utóbbi esetében szülők állampolgársága, távolabbi ősök 
állampolgársága, szabad akaratból felvett állampolgárság, születési hely- nem 

tudjuk definiálni, akkor be kell érni annyival, hogy magyar polgár az, AKI 
ANNAK ÉRZI MAGÁT. Annak állítása pedig, hogy ezek az emberek mind, nagy 

részük, vagy akár csak EGY KÖRÜLíRHATÓ részük Fidesz-tag vagy 
szimpatizáns, a látható-láthatatlan egyházról szóló keresztény/keresztyén 

tanítás református értelmezésével egyenértékű. /Az egyháznak e tanítás 
szerint van egy LÁTHATÓ teste, ez az anyaszentegyház, a deklarált hívők 

közössége. Hogy azonban e hívők VALAMENNYIEN hívők-e, illetve ki a hívő 

valójában, az LÁTHATATLAN, így tulajdonképpen a VALÓSÁGOS egyház sem 
látható. LEHET, hogy a látható és láthatatlan egyház egybeesik, de sokkal 

valószínűbb, hogy NEM. A református teológia olyan, mint amit a református 
hívőkre mondanak: nyakas. Tudjuk, bólogat ebben az esetben is, nem biztos, 

hogy az anyaszentegyház a református egyházzal azonos, MI AZONBAN 
VALAHOL MÉGIS azt gondoljuk, hogy igen./ 

Gazdag üzletemberek profitorientált vállalkozása nem szocialista. Demokrata 
fórum sok helyen lehet, változó létszámú résztvevővel, a névvel -egyéb 

ellenvetéseinktől eltekintve- a fő probléma, hogy azt sugallja, ez A magyar 
demokrata fórum, és nem EGY magyar demokrata fórum. A Szabad 

Demokraták Szövetsége éppúgy nem szabad, mint amennyire nem demokrata, 
sem szövetség /utóbbi állítás alátámasztására elegendő a párt 

elnökválasztásainak történetére gondolni/. A Jobbik elnevezésű, talán 2010-
ben a parlamenti küszöb átlépésére esélyes párt, a nemzetiszocialista jellegű 

pártokhoz hasonlóan NEM jobboldali, minőséget, különösen POZITíV minőséget 

pedig éppúgy nem lehet neki tulajdonítani, mint ahogy a legcsekélyebb 
mértékben megalapozott és összerendezett gondolatokat sem. 
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Interludium-közjáték 2.  

 
"Haj regö rejtem 

hová, hová rejtsem... 
Hol volt, hol nem: 

kint-e vagy bent? 
Régi rege, haj mit jelent, 

Urak, asszonyságok? 
Im szólal az ének. 

Ti néztek, én nézlek. 
Szemünk, 

pillás függönye fent: 
Hol a színpad: 

kint-e vagy bent. 
Urak, asszonyságok? 

Keserves és boldog 

nevezetes dolgok, 
az világ kint haddal tele, 

de nem abba halunk bele, 
urak, asszonyságok. 

Nézzük egymást, nézzük, 
regénket regéljük. 

Ki tudhatja honnan hozzuk? 
Hallgatjuk 

és csodálkozunk, 
urak, asszonyságok. 

Zene szól, a láng ég. 
Kezdődjön a játék. 

Szemem pillás függönye fent. 
Tapsoljatok majd, ha lement, 

urak, asszonyságok. 

Régi vár, régi már 
az mese ki róla jár. 

Tik is hallgassátok." 
 

Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára 
 

Öt bejegyzéssel előrébb /Összefoglalás 4./ azt írtam, hogy a /körülvevő/ világ 
méltóságának a helyreállítása az ember méltóságának a helyreállítását is 

jelenti. Azt gondolom, ha felépítek egy házat, akkor ezalatt felépítek egy 
másikat is: saját magamban. Másképpen fogalmazva felépítem SAJÁT 

MAGAMAT. Egy dolgot nagyon pontosan kell felfogni: az ún. FÜGGETLEN világ 
értelmezhetetlen. A világ CSAK A SZEMLÉLŐ FÜGGVÉNYÉBEN ÉRTELMEZHETŐ. 

A világ megváltoztatásának /helyreállításának/ az egyedüli értelme SAJÁT 
MAGUNK MEGVÁLTOZTATÁSA ÉS HELYREÁLLíTÁSA. A lovagi torna csak az 

Ivenhoe-típusú kalandregényekben folyt az uralkodó elismeréséért vagy a 

hölgyek kegyeiért. A bajvívók nem az ellenféllel, hanem AZ ELLENFÉLBEN 
LEVŐ ROSSZAL mérkőztek meg. Tökéletesen tudatában voltak ugyanakkor, 
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hogy az ellenfélben /és BÁRMIBEN/ levő rossz A SAJÁT MAGUKBAN LEVŐ 

ROSSZ. Egy rabbitól megkérdezte valaki, hogy miért kell szeretni a 

felebarátunkat? "Nagyon egyszerű okból", válaszolta a rabbi. "Te vagy a 
felebarátod". 

 
Nem egy oklevélért és egy jelvényért megyek majd huszonnégy órát, vagy 

amennyit tudok a Pilisben és a Gerecsében szombaton és vasárnap. 
Magyarország ÖNMAGÁBAN éppúgy értelmezhetetlen, mint bármi más. Amiért 

rendet kell rakni benne, annak egyetlen oka van: MI MAGUNK. 
 

Ezért nem jár sem áldó ima, sem kitüntetés. A katona bátor, válaszolták az 
izraeli hadsereg fénykorában a tárgyi elismerés hiányát firtató kérdésekre. 
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Interludium-közjáték 3. – A pártnevek 2. 

 
Volt alkalmam az elmúlt két napban gondolkodni. Egy száz kilométeres 

teljesítménytúra végtelenül MAGÁNYOS dolog, akkor is, ha másokkal megy az 
ember /de hasznosabb, ha egyedül teszi, én huszonkét óra húsz perc alatt 

értem a végére/. A Kinizsi százas tökéletes példa arra, amit most le szeretnék 
írni. Előszöris, ez a túra NEM VERSENY. Nem is önmagunk legyőzése, tudniillik 

ennek a kifejezésnek az égvilágon semmi értelme nincs. Az embernek önmagát 
nem legyőznie, hanem MEGTALÁLNIA kell. Ahhoz pedig, hogy ez könnyebben 

sikerüljön, a külvilág kvázi megvonása SEGíTSÉG. Segítség /lehet/ a 
remetecella, segítség /lehet/ a magánzárka is. Egy néppel ugyanez a helyzet: 

ha azok a tévutak, amelyek a káprázatos semmibe vezetnek, lezárulnak, 
kénytelen BEFELÉ koncentrálni. Ha ez azért történik, hogy az előbb említett 

tévutak ismét megnyíljanak -amint az általánosan tapasztalható-, akkor nem 
segítségről, hanem CSAPÁSRÓL beszélünk. Mindazok az erőfeszítések pedig, 

melyek e csapás elhárítását szolgálják, valójában további rombolást 

jelentenek. Seneca így fogalmazza ezt tömören meg: "Ide-oda futkosol, hogy 
lerázzad a rád telepedő súlyt, pedig az éppen a hányódás során válik egyre 

terhesebbé...Bármit teszel, magad ellen teszed, és éppen a mozgással ártasz 
magadnak: hiszen beteget rázol összevissza." 

 
A körülöttem levő táj díszlet volt, amelyet ugyanúgy nem érzékel ilyenkor az 

ember, mint a tüskéket, amikor öt kilométeres sebességgel áttör egy 
szederbozóton, vagy a sötét erdőben mellette visítozó vaddisznókat. 

Huszonkét órán keresztül HÁTAKAT láttam. Abban a pillanatban, amikor 
Magyarország ÖNZETLEN segítségért fordul a külvilághoz, ugyanezt fogja látni. 

Annak ellenére, hogy a Kinizsi nem verseny, nagyon sokan annak használják. 
Ha kevesebbet pihenek, körülbelül két órával tudtam volna az időmön javítani. 

Teljesen feleslegesnek gondoltam: a Kinizsi céljában kapott oklevélre NEM írják 
fel a teljesítési időt. Sem az Isten, sem a történelem nem fogja felírni nekünk 

sem. 

 
Két, e pillanatban saját szórakoztatásomat szolgáló észrevétel után folytatjuk 

az összefoglalást. Az első a Lehet Más a Politika pártjával kapcsolatos. Ez a név 
ugyanúgy nem igaz, mint azok a pártnevek, melyekről az Összefoglalás 8-ban 

beszéltünk. A politika NEM LEHET MÁS, csak az, ami évezredek óta, és ami a 
lényege. A politika ugyanakkor ÖNMAGÁBAN egy hajó irányításához 

hasonlítható, amelynek a célja a viharok átvészelése, halban gazdag területek 
megtalálása, nem a kikötés. Az ÖSSZES JELENLEGI PÁRT között /és ezekbe az 

LMP is beletartozik/ körülbelül annyi a különbség, hogy jobb kézzel kavargatja-
e valaki a bablevest, vagy balkézzel, lassabban, vagy gyorsabban, mosolyog-e 

közben, vagy szitkozódik. ADDIG, AMíG VILÁGOSAN NINCS KÖRÜLíRVA EGY 
OLYAN TÁRSADALMI CÉL, AMELYEN IN TEMPORE /AZ IDŐBEN/ MÁR NEM KELL 

VÁLTOZTATNI, ÉS NINCS EGY OLYAN FENSŐBBSÉG, AMELY AZ ERRE VALÓ 
TÖREKVÉST BIZTOSíTANI TUDJA, MINDEN TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG 

PÓTTEVÉKENYSÉG ÉS IDŐPOCSÉKOLÁS. Az ún. demokráciákban mind a 

törvényhozók, mind a végrehajtók TISZTSÉGVISELŐK. Előbbiek mint az ún. 
választók ún. megbízottai, utóbbiak mint az előbbiek által meghatározott állam 
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miniszterei, szolgái. E piramis csúcsán azonban NINCS SENKI, csak 

zagyvaságok gomolygó, szürke párája. Másképpen fogalmazva NINCS 

LEGFELSŐ KONTROLL. A hivatalnoki posztok pedig ÖNMAGUKBAN csak 
visszáélésre predesztinálnak: a Legyen más a politika hivatalnokait éppúgy, 

mint bármely más párt hivatalnokait. 
Cseh Tamás dalait régen is szerettem, most is szeretem. Ezért aztán, ha a 

kezembe akad, elolvasom a róla szóló cikkeket. A legutolsó Heti válasz-ban 
találtam tőle azt a kifejezést: orbánista. Nem tudtam pontosan kibogozni, hogy 

miért, annyit azonban igen, hogy Orbán Viktor Cseh Tamás életének egyik jó 
/és ezért valószínűleg fogékony/ szakaszában jelent meg, mint felületes 

ismerős. Nem szégyen elfogultnak lenni, még kevésbé szégyen kimondani. 
Nagyon szeretném, hogy amikor a Helyreállítás Magyarországi Pártja 

megszületik, sok ember élje /legalább családi/ boldogságban az életét. 
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Összefoglalás 9. – A határok  

 
Leon Uris: Exodus című műve Izrael Állam hőskoráról szól. Több dolgot nem 

értettem benne, például a sem komolyabb fegyverekkel, sem légelhárítással 
nem rendelkező zsidók győztes küzdelmét az arab légierő és hadseregek ellen, 

de részletekre már a Dávidkának nevezett -majdnem azt írtam, keresztelt- 
aknavetőszerűségen kívül, egy dolgot kivéve nemigen emlékszem. Tisztán és 

világosan megmaradt bennem, amit a szerző a Siratófalról írt. A Siratófal -
Nyugati Fal- NEM az egykori jeruzsálemi templom fala, hanem a régi városfal 

része. A rómaiaknak az utókor okulására szokása volt a porig rombolt városok 
egy faldarabjának meghagyása /elképesztő gépeik voltak, amelyek 

gyakorlatilag bármit össze tudtak zúzni/. Nos, a Siratófalról mondja Leon Uris, 
hogy az 1967. június 7-én, amikor Mordecháj Gur tábornok csapatai elfoglalták 

Jeruzsálem óvárosát és a Templom-hegyet, "2000 év idegen megszállás után 
felszabadult". Ezeket olvasva az első gondolatom az volt, hogy 2000 év múltán 

MÁR CSAK NEM ANNYIRA IDEGEN egymásnak a Fal és a megszállás. 

Magyarország jelenlegi határai nagyjából /a pozsonyi hídfő kivételével/ a 
trianoni határok. Apró megszakítással 89 év nem bizonyult elégségesnek, hogy 

maradéktalanul elfogadja őket. A határ-kérdés azóta olyan a magyar 
politikában, mint a bűvészeknek a fehér nyúl: ha elfogynak az egyéb ötletek, 

bármikor előhúzható. /A református teológián azt mondták az igehirdetésről, 
ha az embernek nem jut semmi az eszébe, kezdjen el felolvasni a Bibliából: 

abból baj nem lehet./ Hogy ezek a határok ma miért ott húzódnak, ahol 
húzódnak, az döntően egy embernek és egy teóriának köszönhető. Az embert 

Edvard Benesnek hívták, az első világháború után Csehszlovákia néven 
létrejött állam második elnöke lett. Benes a háború alatt kitalálta, hogyan 

sütheti meg saját pecsenyéjét mások tüzénél: meggyőzte az antantot, amely 
Németországot tekintette fő ellenfélnek, hogy mind a győzelem, mind a tartós 

béke csak akkor biztosítható, ha a németeket megfosztják legfőbb 
szövetségesüktől, vagyis az Osztrák-Magyar Monarchiától. Benesnek még az 

oroszországi bolsevik puccsot követő polgárháború is a kezére játszott. Az 

oroszok fogságába esett külföldi hadifoglyok egy része -az osztrák-magyar 
hadsereg katonájaként- cseh volt. Ezek a cseh katonák megalakították a Cseh 

Légiót, szétszóródtak a transzszibériai vasút mentén, és egy adott pillanatban 
fellázadtak a bolsevik kormány ellen. Noha egyedüli feltételként saját 

hazaengedésüket szabták meg, AKKOR ez mégiscsak hőstettnek számított az 
antant szemében, és jó ürügy volt Benes javaslatai teljesítéséhez. A teória 

nem ilyen szines és érdekes: az a jó béke, mondták, amely MARADÉKTALANUL 
IGAZSÁGTALAN. Ha a győztesek megpróbálnak egyensúlyozni az ellenérdekelt 

felek között, akkor a végeredménnyel mindkét fél elégedetlen lesz /tehát 
megduplázódik egy jövőbeni konfliktus esélye/, íGY CSAK AZ EGYIK. 

A trianoni határokkal MOST nem reális foglalkozni. Sokáig azt gondoltam, 
abban a világban, amelyet kizárólag gazdasági megfontolások mozgatnak, 

konvencionális értelemben vett határoknak nincs helye. Most is ezt gondolom, 
azzal a toldással, hogy ez a világ ALAPVETŐEN ROSSZ. Azt is gondolom, hogy 

a Föld népességének eloszlásával kapcsolatban a mai ember EREDENDŐEN 

NAíV. Semmi ok ugyanis annak feltételezésére, hogy Angliában mindig 
angolok, Németországban németek, Magyarországon magyarok, Romániában 
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románok, etc. fognak lakni, illetve annak feltételezésére, hogy az 

országhatárok mindig nagyjából ott lesznek, ahol ma vannak. Népvándorlás 

MA IS ZAJLIK, csak nem annyira látványosan, mint az annak nevezett 
korszakban, a Krisztus utáni 4-8. században. Ez egyrészt lehet spontán, 

hasonlóan a nagy népvándorlásokhoz, amelyeknek kiváltó oka lehetett 
ellenséges támadás, az élettér kimerülése, éghajlatváltozás, mindezek együtt, 

másrészt lehet SZABÁLYOZOTT. Utóbbi természetesen csak feltételezés, két 
éve említettem utoljára Kínával kapcsolatban. Aki élt kommunista országban, 

írtam akkor, annak tudnia kell: onnét a HIVATALOSAN ENGEDÉLYEZETT 
utakon kívül csak SZÁMŰZETNI vagy ELMENEKÜLNI lehet. A világot, így 

Magyarországot is elárasztó kínai tömeget tekintve, mint egy ÁLLAMILAG 
ELHATÁROZOTT, CSENDES ESZKALÁCIÓT kizárólag az első verziót tudom 

elképzelni. A határok kijelölése mindig ÖNKÉNYES és a GYŐZTES JOGA. A 
legtöbb nép, amely valamely más népet elüldözve vagy azon hatalmat 

szerezve került oda, ahol éppen van, ezt úgy próbálja legalizálni, hogy azt a 
földet valaki más nekiadta, ő tette gazdaggá és civilizálttá, vagy Ő MÁR 

EGYSZER TULAJDONKÉPPEN OTT VOLT /igazságtartalomtól függetlenül 

utóbbiak közé tartoznak például a magyarokon kívül a románok, németek, 
franciák, csehek, bolgárok, zsidók/. A kérdés nem az, hogy egy nép miért él 

ott, ahol él, hanem az, HOGY OTT IS TUD-E MARADNI. 
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Összefoglalás 10.  

 
2009 közepén Magyarország tagja egy gazdasági szövetségnek, amely 

kihasználja, egy katonai szövetségnek, amely szintén kihasználja, de nem védi 
meg. Külpolitikáját annak az országnak a külpolitikájához igazítja, amely azon 

túl, hogy a világ jelenlegi állapotáért túlnyomó részben felelős, KONKURENSE 
annak a gazdasági szövetségnek, melyben Magyarország érdekelt. 

2009 közepén Magyarország semmiféle ideológiai háttérrel, semmilyen 
bármiféle értelemben vett erővel nem rendelkezik. Egy földrajzi fogalommá 

redukálódott, amelynek az elnevezése semmiféle összefüggésben nincs azzal, 
amit takar. 

2009 közepén Magyarországon nincs egyetlen komolyan vehető, hiteles, még a 
gyors zuhanást lefékezni képes politikai erő sem. Magyarországnak sem az 

államformája, sem az alkotmánya, sem az arra támaszkodó jogrendje nem 
alkalmas másra, mint visszaélésekre, szemfényvesztésre és destrukcióra. 

Két fontosabb választás elé néz: az európai parlamenti képviselői választások 

és az országgyűlési választások elé. Az európai parlamenti választások 
jelentősége az Európai Parlament szempontjából nulla. Valódi jelentősége /a 

reklámértéken túl/ egy, a szokásosnál nagyobb mintákkal dolgozó 
közvéleménykutatásé. Ebből a szempontból lehetne kolbásztöltő-verseny vagy 

lepényevési vetélkedő is, ha a résztvevők pártszínekben indulnának, és 
közönségszavazás döntene a győzelemről. Az országgyűlési választások 

megalapozottságával ugyanez a helyzet, csak annak a tétje mérhetetlenül 
magasabb: Magyarország teljes vagy hosszú időre való elsűllyedésének a 

megakadályozása. 
Ha BÁRMELYIK /pártként működő/ üzleti társaság kezébe olyan 

hatalomkoncentráció kerül, ami a LEGÁLISAN /alkotmánymódosítással/ 
bevezethető diktatúra lehetőségét veti fel, Magyarországra beláthatatlan ideig 

történelmének egyik legsötétebb korszaka köszönthet. 
Talán előzőekből kiderült: nem beszélek megalapozatlanul össze-vissza. 
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Összefoglalás 11. – A cél 

 
Eddig a pontig ELEMEZTÜNK. Most rátérek a tulajdonképpeni programra, 

általánosságban és konkrétabban. 
Kétféle cél van: távlati /perspektivikus/ és közeli. Kétféle megközelítés van: 

stratégiai és taktikai. 
A TÁVLATI CÉL egy FÜGGETLEN Magyarország, amely PÉLDA egy emberi világ 

kialakításához. A függetlenséget NEM valamely katonai szövetségnek való 
egyoldalú elkötelezettség, hanem a katonai szövetségek közötti -azok jól 

felfogott érdekében álló- "senki földje" képes biztosítani, vagyis egy ABSZOLÚT 
SEMLEGES politika. Ez a politika elsősorban a regionális és globális 

HATALMAKRA vonatkozik. A szomszédokkal, tehát a közvetlen fenyegetést 
jelentő országokkal szemben SAJÁT ELRETTENTŐ KATONAI ERŐRE és 

megfelelő diplomáciára van szükség. A -például svájci típusú- katonai 
szolgálatot elengedhetetlennek gondolom, azzal, hogy a hadseregnek 

elsősorban KATASZTRÓFAELHÁRíTÓ és ÖSSZETARTÓ erőként kell működni. 

Mivel olyan, hogy "demokrácia," nem létezik, Magyarország államformája 
hosszú távon MÉG NEVÉBEN SEM LEHET DEMOKRÁCIA. Lehet királyság, 

kormányzóság, ahol a főhatalom szupremativ, fensőbbségen alapuló. Ezt a 
fensőbbséget egyelőre egyedül a SZENT KORONA tudja képviselni. A Korona 

által /szimbolikusan/ képviselt hatalmat a KORMÁNYZÓ gyakorolja, EGY 
SZEMÉLYBEN. 

EGY TELJESEN ÚJ JOGRENDET kell kidolgozni, amelynek fő jellemzője a 
történelem eddigi jogrendjeivel szemben, hogy NEM MEREV. 

Az állam irányítása HIERARCHIKUS. Ez NEM AZT JELENTI, HOGY 
DIKTATORIKUS, hanem azt, hogy a lobbyzást, szavazást és testületi 

értekezleteket TANÁCSADÁS váltja fel. 
A MEGBOCSÁTÁS és CÉLSZERŰSÉG a KORLÁTLAN ELŐMENETEL LEHETŐSÉGÉT 

JELENTI BÁRKINEK. Minden hiba kijavítására, ami kijavítható, LEHETŐSÉGET 
KELL ADNI. SENKIVEL SZEMBEN SEM AZ ELŐÉLETE, SEM SEMMIFÉLE MÁS 

SZEMPONT ALAPJÁN NEGATÍV IRÁNYBAN NEM SZABAD ELFOGULTNAK LENNI. 

A hatalom ÖNKORLÁTOZÁSA azt jelenti, hogy csak annyi szabadságot lehet 
elvonni, amennyit FELTÉTLENÜL szükséges. 

Valamiféle dicsőség felidézéséhez e pillanatban - egyéni példáktól eltekintve - 
egy elég távoli múltba kell visszakanyarodni. Hagyományt nem csak őrizni, de 

TEREMTENI IS LEHET. 
Nem a hatalmat gondolom szociálisnak, hanem a GONDOSKODÁST. Tudomásul 

kell venni, hogy a társadalom erőszakszervezet, de azt is tudomásul kell venni, 
hogy ennek az erőszakszervezetnek az ELTŰRÉSE azért valósul meg, mert a 

társadalom tagjai a társadalomtól VÉDELMET várnak. MINDEN OLYAN 
ÁGAZATOT, AMELY NÉLKÜL AKÁR A JELEN, AKÁR A JÖVŐ NEM KÉPZELHETŐ 

EL, ÁLLAMI /MAGYAR/ KÉZBEN KELL TARTANI VAGY A LEGKISEBB 
ÁLDOZATTAL ABBA VENNI. Ilyenek például az energiaellátás, posta-távközlés, 

közlekedés, oktatás, egészségügy. Az állam NEM ROSSZ GAZDA. Az állam 
egyáltalán nem gazda: ugyanis az állam /is/ elvont, nem valós fogalom /e 

szempontból is érdemes belegondolni a "totalitárius állam" jelentésébe/. Az 

államot EMBEREK működtetik, az állami vállalati hierarchia csúcsán pedig NEM 
az állam áll, hanem hivatalnokok, akiknek a szemlélete NEM a megfoghatatlan 
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"állam" megfoghatatlan szemléletére jellemző, hanem arra az ideológiára vagy 

ideológiátlanságra, amelyben dolgoznak. 

Hangsúlyozom, hogy ezek TÁVLATI célok. Távolról sem teljes program, de 
talán körvonalait adja egy ilyennek. A váza MINDIG AZ EMBERI TERMÉSZET, 

vagyis azok a társadalmak, amelyekben az ember az utóbbi pár száz évig élt 
anélkül, hogy - mint jelenleg - a LÉTE veszélyben forgott volna. Ugyanakkor 

valamit azért tanultunk a történelemből: ami érdemes rá /vagyis amit 
CÉLSZERŰ/, minden elfogultság nélkül be kell építeni a rendszerbe, ANÉLKÜL, 

HOGY VALAHA LEZÁRTNAK TEKINTENÉNK AZT. 
A következőkben egyenként sorra vesszük a jelen idő szerint tizenegy magyar 

minisztériumot. 
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Összefoglalás 12. – A Szent Korona 2. 

 
Mielőtt hozzákezdenénk, még két szó engedtessék meg a Szent Koronáról és a 

királyságról. A királyság - a klasszikus királyság - SZAKRÁLIS intézmény, a 
király SZAKRÁLIS uralkodó. Erre alkalmas emberről, beleértve Habsburg 

Györgyöt is, e pillanatban éppoly kevéssé tudok, mint nálunk letelepedett öreg 
néger rabszolgáról /egyszer a Benkó Dixieland Band kapcsán jegyezte meg egy 

zenekritikus, hogy szép, szép, de dixielandet igazán mégiscsak egy öreg néger 
rabszolga tudna játszani a százötven évvel ezelőtti New Orleansban/. Egy 

ország legitimációs alapja viszont AKKOR ÉS CSAK AKKOR stabil, ha 
MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN és ABSZOLÚT. Nem a sztálini alkotmány feljavított 

változata, amit jobb híján egy kommunista miniszterelnök fémjelezte, 
kommunisták kirobbantotta tizennyolc napos kommunistaellenes zavargás 

emlékével támogatnak meg. Nem kizárólag üzleti érdekeket szolgáló ún. 
szabadságjogok liberális gyűjteménye. Nem sumérok, szkíták, hunok és 

ősmagyarok ködös és fajgyűlölő elképzelése. És nem is a Fidesz-MPSZ 

budoárjában várakozó, szintén sztálini és kádári mintára kigyúrt, első bálozó 
ruhába öltöztetett verőember. Abszolút - és ezt most akár materialistaként is 

fogalmazhatom - csak az lehet, ami ISTENI EREDETŰ, vagy ANNAK 
TULAJDONÍTJÁK. Hogy valamit /valakit/ - például közmegegyezéssel - annak 

tulajdonítsanak, ahhoz annak a valaminek /valakinek/ arra ALKALMASNAK 
KELL LENNIE. Keresztény-zsidó-muzulmán kultúrkörben ilyen alkalmassággal 

CSAK TÁRGY rendelkezhet. Egy tárgy elsősorban a TÖRTÉNETÉTŐL, 
másodsorban az ANYAGÁTÓL és a KIDOLGOZÁSÁTÓL lesz szakrális. A magyar 

Szent Korona azon kevés szakrális tárgy egyike, amely mint természetes 
szimbólum ÖNMAGA LÉNYEGEKÉNT AZ ABSZOLÚTUMOT JELKÉPEZI. 

Ha egy országot az a szerencse érte, hogy ilyen tárggyal rendelkezik, a 
főhatalmat csak és kizárólag ettől a tárgytól célszerű eredeztetnie. 

A hatalom forrása ekkor az elgondolható, sőt EL NEM GONDOLHATÓ 
LEGMAGASABB POZÍCIÓ. Az államforma pedig KIRÁLYSÁG, még ha /emberi/ 

király hiányában kormányzóságnak is nevezik, kormányzóval az élén. 

De most akkor lássuk a medvét. 
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Interludium-közjáték 4.  

 
A medve megszemlélése előtt azonban - még nyújtom a percet, még nyújtom 

a szót - kénytelen vagyok, magamnak is, ismét válaszolni arra a kérdésre, 
hogy néhány emberrel lehet-e világot megváltani. 

1941. április 11. délelőttjén, az Alibunar-Zágráb főút irányába előrenyomuló 
SS-hadosztály, a "Das Reich" megállt a Dunánál. Minden egységnek várakoznia 

kellett, a parancs egyértelműen megtiltotta a jugoszláv hadsereg üldözését. 
Fritz Klingenberg Hauptsturmführer /százados/ nem értett egyet a paranccsal. 

Úgy tett, mintha nem hallotta volna, és a Kradschutzen /motorkerékpáros 
felderítő/ zászlóalj 2. századának néhány emberével átkelt a folyón. A vasúti 

sínek mentén gyorsan elérték a legközelebbi nagyvárost: ezt történetesen 
Belgrádnak hívták. Klingenberg eredetileg azt tervezte, hogy a 

Hadügyminisztérium előtt géppuskaállásokat épít ki, és megvárja az erősítést, 
de miután a közeli német nagykövetség egyik munkatársa a diplomaták 

védelmére kérte, leszereltette a géppuskákat, és átment a nagykövetségre. Ha 

már ott volt, eszébe jutott valami, és magához hivatta a belgrádi 
polgármestert. Mint a várost támadó német csoportosítás parancsnoka 

választás elé állította: Belgrád most, azonnal kapitulál előtte, vagy porig 
rombolják. A polgármester nem sokáig gondolkodott: Jugoszlávia fővárosa 

1941. április 11. 18 óra 45 perckor megadta magát a németeknek. Tizenegy 
katona foglalta el. 
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Összefoglalás 13. – Az egyesítés 

 
Az a különbség, ami azt a világot, amelyben az embernek élnie kellene /lehet/, 

attól a világtól, amely felé haladunk, elválasztja, nagyobb, mint az ember és 
egy kő közötti különbség. Amit e világnak vissza akarok adni, három szóval 

kifejezve AZ ÉLET TARTALMA. Magyarország helyreállítását négy szóval lehet 
érzékeltetni, amely négy szó időben EGYMÁS UTÁN KÖVETKEZŐ négy célt 

jelöl: REND, BIZTONSÁG, MÉLTÓSÁG, DICSŐSÉG. E négy cél nem egymástól 
független: mindegyikének az értelmét /az értelem célirányosság, mint 

mondtuk/ AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ adja. Jelen pillanatban a választóknak 
udvarló bármely magyar politikai párt ezeket minden alap nélkül, vagy 

egymástól függetlenül, vagy egyedül a tetszésindexet szem előtt tartó 
párosításban proklamálja, teljesen mást értve/értetve tartalmuk alatt, mint 

amit érteni/értetni kellene. Érzékeltetésül most csak annyit, hogy a rend alapja 
NEM a jól működő rendvédelem, a biztonság alapja NEM a jól működő 

gazdaság, a méltóság és dicsőség alapja NEM a születési státusz. Egy ország 

kimentéséhez abból az emésztőgödörből, amiben Magyarország jó ideje 
tartózkodik, MINDEN ÉPKÉZLÁB EMBERRE SZÜKSÉG VAN. Ezek között az 

emberek között bármely csoportos alapon kizáró különbséget tenni, a dolognak 
az előző bejegyzésekben tárgyalt célszerűtlenségét kiegészítve annyi, mint 

amikor egy kutya a saját farkát kezdi el kergetni. Az a "pártprogram" pedig, 
ami /részben vagy egészben/ ilyesmire épül, még az "ostobaság" minősítésre 

is érdemtelen. 
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Interludium-közjáték 5. – Jóslat 

 
"Amikor a Nap felgöngyölödik, 

a csillagok elhomályosodnak, 
s megmozdulnak a hegyek, 

és amikor a tizedik hónapban járó vemhes nősténytevéket elhanyagolják, 
s összegyűlnek a vadak, 

és megáradnak a tengerek, 
s a lelkek a testükkel egyesülnek, 

és amikor az élve eltemetett kislányt megkérdezik: 
miféle bűnért öletett meg? 

ÉS AMIKOR A LAPOKAT KITERÍTIK, 
és az ég elhúzódik, 

s a Pokol tüze föllángol, 
a Paradicsom pedig közel kerül - 

megtudja minden lélek, hogy mit hozott magával." 

 
/Korán, 81. szúra 1-14/ 

 
Azt mondja a zsidó hagyomány, hogy az ember ökölbeszorított kézzel jön a 

világra, és kinyújtott tenyérrel hagyja el azt: nem visz magával semmit. A 
Léthé, a feledés vize a politikán éppúgy keresztülfolyik, mint a mai egész 

világon: a jelenkori politika csupasz mivoltában semmi más, mint erre 
szövetkezett magánemberek gyűjtögetése. Pártprogramok valójában 

nincsenek, csak a fejőstehén életben tartására irányuló, nem publikus 
elképzelések. Amit most bármely párt bármely programjaként aposztrofálnak, 

az gyakorlatilag ún. HÍVÓSZAVAK gyűjteménye, ahol a háttér nem azért 
marad rejtve, mert túl bonyolult volna ismertetni, hanem AZÉRT, MERT NEM 

LÉTEZIK. 
A két világháború között, valamikor a harmincas években egy színi-direktor 

egy parkban üldögélt ügyeletes kedvencével. Felfedezte őket egy virágárus 

néni, de mielőtt megszólalt volna, a direktor határozottan elutasította: a hölgy 
már meg van baszva. 

Júniusban már sem virágokra, sem hívószavakra nem lesz szükség. Ha egy 
picike porszemet nem sikerül a kerekek közé juttatni, a direktor nemigen oszt 

ki egy ideig új szerepet. 
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Összefoglalás 14. – A miniszterelnök 

 
Minisztériumnak az államigazgatás vagy a nemzetgazdaság valamely fő ágát 

irányító legfelsőbb hatóságot nevezzük. A "minister" latin szó, jelentése: 
szolga, itt: közszolga. A "ministerium" ennek megfelelően: SZOLGÁLAT. 

Amikor Deutsch Tamás annak idején azt nyilatkozta, hogy miniszter szeretne 
lenni, azt is nyilatkozhatta volna, hogy szolga szeretne lenni - gyanítom 

azonban, hogy kollégáihoz hasonlóan nem egészen így gondolta. Többször 
utaltam rá, hogy bizonyos kontextusokban nem szeretem használni az "elnök" 

szót /a JELENLEGI államok, hivatalok, pártok esetében tulajdonképpen 
mindegy, mert ezeknek jóformán egyetlen öndefiniáló megnyilatkozása sem 

tükrözi azt, amit valójában képviselnek/. Az "elnök" - elöl ülnök - szónak egy 
TANÁCSKOZÁS vezetőjeként van értelme, és mivel a miniszterek tanácsa 

ilyennek tekinthető, a "miniszterelnök" kifejezést akár helyénvalónak is lehet 
elfogadni. Az ún. Miniszterelnöki Hivatalon kívül e pillanatban tizenegy magyar 

minisztérium működik, ezek: Egészségügyi Minisztérium, Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 
Honvédelmi Minisztérium, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Külügyminisztérium, Oktatási és 
Kulturális Minisztérium, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, 

Pénzügyminisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Három dolgot ezek 
tárgyalásánál előre kell bocsátanom. Először, kevés kivételtől eltekintve, nem 

fogom bírálni a felsoroltak jelenlegi működését, mert ehhez mind a 
szaktudásom, mind az ismereteim hiányoznak /ugyanakkor azt gondolom, a 

minisztériumokról ÁTFOGÓ képet is csak ezek ÁTVÉTELEKOR lehet nyerni, 
mind a megnyilatkozások, mind a minisztériumok gyakorlata a valóságos 

háttérből édeskeveset mutat/. Másodszor mindaz, amit az érintett területekről 
leírok, az eddigiekhez hasonlóan TÁVLATI elképzelésnek értendő. Harmadszor, 

különös tekintettel az első pontra, ezek az elképzelések igen vázlatosak 
lesznek. 

 

Kezdjük a miniszterelnökkel. Miniszterelnök az államfőhöz hasonlóan nem lehet 
pártpolitikus /a pártok szerepét még tárgyalni fogjuk, az ún. választásokat is/. 

A miniszterelnök feladata nem az, hogy /ideális esetben sem, vagyis ha a 
pártokat annak tekintjük, aminek mondják magukat/ EGY CSOPORT érdekeit 

erőszakolja rá a teljes lakosságra, hanem az, hogy az államfő kidolgozta /az 
EGÉSZ ORSZÁGRA VONATKOZÓ/ STRATÉGIÁNAK megfelelően meghatározza a 

mindenkori helyes TAKTIKÁT. Miniszterelnököt, mint ahogy más tisztségviselőt 
sem, NEM VÁLASZTUNK, hanem /az államfő révén/ KIJELÖLÜNK. A 

miniszterelnök feladata a miniszterek kinevezése, leváltása, az általuk 
képviselt IRÁNYVONAL jóváhagyása, és JAVASLATAIK meghallgatásával a 

különböző területek koordinálása. A miniszterelnök EGYEDÜL AZ ÁLLAMFŐNEK 
FELEL. 

 
A miniszterek SZAKEMBEREK. Az államtitkárok szintén SZAKEMBEREK. Politikai 

államtitkárra csak az ún. demokráciában van szükség, ahol a - sokszor laikus - 

miniszterhez hasonlóan LÁTSZÓLAGOS feladata /a hivatalos pártpolitika 
képviselete/ mögött VALÓSÁGOS feladata a minisztérium irányította szakág 
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pártszolgálatba /értsd: a párt fedésében működő üzletemberek szolgálatába/ 

állítása. 

Rómában bizonyos tisztségeket /Marius előtt - más okból - a katonai 
szolgálatot is/ csak meghatározott minimális vagyon birtokában lehetett 

ellátni. A köztársaságokban a - nép által megbízott tisztségviselőnek tekintett - 
vezető hivatalnokok pozíciójuk felhasználásával történő vagyongyarapodását a 

legkülönfélébb módon - ilyen volt az említett vagyoni cenzus is, amely a 
mohóságnak kívánta elejét venni - szerették volna meggátolni. Soha nem 

sikerült. Az Oszmán Birodalomban ez a kérdés fel sem merült. Előszöris, 
minden vagyon alapja, a föld, a szultáné /aki Istent képviselte, tehát végső 

soron az Istené/ volt, a földbirtokosok /szpáhik/ azt HASZNÁLATBA kapták, és 
a szultán bármikor vissza is vehette. Másodszor, valamilyen szempontból 

mindenki a szultán rabszolgája volt /vagyis az Istené, ez még Gárdonyinál is 
megjelenik: "mink pedig az Isten rabjai vagyunk"/, még ha hivatalosan 

szabadnak is számított. /A klasszikus oszmán államban a rabszolga-nem 
rabszolga közötti különbség egyáltalán nem volt olyan kifejezett, mint például 

az 1865. december 18. előtti Amerikában. A janicsárok rabszolgák voltak, a 

nagyvezírek tekintélyes hányada szintén rabszolga volt. Ami igazán számított, 
az a TEHETSÉG volt. Tehetséggel a JOGÁLLÁSON ugyan nem lehetett 

változtatni, de a TÁRSADALMI STÁTUSZON annál inkább./ Harmadszor, és ez a 
legfontosabb, a szultánt - lásd itt is az első pontot - nem a felhalmozott 

vagyon érdekelte, hanem az EREDMÉNYESSÉG. 
Ha egy vezető hivatalnoknak MEG VAN TILTVA, hogy befolyása - amiért vezető 

hivatalnokká vált - felhasználásával saját javait gyarapítsa, jó eséllyel 
bűnözővé válik, vagyis az említett befolyást nem a rábízott vagyon 

ÉRDEKÉBEN, hanem ANNAK ELLENÉRE igyekszik érvényesíteni. Ha az említett 
hivatalnoknak részesedést biztosítanak a rábízott vagyon gyarapodásából /nem 

jutalmat, fizetésemelést, hanem még egyszer: RÉSZESEDÉST/, nagyjából AZ 
ELLENKEZŐJÉVEL kell számolni. 

A hierarchikus társadalom lényege, hogy A MAGASABB POZÍCIÓ TÖBB 
ELŐJOGGAL JÁR. A több előjog egyik következménye a közös tulajdonból 

kihasított nagyobb szelet, de CSAK AKKOR, HA EZ A KÖZÖS TULAJDON A 

POZICIONÁLTNAK KÖSZÖNHETŐ. 
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Interludium-közjáték 6. – A kohó 

 
Feliksz Juszupov herceget Krím-félszigeti birtokán találták a fehérekre vadászó 

matrózok. 1918-at írtak, amikor az akkor negyvenedik /hivatalos életrajza 
szerint harminckilencedik/ évében járó, alacsony, himlőhelyes grúz, Beszo 

Dzsugasvili és Keke Georgijevna Geladze fia még gabonarekvirálással 
foglalkozott Caricinban /mely város 24 év múlva Sztálingrád néven vonul majd 

be a történelembe/, a félelmet még nem államosították, a lelkesedést még 
nem oltotta ki a polgárháború, az éhínség és a kivégzőosztagok golyója, és a 

hajnalokat még ritkán verte fel a Fekete Maruszják, a letartóztatottakat szállító 
autók berregése. A matrózok zászlóval jöttek. A zászlón komor, fekete 

betűkkel ez állt: "Halál a burzsujra". Juszupovnak feltűnt, hogy egyikük, az, aki 
a zászlót tartotta, gyémánt karkötőt viselt. Amikor a matrózok megtudták, 

hogy ő gyilkolta meg Raszputyint, gratuláltak neki és elmentek. 
Ha szó szerint vesszük a magát jobboldalinak mondó két társaság ígéreteit, 

nagyjából a fenti képet kellene a jövő elképzeléséhez mai magyar díszletek 

közé helyezni. Előbbi történet még egy okból figyelemreméltó: ez /is/ rávilágít, 
ha önmagában halovány sugárral is, arra a kohóra, amelyben azt a 

szemfényvesztést, hogy a vörös valójában fehér, a manipuláció valójában 
népakarat, a baloldal valójában jobboldal, kiolvasztották. 

A kilencvenegy évvel ezelőtti Oroszországban még kevesebbet köntörfalaztak. 
Egy másik Feliksz, akinek a szavait Dávid Ibolya oly előszeretettel idézte 

sajátjaiként 2006 tavaszán a Várban, egy frappáns mondatban összefoglalta a 
lényeget: "nem igazságot akarunk szolgáltatni, hanem a számlákat akarjuk 

kiegyenlíteni". A "forró szív, hideg fej, tiszta kéz" hármas hazugságot kitaláló 
lengyel kisnemest, Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkijt, a VCSK vagy 

egyszerűen Cseka egykori elnökét idéztem. 
A valóság kifejezése ennyire tömören és világosan eddig egyetlen magyar ún. 

jobboldali politikusnak sem sikerült. Aki három mondatban mondja el, amit 
három szóban is lehetne, az gonoszabb dolgokra is képes, írtam már egyszer, 

a Magna Hungaria 40-ben. 
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Összefoglalás 15. – A hatalomról való lemondás 

 
Lucius Cornelius Sulla Felix verte bele a második szöget a Római Köztársaság 

koporsójába. Patricius volt, s bár fiatal korát mulatozással töltötte /rossz 
nyelvek szerint a vagyonát - ami a köztársasági hivatalok elnyerésének 

alapvető feltétele volt - is az őt kitartó gazdag szeretője meggyilkolásával 
alapozta meg/, jó katona lett belőle. Gaius Mariussal, későbbi ellenfelével 

harcolt Jugurtha numidiai király ellen, mint a lovasság parancsnoka, később 
legyőzte I. Mithridatész pontoszi királyt. Egész élete tele volt 

ellentmondásokkal. Bár az orgiákkal vegyített lakmározásokról és ivászatokról 
soha nem mondott le, őt választották a régi római erényeket képviselő 

optimata szenátori csoport vezetőjének, ifjúkora anyagi mohósága ellenére ő 
töltötte fel a kiürült római kincstárat /igaz, jórészt a proscriptiok, törvényen 

kívül helyezések áldozatainak vagyonából/, AMIKOR PEDIG úgy gondolta, 
ELVÉGEZTE FELADATÁT, két évvel meghatározatlan időre szóló diktátorrá 

választása után LEMONDOTT. Még diktátorrá választása előtt, vallásosságát 

kifejezendő felvette a Felix, Boldog utónevet. Legfelsőbb patrónusának Vénusz 
istennőt tekintette, akitől a vele haláláig ambivalens kapcsolatban álló Julius 

Caesar a maga családfáját eredeztette. Annak megfelelően halt meg, ahogy 
magánemberként élt, szörnyű kínok között, vért okádva, Krisztus előtt 78-ban. 

 
Ezt a történetet két okból meséltem el. Egyfelől annak az alátámasztására, 

hogy - mint már esett róla szó - A HELYES CSELEKEDET /hasonlóan az 
IGAZSÁG kimondásához/ FÜGGETLENNEK TEKINTENDŐ a cselekvő összes 

egyéb megnyilvánulásától. A HITELESSÉG kérdése már nem független, de az a 
CSELEKVŐ VAGY KIJELENTŐ MEGÍTÉLÉSÉRE vonatkozik, NEM A CSELEKVÉS 

VAGY KIJELENTÉS HELYES VAGY HELYTELEN VOLTÁRA, ILLETVE 
IGAZSÁGTARTALMÁRA. Ha egy tolvaj azt mondja valakire, tolvaj, az ugyan a 

tolvaj szájából rosszul hangzik, de ettől még igaz lehet: nem a minősítés 
hiteltelen, hanem a MINŐSÍTŐ. Ha egy magyar politikai pártról azt mondom, 

hogy általa elítélt rendszerek ideológiájából és módszereiből merít, akkor ezzel 

nem feltétlenül és elsősorban a szóban forgó tézist vagy gyakorlatot 
helytelenítem, hanem az illető pártot tartom képmutatónak, vagy ami sokkal 

rosszabb: ideológia nélkülinek. Amikor például a Fidesz-MPSZ elnöke azt a 
gyakorlatot követi, amit Joszif Viszzarionovics Sztálin vagy Adolf Hitler /Röhm 

és társai meggyilkoltatása, az ún. "hosszú kések éjszakája"/, Magyarországon 
Rákosi Mátyás, az ún. /rá potenciális veszélyt jelentő/ régi gárda /ha szelídebb 

módszerekkel is/ eltávolításával, az nem feltétlenül hiba /az ERŐS 
EGYSZEMÉLYI VEZETÉS az EGYETLEN eredményes kormányzási forma/, csak 

az említett elnök más kijelentései fényében tűnik ellentmondásosnak. 
Érdekes és tanulságos egy pillantást vetni a most megválasztott és 

Strasbourgba küldött /majdnem azt írtam: - aranykalitkába - száműzött/ 
fideszes európai parlamenti képviselők névsorára, a volt Bibó-kollégistákra 

különös tekintettel. 
A másik ok, amiért Sullát elővettem, az, hogy bár korlátlan ideig szóló 

korlátlan hatalommal rendelkezett, erről a hatalomról ÖNKÉNT LEMONDOTT 

/sőt, noha a diktátort NEM LEHETETT FELELŐSSÉ TENNI DIKTÁTORSÁGA 
ALATTI CSELEKEDETEIÉRT, ezt a felelősséget is elvállalta/. Minden törekvésem 
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arra irányul, hogy megszülessen a Helyreállítás Magyarországi Pártja. 

Többször, többek között a Magna Hungaria 51-ben leírtam, mi a véleményem a 

pártokról /még esik szó erről/. Semmiféle társaságot, így ezt sem, nem akarok 
hatalmi pozícióban látni: ABBAN A PILLANATBAN, MIHELYT ELVÉGEZTE 

FELADATÁT, EZ A PÁRT MINT PÁRT MEGSZŰNIK LÉTEZNI. Mint a Helyreállítás 
Rendje, folytatja feladatát, amíg Isten is engedi. 
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Összefoglalás 16. – A Jobbik 

 
Nem vagyok politikai elemző /sem/, de mivel ez egy összefoglalása a régebbi 

bejegyzéseknek, amelyeket néha nem ártalmas példákkal illusztrálni, egy 
lélegzetvételnyi kitérő erejéig ránézünk a tegnapi európai parlamenti 

választások eredményére. Ehhez is tartozik egy történet, természetesen. 
A daitják királya, Bali, Virocsana fia Indrát legyőzve mindhárom - az égi, a földi 

és a föld alatti - világ urává lett. Visnu TÖRPE alakjában kereste fel, és azt 
kérte tőle, hogy adjon neki annyi földet, amennyit három lépéssel ki tud mérni 

magának. Bali beleegyezett. Visnu az első lépésével átérte az eget, a 
másodikkal a földet, de a harmadik lépését rövidebbre fogta: a Pátálát, a föld 

alatti világot meghagyta a királynak. /A Vámana, Törpe egyike Visnu tíz 
legismertebb alászállásának, óind szóval avatárájának. Ezek még a Hal -

Matszja-, Teknősbéka -Kúrma-, Vadkan -Varáha-, Ember-oroszlán - 
Naraszinha-, a Fejszés Ráma -Parasuráma-, Ráma, Krisna, Buddha és Kalki, a 

Fehér Ló, az Eljövendő./ 

 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom a Jobboldali Ifjúsági Közösség utódpártja 

2003 óta. Magát radikális jobboldali pártnak aposztrofálja. A "radikális" szó a 
"radix", "gyökér" latin szóból ered, ami azt is jelenti, hogy töve, vagy LEGALSÓ 

RÉSZE valaminek. A "radikális" mai használatban: "SZÉLSŐséges", 
"erőszakos", már, ha hihetünk a Bakos-féle Idegen szavak szótárának. A 

"radikális jobboldali" kifejezés ugyanolyan szépítés, mint amikor egy 
mocsárrészeg emberre azt mondják, hogy "alkoholos befolyásoltság alatt áll". 

Magyarországon e párt képviselőinek, különös tekintettel önmeghatározásukra, 
nyugodtan lehetne magyarul beszélni: szélsőjobboldali. A gond ebben a 

meghatározásban nem is a szélsőséggel van, hanem a jobboldalisággal: a népi 
alapra helyezett mozgalmak NEM LEHETNEK jobboldaliak. A "jobboldali" szó a 

kommunizmus megjelenése óta egészen egyszerűen az "antikommunista" 
szinonimájává vált, pedig nem az. Az egykor szocialista Mussolini alapította 

fasiszta mozgalom ugyanúgy BALOLDALI mozgalom volt, mint Hitler 

nemzetiSZOCIALIZMUS-a, Szálasi hungarizmusa: nacionalista gúnyába 
bújtatott szocializmus, ugyanazzal az ember alsó határértéke felé irányuló 

ideológiával, ugyanazokkal az eszközökkel. A Jobbiknak, mint általában a 
fasiszta-nemzetiszocialista jellegű pártoknak két nagy többlete van az egyéb 

mai magyar pártokkal szemben: /komolyan gondolt/ nemzeti mivolta és a 
szenvedélyessége. Abban a salakanyagokból összeállított turmixban azonban, 

amelybe ezeket beleaprították, elvesztik eredeti ízüket, és a többi 
összetevőhöz válnak hasonlatossá. A Jobbik azoknak az ún. jobboldalra 

szavazóknak a végső gyötrelmét testesíti meg, akik SEJTIK ugyan, hogy 
melyik az az egyetlen irány, amerre az ember önfeladása nélkül haladni képes, 

de valóságos út arrafelé nem lévén megnyitva, NÉVTÁBLÁK alapján a felkínált 
zsákutcák között válogatnak. 

A Jobbik törpeként indult, és törpe is marad, akármekkorát lép is. A Fidesz 
számára, aki eddig csak a törpeséget látta, a lépéseket még nem tapasztalta, 

azért kényelmetlen alternatíva, mert, ellentétben vele, ideológiájának 

/említett/ elemét egyfelől KOMOLYAN GONDOLJA, másrészt ez az elem 
/önmagában/ AZ EMBERI TERMÉSZETTEL TÖKÉLETESEN SZINKRONBAN VAN. 
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A legrosszabb pedig, hogy a választók, akkor is, ha ellenségként tekintenek a 

Jobbikra, ahogy a többi pártnál nem, a Jobbiknál ÉRZIK az előbbieket. Az a 

szellem, amit a Fidesz /is/ segített kiengedni a palackból a Medgyessy-
kormány első zűrzavaros évében, Bali elbizakodott beleegyezésének 

következményéhez hasonlóan még sokat fog kellemetlenkedni. 
 

A Fidesz-MPSZ 14, az MSZP 4, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 3, az MDF 
1 képviselőt juttathat az Európai Parlamentbe. Az MSZP-vel azért nem 

foglalkozunk most sem, mert döglött /vagy jó ideig tetszhalott/ kutyába nem 
illik belerúgni. Az SZDSZ-ről és a liberális ideológiáról sokszor esett szó, az 

előbbi mondat pedig e pártra is érvényes. Az MDF mai állapotában teljesen 
jelentéktelen, ha Dávid Ibolya valamilyen okból elhagyná, a párt is 

szétfoszlana, mint reggeli köd a napsütésben. Ez a választás, mint előrehozott 
közvélemény-kutatás bírt csak jelentőséggel. A végeredmény természetesen 

teljesen mást jelent, mint amit a résztvevők kommunikálnak. Két dolgot jelent 
ez is. Azt jelenti, hogy ha azoknak, akiket Godzilla és King Kong is 

megharapott már, de utóbbi kicsit régebben, e kettő közül kell választani, 

akkor a felejtés /az a puha felejtés/ okán is, utóbbival fognak többen 
próbálkozni. Azt jelenti továbbá, és ez a fontosabb, hogy, noha King Konghoz 

közelednek többen, azért benne sem bízik mindenki, aki Godzillától elfordult, 
VAGY AKI RÉGEBBEN BÍZOTT, és MÁS LEHETŐSÉG HIÁNYÁBAN a valóságos 

lángot fújó valóságos hétfejű sárkánnyal próbál szerencsét. 
 

"Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik", 
olvasható Lukács evangéliuma 11:17-ben. 
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Interludium-közjáték 7. – A kockázat 

 
A H.I.C.S.O.S. rövidítés, ami az ALAPJÁT KÉPEZI ENNEK A NAPLÓNAK, hat 

latin szó első betűjéből áll /lásd legutoljára az Összefoglalás első részét/. 
Azokra az elkeseredett levelekre válaszul, amelyekből ma kettőt is kaptam, 

most és itt csak a negyedik szót tudom üzenni: SPES, REMÉNY. 
Most nem a Bibliából fogok idézni, a Koránból sem, sőt egyetlen szent 

könyvből sem. Az alábbiakat egy horror regény szerző, a Capote által 
"kismester"-nek csúfolt Stephen King írta. 

"Isten - mondta -, segítségre van szükségem. Be vagyok zárva egy szobába, 
amelyik tele van többnyire mérges csúszómászókkal, és halálra rémültem. Ha 

ott vagy, méltányolom, bármit is teszel értem. Á...Áment akart mondani, de 
elharapta, mielőtt befejezte volna, a szeme nagyra tágult. Tisztán hallotta, 

hogy egy hang szólal meg a fejében, és abban is biztos volt, hogy nem az ő 
hangja. MINTHA VALAKI ARRA VÁRT VOLNA, NEM IS NAGYON TÜRELMESEN, 

HOGY MARY SZÓLÍTSA MEG. 

NINCS ITT SEMMI, AMI BÁNTHATNA TÉGED, mondta a hang." 
 

/Rémület a sivatagban/ 
 

Roosevelttől Gárdonyi Gézáig, Kierkegaardtól Jézus Krisztusig elég sokan 
sulykolják elég régóta, hogy a rossz elsősorban a tőle való FÉLELEMMEL hat. 

Nem írom le ide, mert túl hosszú, de érdemes elolvasni William Styron: Házam 
lángra gyullad c. könyvének bevezetőjét. 

 
A KOCKÁZAT VÁLLALÁSÁBAN BENNE VAN A MEGVÁLTÁS EGY RÉSZE, mondta 

a már idézett szúfi, Niffari. 
 

Folytatjuk az összefoglalást. 
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Összefoglalás 17. – A rendszer 

 
A társadalomból egészen nem lehet kivonulni. Tetszik, nem tetszik, ezt, mint a 

rendőri kényszerintézkedést - voltaképpen az is -, TŰRNI KELL. Nem szabad 
azonban elfelejteni a társadalom eredeti funkcióját. Abban a pillanatban, 

amikor ez bármilyen okból megtörténik, a társadalom, mint társadalom 
összeomlik: önérdek-érvényesítő csoportoknak az afrikai szavannától 

lényegében nem különböző küzdőterévé válik, amelyet szinte szükségszerűen 
magát kizárólag ERŐVEL ideig-óráig fenntartani képes PARANCSURALMI 

RENDSZER követ. A társadalom legfőbb feladata tagjainak VÉDELME. 
Napjaink Magyarországa némileg a weimari - Hitler előtti - Németországhoz 

hasonlít. Nem olyan varázslatos persze, mint az a haláltánc, amit akkor jártak, 
nincs Thomas Mann, Stefan Heym, Sebastian Haffner, Bertolt Brecht, de még 

igazi Hitler sincs, sem Goebbels, sem Röhm, sem Sturm Abteilung, csak a 
cigánysoron hepciáskodó, a katonaság karikatúrájának sem nevezhető, a rájuk 

varrt árpádsávot megcsúfoló condrákban menetelő Potyka bácsi a társaival. 

A mindent elborító szürke sár, amibe Magyarország beleragadt, következmény. 
NEM Kádár János öröksége, NEM a világgazdasági válság következménye. A 

/most még az utolsó pillanatban talán elkerülhető/ jövő Magyarországa 
ugyanabban a méhben fejlődött, mint a múlt Szovjet-Oroszországa, 

nemzetiszocialista Németországa: a LIBERALIZMUS méhében. 
A társadalom RENDSZER. Előre is bocsánatot kérek, hogy a mai bejegyzés 

további része nem lesz túl olvasmányos: ha valamennyire alá akarom 
támasztani elméleti síkon az előbbieket, az absztrahálást nem tudom elkerülni. 

Tudni kell először is, hogy MINDEN RENDSZER ÖNMEGHATÁROZÓ. 
Érzékeltetésül ez azt jelenti, hogy például egy sakkparti megnyitásakor 

elméletben bármelyik lépés győzelemre vezethet, de ugyanaz - a játék 
RENDSZERÉNEK megfelelően - a végjátékra már korántsem érvényes. 

MINDEN RENDSZER MAGÁNYOS: csak KÜLÖNÁLLÁSBAN tud létezni. Ez a 
különállás saját elemeire is érvényes /és ezt hívják, ha társadalomról 

beszélünk, ELIDEGENEDÉSNEK/. A dolog egy társadalmi rendszer esetében 

úgy fest, hogy valami olyasmibe KELL integrálódni, ami mindegyik, ez 
integrációban résztvevő számára /és vice versa/ teljességgel idegen. Az az 

ellentét, amit ez az integráció indukál, Kierkegaardnál a nemzedék-individuum 
ellentétében, a filozófiai gondolkodásban, abban a Martin Heidegger által 

kidolgozott elméletben jelenik meg, amelynek elnevezését Sartre adta 1943-
ban: az egzisztencializmusban. 

Minden rendszert AZ ELEMEI HATÁROZNAK MEG. /Az első elem, hogy milyen 
lehet - és milyen nem lehet - a második, az első ÉS a második elem, hogy 

milyen lehet, és milyen nem lehet a harmadik, az első, a második és a 
harmadik elem, hogy milyen lehet, és milyen nem lehet a negyedik, és így 

tovább. A kisszámú elem esetében még "lehet"-ként használt kifejezés az 
elemek számának növekedésével a "kell" irányba módosul./ Az elemek 

számára /mármint az EGYES elemek számára - a rendszer az egyes elemek 
EGYÜTT/ ugyanakkor a rendszer éppoly idegen, mint az elemek a rendszer 

számára. Egy rendszer önmeghatározásán azt érjük, hogy a rendszer ezt az 

externitást MEGTAGADJA. 
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A rendszer nem elemekből áll, hanem AZOKRA BONTHATÓ LE. A rendszer 

számára nincs MÁS: számára a "más" ÖNMAGÁVAL EGYBEESIK /rendszerről 

akkor, addig és olyan vonatkozásban lehet beszélni, amikor, ameddig és 
amilyen vonatkozásban ez az egybeesés konstatálható/. 

Ha egy műtárgyat megalapoznak, kezdetben MAGA AZ ALAP a műtárgy. Minél 
tovább épül egy rendszer, annál jelentéktelenebbnek TŰNIK az alapelem /a 

társadalom esetében például a már említett VÉDELEM/ az egészhez képest. 
Ez az érzékcsalódás. Ha egy rendszer az alapelemmel nem harmonizál, 

összeomlik: nem képes megszabadulni ugyanis önnön magára irányuló 
determinációjának a kényszerétől. Az alapelemet integrálni KELL: MINDEN 

RENDSZER TEHETETLEN saját törvényeivel szemben. 
 

Bacsó Péter "A tanú" című filmjében narancsültetvényt létesítettek 
Magyarországon. Egyetlen narancs termett, amit reprezentetíve párt- és 

katonai vezetőkkel akartak megkóstoltatni, ezt az egyet azonban a főhős fia 
megette. Már nem volt visszaút, valahogyan pótolni kellett: egy citromot tettek 

a helyére. "Ez citrom" - aggályoskodott a főhős. "Ez narancs" - nézett rá 

szúrós szemmel ÁVH-s főnöke, és a rendezvény zökkenőmentesen lezajlott. 
 

Egy gondolkodási, társadalmi, bármiféle rendszernél, ha az alapelem és a 
felépítmény között feszültség keletkezik, azt a rendszer összeomlása nélkül 

egyetlen módon lehet feloldani: AZ ALAPELEMNEK A RENDSZER LOGIKÁJA 
SZERINTI ÁTÉRTELMEZÉSÉVEL. 

Amikor a gazdaság és államigazgatás különböző területeit tárgyaljuk, igyekezni 
fogok a társadalom fő funkcióját sem szem elől nem téveszteni, sem a saját 

szájam íze szerint nem átkeresztelni. 
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Összefoglalás 18. – A halogatás 

 
A magyar állam 2009-ben különböző, egymással általában ellentétben álló 

SZEMLÉLETEK hálójában vergődik. E szemléletek kivétel nélkül GAZDASÁGI 
szemléletek, céljuk pedig ugyanaz, mint egy kizsákmányoló gazda célja a saját 

birodalmával. Csodát csak FOKOZATOSAN - leírtam egypárszor -, az el nem 
viselhető terhektől /adósságoktól/ megszabadulva, gyökeresen más 

gazdaságpolitikával, MOTIVÁLT emberekkel lehet tenni. A KÜLFÖLD felé a 
felvett hitelek és kamataik fizetése hosszú távon kivitelezhetetlennek tűnik. 

Mármost e pillanatban MINDEN olyan társaság, amelynek ebben döntési 
jogköre van-lehet/ne/, jól megfontolt SAJÁT érdekében ezt a kérdést 

alapjaiban érinthetetlennek tekinti /hogy ugyanakkor, mint MOND, az csak a 
színielőadásban rá kiosztott szerepből következik, és ugyanolyan értéke van, 

mint amikor egy hölgyismerősömet anális erotikára kényszerítő férje a "nem 
fáj, te csak úgy érzed" szavak kíséretében szeretettel megpaskolta az illető 

hölgy fenekét és bejezte az aktust/. Alapjaiban érinthetetlennek tekinti az 

adórendszer - nem ösztönző, hanem büntető jellegű - FILOZÓFIÁJÁT is, 
MINDENT elvonásokkal kísérelve meg orvosolni, eme elvonások végső 

határának pedig egyedül a lakosság /folyamatosan kitolt/ mindenkori 
TŰRÉSKÜSZÖBÉT tartva irányadónak. A most hatalmon levő, vagy a következő 

választások után Magyarországot irányító politikusok között nincsenek jó 
tündérek. Semmiféle valóban konstruktív elképzelés nem látott napvilágot, 

csak az /ezen az úton haladva/ elkerülhetetlen halogatása történik. Ha például 
a költségvetési hiány, mint ma a Fidesz-MPSZ elnöke, a miniszterelnöki szék 

várományosa nyilatkozta, majdnem a duplájára nőhet, akkor ennek csak 
rövidtávon lesz az a következménye, hogy nem kell újabb megszorító 

intézkedéseket hozni /szó nincs a gazdaság talpra állításáról, amivel említett 
elnök ezt az engedékenységet indokolta/, hosszú távon viszont az, hogy 

Magyarország BEFELÉ is eladósodik. 
Azt a néhány figurát, ami EZEN a táblán még talpon maradt, nem 

sokféleképpen lehet már tologatni. 
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Összefoglalás 19. – Az állami tulajdon /a védelem/  

 
A társadalomnak alapvetően háromféle védelmet kell nyújtania tagjainak: 

védelmet a betegségekkel szemben, védelmet a nélkülözésekkel szemben és 
védelmet más emberekkel szemben. E háromféle védelemből legalább az 

utolsó kettő biztosítása nélkül még egy csimpánzkolónia fenntartása is 
okafogyottá válik /a harmadik pontnál "emberek" helyett itt természetesen 

"csimpánzok" értendők/. Azok az alapellátások, illetve szolgálatok, amelyek ezt 
a háromféle védelmet hivatottak biztosítani, LÉNYEGÜK SZERINT NEM 

LEHETNEK ELSŐSORBAN PROFITTERMELŐ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK. A piac 
önszabályozó képessége, ÚGY, ahogy ezt a liberális gazdaságpolitika 

megindokolja, mese habbal. Minden stratégiailag fontos terület feladása előtt 
szinte törvényszerűen megjelenik a csacsi orra előtt a sárgarépa, és 

megjelennek a féligazságokra támaszkodó tévtanítások.  
 

A villamosenergia-ellátás LIBERALIZÁCIÓJÁT, azaz - nem gondolom, hogy 

önzetlen megfontolásokat követő - magánkézbe-adását például /a 
szocializmusra, tehát HÚSZ ÉVVEL EZELŐTTI viszonyokra jellemző/ "az állam 

rossz gazda" tév-tanításával indokolták, a sárgarépa pedig a "kialakuló 
versenyben CSÖKKENŐ energiaárak lehetősége" volt. A piac, jóllehet tényleg 

szabályozza valamennyire önmagát, nem jótékonysági intézmény. Alapesetben 
minden eladó azt a LEGMAGASABB árat célozza meg, amit még kifizetnek a 

portékájáért, de két dologra tekintettel kell lennie: a konkurensekre és a 
költségekre. A vevőkre csak annyiban, amennyiben el kell találnia az ízlésüket 

és az előbb említett fizetőképességüket. A villamosenergia-piac azonban nem 
alapeset, hanem VALAMI MÁS. Messze nem mindegy ugyanis, MINEK a 

piacáról van szó, vagyis messze nem mindegy, Corelli kapitány mandolinjáról, 
vagy olyasmiről, amit MINDENKÉPPEN MEG KELL VENNI. Utóbbi azt jelenti, 

hogy a fogyasztó CSAK VÉGSŐ ESETBEN mondhat le róla, válogatni pedig a 
liberalizációt követően is /a magas tőkeigény miatt/ csak néhány 

magántársaság között válogathat. E magántársaságok és az állam között van 

azonban egy nagyon fontos különbség: a magántársaság NEM MÉRLEGEL 
SZOCIÁLIS SZEMPONTOKAT /nem tudja más forrásból az esetleges kiesést 

pótolni, de nem is akarja/, nem is mérlegelhet, mert akkor veszteségessé 
válna. Mindebből egyrészt az következik, hogy a fogyasztó AKÁR MÁS 

SZÜKSÉGLETEI TERHÉRE is igyekezni fog a szolgáltatást megvenni, másrészt, 
hogy NEM LESZ ÉLES KONKURENCIAHARC a szolgáltatók között, vagyis: a 

villamos energia ára nem a legalacsonyabb, hanem A LEGMAGASABB elkérhető 
ár közelében fog megállapodni. 

Az államnak a fent említett háromféle védelmet, vagyis azt a MINIMUMOT, 
amiért egyáltalán van, SAJÁT MAGÁNAK kell biztosítania, SAJÁT KEZÉBEN 

TARTOTT FORRÁSOKBÓL. 
Ez nem MONOPOLHELYZETET jelent. Ha valaki értelmét látja a felsorolt három 

területen az üzleti vállalkozásnak, például szélerőművek, magánkórházak, 
védelmi cégek működtetésével, ám tegye. 
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Összefoglalás 20. – A megszorítások 

 
Dicső Gábor a hajdani Kontrax Rt /a székhelyéül felépített üvegpalota ma is 

látható a Hungária körúton, közel a Mogyoródi úthoz/ alapítója és elnök-
vezérigazgatója volt. Amikor nem sokkal a Kontrax felszámolása előtt 

megkérdezték, nem áll-e a cége gyenge lábakon, azt válaszolta: a cég lehet, 
hogy nem áll erős lábakon, de ő személy szerint igen. 

Aki ma Magyarországon újságot olvas, vagy híreket hallgat, azt gondolhatná, 
hogy a kormánypárt /és vele a most levitézlett liberális párt/ franciasakkot 

játszik /ahol az nyer, aki veszít/. Bár egy strómannal végeztetik el, de 
rendületlenül ragaszkodnak a megszorításokhoz, /látszólag/ a legcsekélyebb 

figyelmet sem szentelve sem a meredeken zuhanó népszerűségi mutatóknak, 
sem a 2010-ben esedékes választásoknak. A legnagyobb ellenzéki párt 

/látszólag/ a lakosság érdekében mindezeket hevesen ellenzi, sőt előrehozott 
választásokat akar. Az ő /vagyis a Fidesz-MPSZ/ szempontjából az előrehozott 

választások /látszólag/ kétélű fegyver is lehetne: minthogy gazdaságpolitikája 

és adósságkezelése lényegében semmiben nem különbözik riválisáétól, a 
megszorító intézkedéseket így neki kellene meghoznia, pszichológiai okokból 

ráadásul ÚJ ÖTLETEKET - a sarcolás más formáit - KITALÁLVA. Látszólag, 
látszólag, látszólag - annyiszor írtam le ezt a szót ebben a naplóban, hogy a 

mai bejegyzést a "látszólag" illusztrálására kell fordítanunk. LÁTSZÓLAG sem a 
kormánypárt /és az SZDSZ/, sem pedig az ellenzéki pártok nem cselekszenek 

logikusan. De ez a mondat ÍGY nem pontos és nem teljes: a TAGSÁG nem 
cselekszik logikusan, ha A PÁRTJA SZEMPONTJAIT NÉZI. A tagság azonban -  

Dicső Gáborhoz hasonlóan - egyáltalán nem a pártja szempontjait tekinti 
elsődlegesnek, hanem a SAJÁTJAIT. Azt mondtuk korábban, a magyar politikai 

pártok csak FORMAILAG politikai pártok, valójában üzleti szerveződések. A 
párt egy ESZKÖZ és egy FEDŐSZERV, amelytől a tagság /túlnyomó része/ 

annyit vár el, mint egy MUNKAHELYTŐL: anyagi biztonságot, gyarapodást, 
talán /mindezek fokozására/ előmenetelt. A párt /munkahely/ sikere csak 

ÁTTÉTELESEN érdekli, amennyiben saját sikerét mozdítja elő. Jobb illusztrációt 

az előbbiekhez, mint a Gyurcsány-kormány működését és bukását, ki sem 
tudnék találni. Most egy hitelező-adós játéknak vagyunk a tanúi. A Nemzetközi 

Valutaalap -IMF- hitelének utolsó harmadát hívja le Magyarország. Ennek 
azonban vannak bizonyos feltételei, e feltételek ADMINISZTRATÍV teljesítése 

pedig a megszorító csomag. Azért adminisztratív, mert azon kívül, hogy kizárt 
dolog, hogy a VALÓSÁGBAN is ugyanazokat a bevételeket produkálja, mint 

papíron, nagy valószínűséggel kizárt dolog az is, hogy bárki komolyan vegye, 
vagyis ne legyen tisztában a mondat első felében leírtakkal. /Hogy az 

adósságok bármiféle rendezésére alkalmas-e, az már annyira komolytalan még 
kérdés formájában is, hogy nem foglalkozunk vele./ Mindebből az következik, 

hogy a megszorító intézkedések meghozatalának az az oka, hogy A 
HITELEKHEZ HOZZÁ LEHESSEN JUTNI, a kormány további regnálásának az az 

oka, hogy EZEKET A HITELEKET /VAGY EZEK JELENTŐS RÉSZÉT/ A 
KORMÁNYZÓ ÉS VELE SZÖVETSÉGES PÁRT TAGSÁGA VEHESSE FEL 

VALAMILYEN ÜZLETNEK ÁLCÁZVA, az ellenzék tiltakozásának pedig, hogy 

MINDEZEKET Ő TEHESSE MEG. A magyar lakosság e dologban a szenvedő 
alany, a manipulációk célpontja és eszköze. A megszorítások őt érintik, az 
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elégedetlenség, amit a Fideszre örökül hagyott kamatos hiteltömeg - 

különösen az Új Erő színpadra lépésével - indukálni fog, a következő kormány 

/az üzleti konkurensek/ pozícióit gyengítve a mindenkori alkualapot a jelenleg 
regnáló üzlettársak szempontjából pozitívan befolyásolhatja majd. 

 
Amit most leírtam, nem feltétlenül maga AZ IGAZSÁG, de nemigen járhat 

messze tőle. 
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Interludium-közjáték 8.  

 
Miért ne állnánk félúton, 

S néznénk a dombra fel? 
S nevethetnénk a szitkokon, 

S azon, hogy tűrni kell? 
A SEMMI FÖLDJÉT NEM LEHET 

BEVENNI, és moha 
Zöld szőnyegén csak egy mehet, 

S csak egy is ér oda. 
 

Határos, és határtalan, 
Áttetsző és tömör, 

Egy villanásnyi, nyomtalan, 
Mint árnyék egy kövön. 

SZÉPEN SZÓL, BÁR CSAK SZALMASZÁL, 

ÉS SZÉP A MOSOLYA, 
BÁR NINCSEN NEKI SZÁJA MÁR, 

ÉS HANGJA SEM VOLT SOHA. 
 

A fénytelen tűz messze ég, 
Kékben oldott a kék, 

ARCBA MERÜLT ARC TENGERÉN 
SÖTÉTTELEN SÖTÉT. 

KINEK SEMMIJE NEM MARADT, 
KIÁLL A HÁZ ELÉ, 

KABÁTJA GOMBJA ELSZAKADT, 
DE NEM KAP MÁR FELÉ. 

 
S amikor a rémült idők 

Folyóján valahol 

Megindul, mint öreg ripők 
A szürke Északon, 

KI NAGY SZÍNÉSZKÉNT ITT TEREM, 
S magához emeli: 

MINDEGY LESZ MÁR, ÉLT-E, VAGY SEM, 
S HISZI, VAGY NEM HISZI. 

 
Ezt a saját történetem /Curriculum vitae 2./ részeként, tehát NEM versnek 

szánva, majdnem húsz éve írtam. Megismétlem: mondja valaki, hogy nem 
vagyok jó jövendőmondó. 
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Összefoglalás 21. – A gazdaság helyreállítása 

 
1849. május 22-én nem volt nehéz eladni az újságokat Pest-Budán. "Jön a 

muszka!" - kiabálták a rikkancsok, ugyanez virított a címlapokon nagy 
betűkkel. Pár héttel később a Ferenc József megsegítésére küldött, körülbelül 

százkilencvenezer fős orosz hadsereg Ivan Fjodorovics Paszkievics tábornagy, 
Jereván grófja, Varsó hercege, és Fjodor Vasziljevics Rüdiger tábornok 

vezényletével megérkezett Magyarországra. Paszkievics akkor már 
tizennyolcadik éve volt Lengyelország orosz helytartója. Helytartósága még 

három évig tartott: a lengyelek ezt az időszakot paszkievicsi éjnek nevezik. 
Görgei Artúr tudta, hogy egyetlen lehetősége maradt: Komárom mellett 

megverni az osztrákokat, majd EZUTÁN fordulni az oroszok ellen. Dembinszky 
és Kossuth nem értett vele egyet, ők a végső csatát Erdélyben akarták 

megvívni, lehetőséget adva ezzel az osztrák-orosz hadseregeknek az 
egyesülésre. A két ellenség közé szorult, fel-alá menetelő magyar honvédség 

utolsó ütőképes hadserege, élén Görgeivel végül Rüdiger előtt tette le 

FELTÉTEL NÉLKÜL a fegyvert 1849. augusztus 13-án, Világosnál. 
A legbővízűbb forrásokat, mindenkiről makulátlan jellemet és a legnagyobb 

jóakaratot feltételezve is teljesen kizárt, hogy Magyarország összes 
problémájával EGYSZERRE meg lehessen birkózni. 

 
James Clavell rendezte "Az utolsó völgy" című filmet. Ennek az elejéből fogok 

idézni egy párbeszédet, szokás szerint kiemelve a fontos részeket. Egyik 
kedvenc filmem egyébként, ha megvan még valahol, érdemes megnézni. 

"-Éhezik egész Németföld. Förtelmes dögvész pusztít mindenütt. Mikor láttatok 
ilyen gazdag völgyet? 

-Beszélj, ne faggass! 
-Éhen halnak a terményük és a jószáguk híján! 

-Kezdesz fárasztani. Térj a lényegre! 
-Ez a lényeg, kapitány! ELKOBZOD AZ ÉLELMÜKET A SEREGNEK, ÉS AZ EZER 

BENDŐBE VÁNDOROL! NEM KÁR ÉRTE? Húzd ki a telet! Maradj itt a völgyben! 

-Mi? 
-Húzd ki a telet! A SEREG MEGHAL, DE TE ÉLSZ! Nem adódik több ilyen 

alkalom!" 
 

Ha a rendelkezésre álló eszközöket a jelen helyzetben ELOSZTJÁK a rászoruló 
területek között, még akkor is, ha senki nem lopja el őket, NYOM NÉLKÜL EL 

FOGNAK TŰNNI. Ezer kátyú FELÜLETES betemetése után az első fagyot 
követően ezer kátyú jelenik meg újra, a javításra fordított pénz pedig annyi 

hasznot hoz, mintha papírhajót hajtogattak volna belőle, és újévi 
kívánságokkal leúsztatták volna a Dunán. 

Fontossági sorrendet állítva, a LEHETŐ LEGTÖBB TŐKÉT A LEGRÁSZORULTABB 
TERÜLETRE KONCENTRÁLVA - vállalva a többi átmeneti krízisét -, 

RÉSZENKÉNT kell a gazdaságot helyreállítani. 
Magyarországnak, ha élni akar, ÉLNI KELL UGYANAZZAL AZ ERŐVEL, AMIVEL 

KISEMMIZTÉK. Nagyon sok bátorságra, bölcsességre, hitre és alkudozásra lesz 

hozzá szükség. 
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Összefoglalás 22. – Az egészségügy 

 
Az Összefoglalás 14. alatt felsoroltam tizenegy minisztériumot. Közülük kettő 

olyan területet irányít, amelynek működtetése az ország számára 
BEFEKTETÉSNEK tekintendő, vagyis annak a kiadásnak a nagy része, amelyet 

ráfordítanak, KÉSŐBB térül meg. Ezek: az Egészségügyi Minisztérium és az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium. Ugyanaz az I. Miklós cár, akinek a 

segítségével az 1848-49-es forradalmat leverték, mondta Moldva és 
Havasalföld megszállása után az Oszmán Birodalomról: "van Európában egy 

beteg, nagyon beteg ember". A beteg, nagyon beteg ember nevében I. Abdul-
Medzsid szultán hadat üzent neki, és miután szövetségre léptek vele az 

angolok és a franciák is, megkezdődött az oroszok vereségét jelentő 1856-os 
párizsi békekötéssel végződő ún. krími háború. A magyar állam- és 

gazdaságirányításban "rossz" és "még rosszabb" van. Ha a "még rosszabb"-
akat rangsorolnánk, Magyarország beteg embere paradox módon, de teljesen 

egyértelműen az egészségügy volna. Egy magyar /de gyaníthatóan nem csak 

magyar/ minisztérium a kontraszelekció megtestesülése. A TEHETSÉGES 
emberek zömmel ALACSONYABB beosztásokban koncentrálódnak, bizonyos 

/mondjuk osztályvezető-helyettesi/ szinttől fölfelé pedig a 
TEHETSÉGTELENSÉG a legjobb ajánlólevél. Ennek ugyanaz az egyszerű oka, 

amiért MINDEN területnek juttatnak valamiféle, másra, mint a magánzsebek 
megtöltésére nem alkalmas összeget /ld. előző bejegyzést/: az INTÉZMÉNY 

eredményessége senkit nem érdekel, az, amit egy középkori, feleségeknek 
szóló intelem úgy fogalmazott meg, hogy "magad szeme kívánja magad 

javacskáit látni", annál inkább. Egy JELENTÉKTELEN helyettes vagy beosztott 
nem veszélyezteti a bőségszarunak tekintett pozíciót, egy OKOS, TEHETSÉGES 

SZAKEMBER viszont annál inkább. Az egészségügy irányítását CSAK NAGY 
ORVOSI ÉS LEGALÁBB KÓRHÁZIGAZGATÁSI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ 

szakemberre lehet/ne bízni, /hasonlóan a többi minisztériumhoz/ NEM 
PÁRTDELEGÁLTRA. Elsősorban olyanra, aki a fennálló viszonyokkal 

ELÉGEDETLEN. Az egészségügy költségigényes. A források jelenleg 

költségvetési források, azaz ADÓ- VAGY ADÓJELLEGŰ /társadalombiztosítási 
járulék/ bevételek. Nem kifejezetten könyvelési terminusokkal élve ezeket 

többek között kétféle eszközre fordítják: tartós használatú és fogyóeszközökre. 
A /folyamatos kiadást jelentő, ezért/ nagyobb tétel értelemszerűen a 

fogyóeszköz, aminek zöme, egészségügyről lévén szó, gyógyszer. A gyógyszer 
egy szempontból biztosan ugyanolyan, mint a villamos energia /ld. 

Összefoglalás 19./: MINDENKÉPPEN MEG KELL VENNI. Ezért az áráról is 
ugyanazt lehet mondani, hogy tudniillik a gazdasági verseny ellenére AZ 

ELKÉRHETŐ LEGMAGASABB ÁR KÖRÜL fog alakulni. Mindez a gyártónak 
EXTRAPROFITOT, az államnak /vagyis a lakosságnak/ EXTRAKIADÁST jelent. 

Ha nem érdekcsoportok, hanem a LAKOSSÁG /az államalkotó társadalom/ 
szemével nézzük, akkor ennek az extrakiadásnak a csökkentésére /többek 

között a bizonytalansága miatt/ PÉNZÜGYI KONSTRUKCIÓ nem látszik 
alkalmasnak. Két dolog viszont igen: a LEGNAGYOBB KIADÁST JELENTŐ 

eszközök állami előállítása /vagyis például ÁLLAMI GYÓGYSZERGYÁRAK/, és az 

infrastruktúra olyan színvonalra fejlesztése, amely már /például térítéses 
ellátás formájában külföldieknek/ BEVÉTELT is hozhat. 
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Ami sikerült a soproni fogorvosoknak, sikerülhet a magyar államnak is. 
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Összefoglalás 23. – Az oktatás 

 
A rákosi-kádári idők hivatalos vicclapja a Ludas Matyi volt. A hetvenes évek 

közepén, felsőoktatási felvételik idején láttam benne egy karikatúrát. 
Valószínűleg tanoncot kereső öreg suszter ült a műhelye előtt, a műhely 

eredeti felirata fölé pedig egy másik tábla volt szögelve: cipészegyetem. 
A mai magyar egyetemek jelentős része NEVÉBEN egyetem csak. A 

felsőoktatási diploma értéke együtt devalválódott a felsőoktatás, sőt, az egész 
magyar oktatás értékével. Két nagy probléma van. Az egyik az oktatási 

rendszer STRUKTÚRÁJA, a másik az oktatási rendszer SZEMLÉLETE. A mai 
magyar oktatás úgy épül fel, hogy a kötelezően elvégzendő képzésen felüli 

képzést valamiféle LUXUSNAK tekinti. E tekintetben NEM TESZ KÜLÖNBSÉGET 
szakágak között, sőt, a minden vonatkozású differenciálást FELFELE igyekszik 

csökkenteni, főiskolákból /a képzés változatlanul hagyása mellett/ 
egyetemeket kreálva, maximum egy oklevélre érdemes, egy-két éves 

tanfolyamokat EGYETEMI DIPLOMÁVAL elismerve. A magyar közoktatás is 

kiváló példája a kontraszelekciónak. Akit nem vettek fel az egyetemre, 
megpróbálkozik a Tanárképző Főiskolával, ha oda sem vették fel, és még van 

kitartása, marad valamelyik tanítóképző főiskolai kar. Ebből az az egyszerű 
dolog következik, hogy azokat a gyerekeket, akiket kis túlzással 

akadémikusoknak, vagyis a LEGKÉPZETTEBB és LEGELHIVATOTTABB 
PEDAGÓGUSOKNAK /utóbbi szó háromszor aláhúzva értendő/ kellene, a 

LEGKEVÉSBÉ KÉPZETT ÉS LEGKEVÉSBÉ ELHIVATOTTAK fogják oktatni. /Minél 
KISEBB egy gyerek, annál fogékonyabb. Amire leérettségizik, az alapvető 

tulajdonságai, szemlélete, értékítélete nagyjából MÁR KIALAKULTAK. A 
felsőoktatás SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS, NEM NEVELÉS, de még csak nem is 

TANÍTÁS. Egyetemen és főiskolán az ember TANUL, az oktatók 
IRÁNYÍTÁSÁVAL./ Az oktatási rendszer ma /természetesen/ GAZDASÁGI 

szemléletű. Ebből az a vélemény adódik, hogy a felsőoktatás képviselte luxust 
meg kell fizetni, sőt, felárral kell megfizetni. E szemlélet ugyanis nem csupán 

valamilyen luxusnak tekinti a felsőoktatást, hanem egyfajta 

SZOLGÁLTATÁSNAK. Tíz és tizenöt éves korom között minden nyarat a 
balatonőszödi református lelkész családjánál töltöttem. Állt a faluban, 

átellenben a közérttel, egy kocsma. Amikor sok esztendővel később arra 
jártam, még megvolt: ugyanazok a svájcisapkás parasztok ültek benne, /jóval 

drágábban, de/ ugyanazt a sört és pálinkát mérték, azonban már nem 
kocsmának hívták. A cégtáblát átfestették: "Mini Drink" felirat került rá. Egy 

szolgáltatásért akkor lehet több pénzt elkérni, ha MAGASABB SZÍNVONALÚ. A 
mai magyar felsőoktatás-irányítás a szolgáltatások színvonalát pusztán 

TITULUSAIBAN emelte meg, hozzájuk csapva annyi SZOLGÁLTATÁSNAK 
NEVEZETT TEVÉKENYSÉGET /vagyis mesterségesen kreált, a bevételszerzésen 

kívül senkinek semmiféle gyakorlati hasznot nem hozó ún. szaktárgyat/, 
amennyit csak ki tudott találni, a körítést leszámítva egyetlen markáns 

megfontolást, az AZONNALI HASZONSZERZÉST tartva szem előtt. 
Még gimnazista koromban mondta egy barátom, hogy ő tökéletesen megérti a 

ma kőkorszaki szinten élő népeket. Egyetlen dolgot nem ért csupán: MIT 

CSINÁLTAK EDDIG? Ha nem akarjuk, hogy Magyarországról is ugyanezt 
kérdezzék pár évtized múlva, tudomásul kell venni, hogy AZ OKTATÁS A JÖVŐ 
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ALFÁJA ÉS OMEGÁJA. Az oktatandó embereket illetően egyetlen szelekciós 

szempont lehetséges: a TEHETSÉG. Az oktatandó tárgyakat illetően egyetlen 

szelekciós szempont lehetséges: a HASZNOSSÁG. A PÉNZ nem szerepel a 
szelekciós szempontok között. 

Egy egyetem vagy főiskola végezhet - végez is - olyan /például kutatási/ 
tevékenységet, amelyből bevételei származhatnak. Semmi kifogásolnivaló 

nincs abban sem, ha azokért a diplomákért, amelyeket úgyis csak ezért 
találtak ki, pénzt kér. El kell különíteni azonban ezeket mindazon szakoktól, 

amelyeknek megfogható és valóságos jelentőségük van az ország jövője 
szempontjából. Utóbbiakat NEM ÁRULJUK: az oktatás költségeit az 

intézménynek ÉS az államnak KI KELL GAZDÁLKODNIA. 
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Összefoglalás 24. – A hadsereg 

 
"Az örök béke a legnagyobb mértékben reális, mivel megvalósulásához nem 

hiányzik egyéb, mint egész Európa beleegyezése és néhány más hasonló 
apróság", írta II. /Nagy/ Frigyes Voltaire-nek. 

Két minisztérium hatáskörébe tartoznak Magyarországon a fegyveres 
testületek: a Honvédelmi Minisztérium és az Igazságügyi és Rendészeti 

Minisztérium hatáskörébe. A honvédség saját önmeghatározása szerint 
"békében az önkéntességen, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli 

állapotban az önkéntességen és az általános hadkötelezettségen alapuló 
haderő". A Honvédelmi Minisztérium POLGÁRI irányítás alatt áll. 2009 

Magyarországát nemhogy bármilyen értelemben vett hatalomnak, de magát 
megvédeni képesnek sem lehet tekinteni. /A – például - regionális hatalmi 

státusz NEM függ sem az ország nagyságától, sem a lélekszámától. Izrael 
lélekszáma körülbelül négy és fél millió fő, Észak-Koreáé huszonkét és fél 

millió./ Az önkéntes, csak ún. rendkívüli állapotban /e szemérmes, Wojciech 

Jaruzelski 1981-es Lengyelországára emlékeztető kifejezés gyakorlatilag a 
HÁBORÚT jelenti/ sorozott hadsereg létrehozásának legfőbb oka nem 

valamiféle ésszerűség, sem valamiféle /elsősorban liberális/ elv, hanem 
egyszerűen az, hogy a magyar hadsereget elsősorban DÍSZLETNEK szánták. E 

pillanatban úgy állunk, hogy Magyarország biztonságát tulajdonképpen SEMMI 
NEM SZAVATOLJA. Saját hadereje potenciális ellenfeleivel, vagyis a 

szomszédaival szembeni számottevő ellenállásra sem képes, azok a PAPÍROK 
pedig, amelyek védelmét lennének hivatottak biztosítani, a közös szövetségi 

rendszer okán ÉPPEN EZEK ELLEN NEM VÉDENEK, hanem olyan országokkal 
szemben, amelyek belátható időn belül NEM akarják megtámadni. Ha mégis, 

akkor ezt nem azért fogják megtenni, mert Magyarországgal, hanem mert 
ANNAK A SZÖVETSÉGNEK AZ IRÁNYÍTÓIVAL támad valamiféle fegyveres 

megoldást kívánó vitájuk, amelynek Magyarország a tagja. Magyarország, 
amire pontosan ugyanazt lehet mondani, mint a Napóleon után visszatérő 

Bourbonokra /semmit nem tanultak és semmit nem felejtettek/, e 

katonapolitikával nemhogy elkerülhet bármiféle háborút, hanem AZ ÖSSZES 
LEHETSÉGES OLDALRÓL BEBIZTOSÍTOTTA MAGÁT, HOGY SEMMIKÉPP KI NE 

MARADJON ABBÓL. 
A "megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban", vagyis a háború 

kitörésének küszöbén, illetve kitörésekor elrendelt sorozás a mai világban 
annyit ér, mint halottnak a csók. Jól felszerelt és elosztott, békében is 

számottevő létszámú önkéntes hadseregeknél, különösen, ha azok a kiépített 
védműveken felül NUKLEÁRIS ESZKÖZÖKKEL IS RENDELKEZNEK, teljesen más 

a helyzet, a magyar hadsereg azonban nem ilyen. 
Egyszer régen egy barátnőm elkeverte valahová az arany fülbevalóját. 

Hosszasan kereste eredménytelenül, közben mérgében meggyanúsított, hogy 
én loptam el, de végül megtalálta. "Nem kérek bocsánatot," - nézett rám utána 

- "mert majdnem olyan súlyos dolog, mintha tényleg elloptad volna az, HOGY 
EL TUDOM RÓLAD KÉPZELNI". 

El tudom képzelni, hogy van Magyarországon egy költségvetés. E költségvetés 

hivatott elosztani a tárcák között az állami bevételeket. Az elosztás 
szempontjai között minden bizonnyal ott vannak a halaszthatatlan kiadások, 
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úgy is, mint AZ INDULATOK FÉKENTARTÁSÁNAK MINIMALIZÁLT ESZKÖZEI, de 

ugyancsak minden bizonnyal ott vannak a pártokhoz kötődő üzletcsoportok 

kívánságai is. Ha a honvédséget díszletnek szánják, akkor elsősorban 
LÁTSZATTEVÉKENYSÉGET várnak el tőle, anyagbeszerzése pedig NEM A 

SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTÉSÉT, hanem ÉRDEKEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT fogja 
jelenteni. Amennyiben ez az állítás igaz, akkor igaz legalább három további 

feltételezés is. Először: a technikai eszközök zöme, különösen a mindennap 
használatosak, a filctolltól a csapatszállító járművekig vagy hiányzik, vagy 

teljesen elavult, egy másik része viszont /messze a szükségleteket 
meghaladóan/ ULTRAMODERN és MÉREGDRÁGA. Másodszor: ezek a korszerű 

technikát képviselő, drága eszközök csak VÉLETLENSZERŰEN tagozódnak be a 
hadsereg egyéb eszközei közé, nem egy átgondolt, átfogó, az ALAPOKTÓL 

építkező fejlesztés részeként. Harmadszor: a hadsereg jelenlétét a 
hétköznapokon ÉSZRE SEM LEHET VENNI /még hadgyakorlatok formájában 

sem/, ugyanakkor VALAMI MÓDON, például jelentéktelen külföldi missziók 
ellátásával rendszeresen hírt ad magáról. 

Egy FORMÁLIS hadsereg, amelynek beszerzései /hasonlóan más területek 

beszerzéseihez/ tulajdonképpen ahhoz igazodnak, hogy azok az 
üzletcsoportok, amelyek vadászterületül kapták, miben érdekeltek /de 

nincsenek halaszthatatlannak tekintett kiadásai/, NEM IGÉNYEL SEM 
SZÁMOTTEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYT, SEM AKKORA RÉSZT A 

KÖLTSÉGVETÉSBŐL, AMEKKORÁT AKKOR IGÉNYELNE, HA MŰKÖDTETNI 
AKARNÁK. 

A magyar védelmi kiadások a GDP-hez viszonyítva az utóbbi tíz évben 
majdnem harminc százalékkal CSÖKKENTEK. A legnagyobb beszerzés ebben 

az időszakban 14 db Gripen vadászgép hadrendbe állítása volt. Ezek védelmi 
értékéről csak annyit, hogy EGYETLEN Nimitz osztályú anyahajó 64 repülőgép 

hordozására képes. 
Ütőképes /SOROZOTT/ hadseregre nem csak azért van szükség, hogy az 

ország háborút vívjon, hanem hogy NE VÍVJON HÁBORÚT. Hadseregre NEM 
CSAK HÁBORÚBAN van szükség, hanem például KATASZTRÓFAHELYZETBEN is. 

Elég nehezen tudok elképzelni egy Gripent, amint megemel egy homokzsákot: 

a magyar hadsereget első lépésben elsősorban a NEM HÁBORÚS HELYZETEK 
KEZELÉSÉRE kell alkalmassá tenni. 

Az általános hadkötelezettséget nem csak az azonnali mozgósíthatóság 
indokolja. A kiképzés ÖSSZEKOVÁCSOLÓ ERŐ és annak a NEVELÉSNEK a 

befejezése, amely az óvodában-iskolában elkezdődött. A CÉLSZERŰSÉG, mint 
alapelv a hadseregre is érvényes. Ellentétben valamennyi korábbi gyakorlattal, 

nem az alaki kiképzésre, hanem a HATÉKONYSÁGRA kell a hangsúlyt fektetni. 
/A kiképzési idő után például, ha nem szükséges, NEM KELL LAKTANYÁBAN 

LAKNI./ Azokat az ismereteket, amelyeket kiképzéskor az újoncok 
elsajátítottak, viszont időszakos behívással SZINTEN KELL TARTANI. Minden 

hadseregtől át kell venni, aminek kézzelfogható gyakorlati haszna lehet, 
különös tekintettel két hadseregre: a svájcira, és a Cáhálra, az izraeli 

hadseregre. 
 

"Fiamból idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat, 

és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak. 
 

Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul. 
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Kérdezném, hogy száz év múlva ki tud majd itt magyarul? 

 

És ahogy magukat nézem: egyik sem betonkemény, 
hát elszállnak az első szélnek. Mi lesz így? - kérdezem én." - énekelte Cseh 

Tamás több, mint negyed százada. Ne legyen igaza. 
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Interludium-közjáték 9. – A politikus magánélete 

 
1340-ben a franciák és az angolok egy nagy tengeri csatát vívtak Sluisnél. A 

csatát az angolok nyerték. VI. Fülöpnek, a francia királynak csak az udvari 
bolondja merte elmondani a rossz hírt: "Ezek a gyáva angolok! Ezek a gyáva 

angolok!" - kiáltozta, míg valaki meg nem kérdezte: "miért gyávák?" "Mert 
nem ugrottak a tengerbe," - felelte a bolond - "mint a mi bátor franciáink." 

Később azt mondták, a halak annyi francia vért ittak, hogy ha Isten beszéddel 
találja megáldani őket, franciául szólaltak volna meg. 

Ugyanennek az évszázadnak a közepén mind a százötven Marseille-i ferences 
szerzetes meghalt pestisben. Bene quidem, így jó, írták a kortársak. 

Az első történettel ellentétben hozzá kell szokni a gondolathoz, ha a 
Helyreállítás Magyarországi Pártja megszületik, a lehető legkevesebb dolgot 

fog ködösíteni, AKKOR IS, HA AZ ROSSZ HÍR. Akkor is, ha támadásokra ad 
alkalmat. 

A ferencesek a két nagy kolduló, egyben az INKVIZICIÓ irányításával 

megbízott szerzetesrend egyike voltak. SENKIT SEM A MÚLTJA MIATT, SEM 
EGYETLEN OLYAN KIJAVÍTHATÓ HIBÁS CSELEKEDETE MIATT NEM FOGUNK 

ELÍTÉLNI, AMIT KIJAVÍTOTT, VAGY AMINEK A KIJAVÍTÁSÁRA TÖREKSZIK. 
 

"Se bűn, se szégyen nem zavarja, 
Hisz a nő titkon vétkezik, 

És ő nem is szégyenkezik, 
Mivel majd gyermek születik, 

Sőt akár kettő is talán." 
 

/középkori vers/ 
 

Attól, hogy valakit orálisan vagy nem csak orálisan egy gyakornok kielégít a 
Fehér Házban, az a valaki még lehet jó elnök. Attól, hogy valaki csalja a férjét 

vagy feleségét, még lehet jó politikus. Attól, hogy valaki egyáltalán nem azt az 

életet éli, amit, legalábbis LÁTSZATRA a társadalom elvár tőle, még hasznára 
lehet ugyanannak a társadalomnak. 

BÁRMIFÉLE POZICIÓ BETÖLTÉSÉNEK EGYETLEN KRITÉRIUMA LESZ, HOGY 
ARRA A FELADATRA, AMIVEL MEGBÍZTÁK, AZ ILLETŐ ALKALMAS LEGYEN. 

A többi a férjekre, feleségekre és a bulvárlapokra tartozik. 
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Interludium-közjáték 10. - Az őszinteség 

 
1696 őszén I. Frigyes Ágost szász választófejedelem, akit Erős Ágostként is 

ismer a történelem, két fiúgyermek büszke atyjává lett. Az egyiknek felesége, 
Christine Eberhardina, a másiknak szeretője, Maria Aurora Königsmarck grófnő 

volt az anyja. Utóbbi a szent keresztségben a Moritz Hermann nevet kapta, s 
bár fattyúnak számított, anyja pecsétes levélben tudatta a gyermek 

szülővárosa, Goslar városatyáival fia megszületését. A kisfiú felnövekedvén 
katona lett, s mint ilyen, végül Franciaországban kötött ki. Harcolt Mária 

Terézia, és annak öreg hadvezére, Buda törököktől való visszafoglalója, 
Savoyai Jenő ellen, kulcsszerepe volt a lengyel örökösödési háború 

legvéresebb csatájaként számon tartott, Philippsburg elestével végződő 
várostromban. Érdemei elismeréséül altábornaggyá nevezték ki: ő lett a "szász 

marsall", ahogy a franciák emlegették. Jó barátságban volt XV. Lajos francia 
királlyal, de főleg annak befolyásos szeretőjével. Az asszonyt Madame 

d'Etoilesként ismerte meg, ma Madame Pompadourként emlegetik. A szász 

marsall nem csak fattyú volt, hanem valódi epikureista is, magyarán 
élvhajhász, halálát is egy szeretkezésnek köszönhette: szélütést kapott. 

Azonban jó katona volt, és ennek fényében királya az összes jellemhibáját 
elnézte neki. Minden intrikát kibírt, az ellene szőtt összeesküvéseket éppúgy, 

mint a róla szóló gúnyverseket. Az egyik ilyen verset Thomas Mann 
Buddenbrook ház-ából ismerjük: 

"Egyszer a szász marsall s a büszke Pompadour 
Aranyhintón kocsiztak vidáman, hanyagul. 

Frelon meglátja, s ordít, mint bírja tüdeje: 
Nézd, nézd! a király kardja és - a hüvelye!" 

A marsall 1750. november 30-án, reggel hat és hét óra között halt meg. 
Serege tisztjei széttörték marsallbotjukat, a halála színhelyéül szolgáló kastély 

előtt álló ágyúk pedig harminc napon át, éjjel-nappal negyedóránként 
díszlövéseket adtak. 

 

A mai bejegyzés tulajdonképpen a tegnapi folytatása. Már közhelynek számít 
az a megállapítás, hogy egy politikusnak "nem elég becsületesnek lenni, annak 

is kell látszania". Ezzel csupán az a baj, hogy -szokás szerint- egyetlen 
porcikája sem igaz, de még csak nem is őszinte. Az ŐSZINTE kijelentés az 

volna, hogy "EGY POLITIKUSNAK BECSÜLETESNEK KELL LÁTSZANIA, ÉS 
MINDENT, AMIBŐL KIDERÜLHET, HOGY NEM AZ, A VÉGSŐKIG TAKARGATNIA, 

MAJD TAGADNIA KELL." "Jó ember volt" - mondták valakire egy krimiben. 
"Nem volt jó ember" - cáfolta a beszélgetőtárs. "Hogy miért nem, arra a válasz 

Lukács evangéliumában olvasható: SENKI NEM JÓ, CSAK EGY, AZ ISTEN." 
SOKKAL NAGYOBB ERÉNY, HA VALAKI FELVÁLLALJA SAJÁT CSELEKEDETEIT, 

MINTHA OLYANNAK AKARNA MUTATKOZNI, AMILYENNEK ÚGY GONDOLJA, 
HOGY LÁTNI SZERETNÉK. A magyar politika szereplői közül egyetlen ilyet nem 

ismerek. Tessék elolvasni John Barth: Az út vége című könyvét: ha sokáig is 
kell még várni, egyszer talán leesik, hogy ha jó, ha rossz, ami elhangzik, AZ 

ŐSZINTESÉG AZ EGYETLEN BIZTOS ALAPJA MINDEN EMBERI KAPCSOLATNAK, 

ÉS EZ ALÓL AZ ORSZÁG VEZETÉSE ÉS LAKOSSÁGÁNAK A KAPCSOLATA SEM 
KIVÉTEL. Ha viszont már fent idézett megállapítás ügyében az őszinteségig 
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eljutottunk, nem árt, ha eljutunk az IGAZSÁGIG is. Egy politikusnak nem KELL 

becsületesnek látszania, OLYANNAK KELL LÁTSZANIA, AMILYEN. Becsületesség 

alatt nem csak azt értik, hogy nem lop, nem csal, nem hazudik, hanem, hogy 
MAKULÁTLAN. ILYEN EMBER PEDIG NINCS. Továbbmegyek: e kifordított 

világban, amikor mindenkinek van jegyzetfüzete az ellenfelei viselt dolgairól, a 
lopás, csalás, hazugság csak akkor buktat meg egy politikust, ha az TÚLLÉP 

EGY HATÁRON. Egy politikust legkönnyebben a közlekedési kihágásai, szeretői, 
eltitkolt gyermekei buktatnak meg, egyszóval CSUPA OLYASMI, AMINEK A 

POLITIKÁHOZ SEMMI KÖZE NINCS. 
Gyarló emberek vagyunk, ha még nem mondtam volna. Talán ENNEK 

TUDOMÁSULVÉTELÉVEL is jut nekünk majd néhány ágyúlövés, ha 
megérdemeljük. Volt rá precedens a történelemben, mint a fent leírt meséből 

is kitetszik. 
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Összefoglalás 25. – A csendőrség 

 
A másik minisztérium, amely alá fegyveres testület tartozik, az Igazságügyi és 

Rendészeti Minisztérium. Kezdjük az elemzést a rendészeti funkciótól. Ma 
Magyarországon a bűnüldözés elsősorban a RENDŐRSÉG feladata. 1945 előtt 

létezett azonban egy másik bűnüldöző szervezet is, amelynek visszaállítása a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom egyik sarkalatos követelése, a 

CSENDŐRSÉG. Mivel a csendőrséget vagy alapvetően hibásan képzelik el, vagy 
valamiféle vidéki rendőrségnek gondolják, beszélnünk kell kicsit róla. 

A klasszikus értelemben vett Magyar Királyi Csendőrséget a zsandárság /a 
német "Gendarmerie" szóból/, majd a pandúrság utódszervezeteként, 

elsősorban a betyárok megfékezésére állították fel /vissza: 1867-ben 
megszüntették/ 1881-ben. A csendőrség létén és szervezetén a 

Tanácsköztársaság sem változtatott, legfeljebb ELNEVEZÉSÉBEN: a 
csendőrőrsök rövid időre ún. vörös őrsök lettek. 

A csendőrséget a rendőrségtől elsősorban és alapvetően két dolog különbözteti 

meg. A csendőrség, ellentétben a rendőrséggel, KATONAI szervezet, feladata 
elsősorban BELSŐ KARHATALMI FUNKCIÓK ELLÁTÁSA volt, csak 

MÁSODSORBAN a bűnüldözés. Eredetileg a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM alá 
tartozott, HIVATÁSOS katonákból álló tiszti- és altiszti karral, HONVÉD 

TÁBORNOK főfelügyelővel. A Trianon utáni csendőrség némileg a szovjet, majd 
orosz belügyi alakulatokra emlékeztetett: mindenekelőtt POLITIKAI 

rendfenntartó szervezet volt, a vidéket HELYŐRSÉGI RENDSZERBEN 
MEGSZÁLLÓ KATONAI ALAKULAT. Hatásosságát elsősorban az /akkori/ 

emberek immobilitásának /akik a magyar vidéken MOZOGTAK, azok a 
betyárok eltűnése után jóformán csak a bűncselekmények nagy részét 

elkövető VÁNDORCIGÁNYOK voltak/, a katonai fegyelemnek, és annak 
köszönhette, hogy -nem lévén rendőri szerv- nem csak befejezett 

bűncselekmények UTÁN lépett fel, hanem már a PUSZTA LÉTE visszatartó erőt 
jelentett, már csak azért is, mert -előbbi okból- NEM RAGASZKODOTT MINDIG 

A HIVATALOS ÚTHOZ. Ez egész egyszerűen azt jelentette, hogy kisebb súlyú 

bűncselekményeknél, mondjuk tyúklopásnál nem vettek fel mindig 
jegyzőkönyvet, nem folyt el az idő, energia és költségvetési pénz egy -

bizonyítékok hiányában néha felmentéssel végződő- bűnvádi eljárásra, nem 
folyt el újabb költségvetési pénz az elítélt fogvatartására: a csendőr elvette a 

tyúkot, végigpofozta a tolvajt a falu főutcáján, és ezzel egyszer s mindenkorra 
el volt intézve a dolog. 

A csendőrség ún. tízparancsolata /függetlenül attól, hogy végül nem tartották 
be, ld. például a 9. pontot/ MINTA KELLENE HOGY LEGYEN AZ ÖSSZES 

FEGYVERES ERŐ SZÁMÁRA. 
1. Megemlékezzél arról, amivel Istennek tartozol. 

2. Én vagyok a te hazád: Nagy-Magyarország. 
3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó. 

4. Légy erkölcsös, józan életű, engedelmes. 
5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat, szeresd bajtársaidat, mint tenmagadat. 

6. Tanulj és tudj: a Tudás második fegyvered. 

7. Védd a másét. A magadét ne pazarold. 
8. Mögötted a törvény. Előtted is az legyen. 
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9. Igaztalanul ne vádolj, FEGYVERED ÁRTATLANT NE BÁNTSON. 

10. A család szentély. Ha magadnak nincs: őrsödben, s a körül megtalálod. 

A csendőrség történetét a KÖZÉPKORIG lehet visszavezetni. Őse a király által 
adóbehajtással megbízott KATONAI ALAKULAT volt, szemben a rendőrség 

ősének számító városi bakterral vagy vidéki csősszel. 1944-re nyilas befolyás 
alá került, rossz emlékezetét a deportálásokban vállalt LELKES ÉS 

MEGGYŐZŐDÉSES közreműködése miatt szerezte /ami miatt mint 
KOLLABORÁNS SZERVEZETET oszlatták fel 1945-ben/. 

ANNAK a csendőrségnek, amiről az előbbi mondatban beszéltünk, MÉG A 
GONDOLATÁT IS A LEHETŐ LEGMESSZEBBRE KELL ŰZNI. Azt a funkciót 

viszont, amit a csendőrség betöltött, és AHOGYAN BETÖLTÖTTE, a rendőrség 
sem a körzeti megbízotti rendszerével, sem máshogy, már csak jellegénél 

fogva sem, NEM KÉPES ELLÁTNI. Hogy így van, vagy nincs így, annak 
eldöntéséhez elegendő azon elgondolkodni, van-e esély most, a tettesek 

példás MEGBÜNTETÉSE után, mondjuk az olaszliszkai események 
megismétlődésére? 

Már leírtam egyszer: hagyományt TEREMTENI is lehet. A csendőrségnek 

elsősorban az ELNEVEZÉSÉN kell változtatni /ami annak fényében, hogy ezen a 
néven mindössze 64 évig működött, nem tűnik megoldhatatlan feladatnak/ és 

a hatáskörét teljes egészében a RENDFENNTARTÁSRA KONCENTRÁLNI, ezeken 
túl viszont egykori szervezete kis finomításokkal TELJES EGÉSZÉBEN 

ÁTVEHETŐ. 
A csendőrség mai megfelelőjére, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉGI 

TíZPARANCSOLATRA, égető szükség van. 
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Összefoglalás 26. – A rendőrség 

 
2006. szeptember 19-én éjjel egy óra körül /amikor hazaértem/, bekapcsoltam 

a televíziót, és azt hittem, egy akciófilmet látok. A képek egyik eleme sem tűnt 
valóságosnak, a tömeg viselkedése sem, de a rendőrök reakciója végképp 

nem. Utóbbiról azonnal vitéz Jány Gusztáv vezérezredesnek, a II. magyar 
hadsereg főparancsnokának a doni visszavonuláskor kiadott /később 

visszavont/, 1943. január 24-i hadparancsa jutott az eszembe: "Állásainkból 
ellenséges túlerő kivethetett még akkor is, ha a csapat a kötelességét 

megtette. Ez nem szégyen. Ez szerencsétlenség. De becstelenség az a 
lelkevesztett fejnélküli gyáva menekülés, mit látnom kellett, miért most....az 

otthon mélységesen megvet bennünket. Ehhez minden oka megvan." 
Az MTV székházának ostromáról készített felvételeket adták, élőben. 

A koreai háború 1950. június 25-én kezdődött az észak-koreai hadsereg Dél-
Korea elleni támadásával. Kim Ir Szen csapatai hetek alatt majdnem az egész 

Koreai-félszigetet elfoglalták, csak az amerikaiak szeptemberi partraszállása 

állította meg őket. Innét kezdődött a háború második szakasza, amikor 
Douglas MacArthur tábornoknak sikerült az észak-koreaiak háta mögött is 

partraszállnia, és majdnem a kínai határig előrenyomulni északra. A kínaiak 
nagyszámú, önkéntesnek mondott reguláris katona bevetésével Szöult ismét 

elfoglalva 1951 januárjában visszavetették az amerikai-dél-koreai erőket Szöul 
alá, ahonnét márciusra az ameriakaiak és dél-koreaiak szorították vissza őket. 

Végül a frontvonal nagyjából megmerevedett, és 1953. július 27-én az eredeti 
határvonal helyreállításával megkötötték a tűzszünetet. 

Miért írtam le ezt a történetet, és mi köze ennek a rendőrséghez? Az, hogy az 
az amerikai hadsereg, amely 1950-ben a Koreai-félszigeten megjelent, és a 

kezdeti, teljes egészében MacArthurnak tulajdonítható sikerek után kudarcot 
kudarcra halmozva csak a jobb felszerelésnek és a 

TENGERÉSZGYALOGSÁGNAK köszönhetően tudott egyáltalán talpon maradni, 
pontosan abban különbözött az öt évvel azelőttitől, mint a mai magyar 

rendőrség a húsz évvel ezelőttitől: a MOTIVÁCIÓ tekintetében. A kommunista 

katonák és az elit fegyvernemnek számító tengerészgyalogosok TUDTÁK, 
MIÉRT HARCOLNAK, míg az amerikai sorkatonáknak fogalmuk sem volt róla, 

de nem is nagyon érdekelte őket, csak az, hogy ÉP BŐRREL MEGÚSSZÁK AZ 
EGÉSZET. 

 
A rendőrség /is/ a mai magyar társadalom keresztmetszete kicsiben, 

ugyanolyan reprezentációs mintának tekinthető, mint amit a 
közvéleménykutatók szoktak összeállítani. Pontosan ugyanazok jellemzők rá, 

mint a társadalomra, és pontosan ugyanannyira nem teljesíti azt a védelmi 
funkciót, amiért létrehozták, mint a társadalom, amiért őt létrehozták. Ennek 

személytelen és személyes okai egyaránt vannak. Kezdjük a személytelennel: 
a rendőrség, akármit állítson is magáról, vagy állítsanak /hivatalosan/ róla, 

nem az állampolgárokat védi /vagyis Géza bácsit, Mari nénit, engem, téged, 
őt/, hanem A TÁRSADALMAT. Itt vissza kell utalnunk mindarra, ami az 

Összefoglalás 17-ben a RENDSZEREKRŐL olvasható: a rendszer a saját 

elemeit, MINT ÖNÁLLÓ EGYSÉGEKET, IDEGENNEK TEKINTI, és ez VISSZAFELE 
IS ÉRVÉNYES. Ez a bűnüldözésben azt jelenti, hogy ha mondjuk elfognak egy 



 184 

tolvajt, azt elsősorban azért teszik, hogy MÁSOKNAK se okozzon további 

károkat, azt, amit addig okozott, és vagy megtérül, vagy nem, CSAK A 

BÜNTETÉS KISZABÁSÁNÁL tekintik elsődlegesnek, a megtérülésnél már nem.  
 

/Vagyon elleni bűncselekményeknél a büntetőeljárásban lehetőség van ugyan 
a SÉRTETT SZÁMÁRA ÁLTALÁBAN LEGFONTOSABB CSELEKEDETRE, vagyis a 

kárigény megítélésére, de erre -részben vagy egészben- teljesen egyértelmű 
esetekben kerül csak sor, egyebekben a követelést a sértett számára pénz- és 

időveszteséget jelentő polgári útra terelik./ 
A rendőri pályára lépésnél a kontraszelekció régebben is működött. Horthy 

alatt nem éltem, bár az ő idejében a revíziós törekvések centrumba helyezése 
miatt mintha a katonai karriernek lett volna nagyobb becsülete, de Kádár alatt 

igen: akkor a kevés elkötelezett kivételével többnyire az ment rendőrnek, aki 
más foglalkozásra alkalmatlannak bizonyult. De függetlenül ettől, még 1956-89 

között /rendőrként/ is LEHETETT AZONOSULNI EGY IDEOLÓGIÁVAL, ez 
azonban ma a belső szabályozással, a törvénnyel vagy a kollégákkal való 

összeütközés nélkül TELJESSÉGGEL LEHETETLEN. Néhány éve az ORFK-tól 

ment nyugdíjba egy ismerősöm meglehetősen magas beosztásban dolgozó 
barátja. Maradhatott volna, de esze ágában sem volt: nem akar még többet 

tudni, mint amit eddig is tud, mondta búcsúzóul. 
 

1402 július 20-án I. Bajezid szultán, a Számvevők Atyja /Abu Jazid/, másik 
nevén a Villámcsapás, mikor reggel Ankara mellett a mezőn imára hajtotta 

fejét, még nem tudhatta, hogy másnaptól egész addigi élete tűnő pára, ő 
maga ellenfele, a Sánta Timur, Timurlenk lábzsámolya lesz, míg pontosan 231 

nap múlva Aksehirnél Timur gyaloghintójának rácsa meg nem szabadítja 
minden további megpróbáltatástól. Bajezid legyőzte a bolgárokat, 

Havasalföldet, 1396 szeptemberében Zsigmond király egyesített hadseregét, 
de elkövetett két hibát: megtámadta Timurnak, akit a Háború Istenének is 

neveztek, egyik vazallusát, háborúba keveredvén magával Timurral, és -nem 
véletlenül kapta a nevét-, fösvény ember lévén, VONAKODOTT KATONÁI 

ZSOLDJÁT KIFIZETNI. Ankaránál aztán mindez megbosszulta magát: csak a -

rabszolga- janicsárok tartottak ki mellette, birodalmát elvesztette, ő pedig 
fogságba esett. 

 
Kétféle motiváció lehetséges: anyagi és ideológiai. Hogy a közszolgákat meg 

kell fizetni, nem újdonság. Azt a pénzt, amiből a rendőri pálya nem csak 
kényszer- vagy parkolópálya lesz, hanem hivatás és karrierlehetőség, három 

forrásból/módon is elő lehet teremteni. Az első és az alap a költségvetés, de 
erről majd a maga idejében beszélünk. A második az ésszerűbb szervezés. Sok 

olyan terület van, amit NEM A RENDŐRSÉGGEL KELLENE LEFEDNI, hogy egy 
ilyen példát mondjak: a TÖMEGOSZLATÁS. A rendőrség BŰNÜLDÖZŐ 

szervezet, NEM KARHATALOM /ld. előző bejegyzés/. A harmadik a jogi 
szabályozás. Bizonyos esetekben például MÓDOT KELLENE ADNI, HOGY A KÁR 

MEGTÉRÜLÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ RENDŐR A VISSZASZERZETT ÉRTÉKBŐL 
/A TULAJDONOS JÓVÁHAGYÁSÁVAL/ RÉSZESÜLJÖN.  

 

Ugyanez vonatkozik MINDEN BEVÉTELRE, AMIRE A RENDŐR JÓVOLTÁBÓL 
TESZ SZERT A TÁRSADALOM. Mindezek összhangban vannak annak a 

hiányosságnak a legalább részleges orvoslásával, amelyet a bűnüldözés 
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céljával kapcsolatban fentebb írtam, és összhangban vannak azzal is, amelyről 

a gyarló emberi természet büntetés helyetti KIHASZNÁLÁSÁVAL kapcsolatban 

az Összefoglalás 2-ben és az Összefoglalás 14. végén beszéltünk. 
Az ideológiai motiváció kicsit nehezebb dió. Ahhoz egy olyan Magyarország 

ideája kell, amit ÉRDEMES MEGVÉDENI. Egy -nem csak nevében- ÖNÁLLÓ, 
ERŐS, EGYSÉGES, FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGÉ. 
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Interludium-közjáték 11.  

 
A Krisztus utáni első évezred végén spanyol követek érkeztek Medinat az-

Zahrába, a Kurtubától, spanyol nevén Córdobától északra fekvő városba, III. 
Abd ar-Rahmán kalifához. 

A córdobai emírség Kr. u. 756 május 14. óta létezett, amikor a kalifa elődje, az 
omajjád I. Abd ar-Rahmán, a Kurajsiták Sasa /a kurajs törzsből származó 

Abdallah és a Zahrát nemzetségből származó Amina házasságából született Kr. 
u. 571. április 25-én Abu'l Kászim Mohamed ibn Abdallah: a Próféta/, az ad-

Dáhil, Hódító a quadalquiviri csatában legyőzte az abbászida kormányzó 
csapatait. I. Abd ar-Rahmán még csak córdobai emír volt, bár Kr.u. 778-ban 

Zaragózánál magát Nagy Károlyt is tönkreverte - a "kalifa" címet 151 évvel a 
zaragózai győzelmet követően III. Abd ar-Rahmán viselte először. 

Az út, amelyet a követeknek Córdobától Medinat az-Zahráig meg kellett tenni, 
szőnyeggel volt borítva. Az út két oldalán katonák álltak, kivont, hosszú 

kardjaik boltívet alkotva kapcsolódtak össze hegyükkel a magasban. A 

követeknek a kardok árnyákában kellett haladni, mintha egy fedett folyosón 
mentek volna. "Csak az Isten ismerhette azt a félelmet, ami rájuk telepedett" - 

írta később Muhti-d-Din Arabi. 
Medinat az-Zahrá kapujánál a föld brokáttal volt borítva, a városkaputól a 

trónig. A város több pontjára, trónszékre emlékeztető karosszékekbe selyembe 
és brokátba öltöztetett kamarásokat ültettek. A követek, amint megláttak egy 

kamarást, abban a hitben, hogy ő a kalifa, lábai elé borultak. "Emeljétek fel a 
fejeteket," - szóltak rájuk- "ez csak egy rabszolga." 

A követek végül egy homokkal beszórt udvarra érkeztek, melynek közepén, 
kopott vászonruhában a kalifa ült lehajtott fejjel: mindaz, amit viselt, nem 

érhetett többet néhány dirhemnél. Előtte egy Korán, egy kard és egy máglya 
volt. 

"Ez itt a szultán" - mondták a követeknek. A kalifa fölnézett, és mielőtt a 
követek megszólalhattak volna, azt mondta nekik: "Isten megparancsolta 

nekünk, hogy meghívjunk benneteket erre /és a Koránra mutatott/, ha 

elutasítjátok, akkor erre hívunk benneteket /és a kardra mutatott/, és sorsotok 
/a lobogó tűzre mutatott/ ez lesz. 

 
Sem a méltóság, sem az erő NEM KÜLSŐSÉGEKBEN lakozik. 

A törvény NEM AKKOR EREDMÉNYES, HA MÁR BÜNTETNIE KELL. Akkor 
eredményes, ha ELRETTENT. Egyes csatornákat, alkalmazkodva az emberi 

természethez, meg kell nyitni. Amit nem lehet megnyitni, azt 
megalkuvásmentesen és konzekvensen zárva kell tartani. 
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Interludium-közjáték 12. – A szembeszállás 

 
A H.I.C.S.O.S. rövidítés /Összefoglalás/ utolsó előtti betűje az "obsisto", vagyis 

"szembeszállás" szót jelöli. Ez a napló a mai világgal, pontosabban mindazzal, 
ami a mai világban embertelen, destruktív, félrevezető, manipulált, 

természetellenes, való szembefordulás magja, csírája, kezdete, kicsit 
IRÁNYTŰJE. Teljesen személyes okokból keletkezett -de hát milyen okokból 

keletkezhetett volna ezen kívül?- , azt gondolom azonban, már nem csak 
személyes okokból folytatódik. E személyes okokat nálam sokkal jobban 

megfogalmazta egy taoista: "A Mennyország és a Föld az én lakhelyem, s a 
házam pedig a nadrágom. Miért jöttök ti valamennyien be a nadrágomba?" 

 
Magyarország, mint azt valamilyen formában többször mondtam, HATÁR. Kelet 

és Nyugat határa, a múlt és jövő határa, a rossz és jó határa. Ne rendezzük át 
ezeket a párokat: a Nyugat NEM a jövő és főleg NEM a jó, éppannyira, mint 

amennyire a Kelet nem a múlt és a rossz. "Csak ami nincs, annak van bokra, / 

csak ami lesz, az a virág, / ami van, széthull darabokra" - írta József Attila 
1934-ben /Eszmélet/. Az is egy, a maihoz hasonló nyugtalan kor volt, és már 

tudjuk, hova vezetett. Darabokra hullott ugyan, de tüskebokorból emberevő 
virág bújt ki a romjai alól. 

 
A mai világ is szét fog hullani. Nem kell hozzá segítség, és nincs ellene 

orvosság. Nem az a kérdés, hogy hova süllyed utána tovább az emberiség, 
hanem hogy LESZ-E MÉG EMBERISÉG EGYÁLTALÁN. 

Két dolgot szeretnék. Ezt a süllyedést lelassítani addig, ameddig a mag, amiről 
a második mondatban beszéltem, gyökeret nem ereszt. A határ két részt 

VÁLASZT EL egymástól. A H.I.C.S.O.S. harmadik betűje a "coniunctio", 
"egyesítés" első betűje. A másik dolog Magyarországot érinti: határ helyett 

KÖZÉPPONTNAK akarom látni, a helyett a mocskos, aládúcolt, bűzlő istálló 
helyett, ami ma, ANNAK A TALPALATNYI FÖLDNEK, AHOL AZ ÚJ VILÁG 

MEGSZÜLETHET. 

 
Az Összefoglalás 16-ban /is/ beszéltünk arról, hogy a magukat ma 

jobboldalinak mondó pártok valójában BALOLDALI pártok. A másnapi Origo 
első kommentárjának az volt a címe, egyben az összes főcíme, hogy "erősen 

balos a Jobbik". 
Öt napja, az Összefoglalás 25. a csendőrség szerepéről szólt. Tessék megnézni 

a ma megjelent Magyar Demokrata címlapját. 
Örülök, hogy a gondolataim NEM CSAK AZ ÉN GONDOLATAIM immár. 
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Interludium-közjáték 13. – A vasszigor 

 
Sem Irán mai vezetőinek, sem mindazoknak, akik úgy gondolják, EGYEDÜL 

VASSZIGORRAL minden probléma megoldható, minden hatalom fenntartható, 
nem ártana egy kicsit olvasgatni a Ji Kinget. Tanács és a tanács figyelmen 

kívül hagyásának a következménye egyaránt megtalálható benne, ilyen 
esetekre is. "A keserű korlátozást nem szabad állhatatosan gyakorolni" - 

mondja egy helyen, "Ló és kocsi szétválnak, / véres könnyek hullanak" - 
mintha az előző fölött átsiklónak mondaná egy másikon. A perzsák most a 

véres könnyek időszakát élik. 
Iránban 1997-ben voltam. Rajtunk kívül két csoportot engedtek akkor be: egy 

németet és egy amerikait. Kaptunk egy idegenvezetőt, aki éppen annyira nem 
volt idegenvezető, mint a buszsofőr buszsofőr /akkora tenyeret, mint az övé, 

azóta sem láttam/, és az őt elkisérő unokaöccse unokaöcs. Úgy tűnt, mintha az 
idegenvezető -Farhad volt a neve- a mi megfigyelésünkkel lett volna megbízva, 

a buszsofőr az övével, az unokaöcs mindkettőjükével, a többi idegenvezető, 

buszsofőr és unokaöcs pedig velünk és egymáséval. Farhad egyetlen szavára 
bemehettünk a siiták legszentebb helyeire, lefényképezhettünk mindent, amit 

normális körülmények között még laposkúszásban sem lehetett volna 
megközelítenünk, Khomeini mauzóleum-mecsetjétől kezdve az ajatollah 

szülőházáig és kedvenc városáig, Qom-ig, ahol a nők nem csadorban, hanem a 
mindent befedő burkában járnak, átengedtek a katonai ellenőrzőpontokon 

/elég sűrűn találkoztunk ilyenekkel/, sőt a lányok még a fejkendőt is 
levehették, igaz, az autóbuszban, és ott sem a már említett Qom városában. 

Annak ellenére, hogy sem háború nem volt már, sem bántani nem akart senki 
/sőt, mindenki nagyon kedves volt, az idegenek is, az iszfaháni híd alatt 

piknikezők furcsa pillantásai már az én kényszerképzetem szüleményei/, de 
VOLT VALAMI A LEVEGŐBEN, ami ráült az ember mellkasára, ahogy ráülhetett 

Szálasi és Rákosi Magyarországán is. Ezt a valamit csak nüanszok igazolták 
vissza: az elsápadó idegenvezető, amikor MÁS IRÁNIAK ELŐTT viccből 

megkérdeztem tőle angolul, hogy hogyan lehet Tel-Avivba telefonálni, a 

külfölddel való beszélgetés lehetetlensége /ELVILEG természetesen lehetséges 
volt, nem közvetlenül ugyan, hanem kézi kapcsolással, kapcsolták is, csak 

éppen senki nem hallotta a másikat/, a mindenütt, ahol megfordultunk, 
megjelenő ugyanaz a három fekete autó, a ránk Messiásként tekintő, csador 

alatt nyugati ruhákat hordó diáklányok, a teheráni leszállás előtt gyorsan 
feketébe öltöző, addig divatos hölgyek, és a plakátok, plakátok, plakátok, 

Amerika ellen, Izrael ellen, MINDENKI ELLEN, AKI MÁST GONDOL, MINT MI. A 
repülőgép felszállásáig nem akartam elhinni, hogy azt az országot valaha 

elhagyhatom. Amikor pár hónappal később a Thermál szálloda szaunájában 
mellém ült egy iráni, nem akartam elhinni, hogy csak egy vendég: fogtam a 

törülközőmet, és amilyen gyorsan csak tudtam, hazamentem. 
Amit most a hiradásokból kikövetkeztethetünk, még nem az egész puskaporos 

hordó felrobbanása. Lehet, hogy egy darabig LÁTSZÓLAG minden marad a 
régiben, de 1979 mámoros napjai nem jönnek vissza többé. 

Aztán később, egyedül a gazdagságot hajszolva, vallástalanul, hamburgert 

eszegetve, kólát iszogatva el lehet majd gondolkodni azon, mit is kellett volna 
másképp csinálni. 
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Gábornak és /Strasbourgba utazás előtt/ Krisztinának javasolnék egy 

kirándulást a vérzivatarba, hogy Örkénytől is lopjak valamit. 

Talán nem volt rossz bevezetés hozzá: rátérünk a jogra. 
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Összefoglalás 27. – A jog 

 
Egy régi vicc szerint Nicolae Caucescu Kádár Magyarországára látogat. A 

pártprotokollnak megfelelően Kádár meghívja vadászni, de itt akad egy kis 
bökkenő: Caucescu kijelenti, hogy őt egyedül a medvék érdeklik, ilyen 

azonban Magyarországon vadon nem él. Hosszas keresgélés után találnak egy 
vándorcirkuszost, aki hajlandó eladni az egyik medvéjét, előkészítik a 

leshelyet, megszervezik a "hajtást". Eljön a vadászat napja, Caucescu és Kádár 
csőre töltött puskával várakozik a magaslesen, megindulnak a hajtók, és 

kisvártatva a medve is megjelenik...egy egykerekű biciklin. 
 

A jog is RENDSZER, s mint ilyen /Összefoglalás 17./ ÖNMEGHATÁROZÓ, és 
SAJÁT BELSŐ LOGIKÁJÁVAL SZAKíTANI KÉPTELEN. Minél fejlettebb egy 

/különösen kontinentális/ jogrendszer, a jogkövető ember viselkedése annál 
inkább fog emlékeztetni az erdőben kerékpározó mackóéra. /A kontinentális 

jogrendszeren kívül még két nagy jogrendszer van, az angolszász és a vegyes 

jogrendszer. A kontinentális a római jogon nyugszik, a bíráskodás alapját az 
igen részletesen leírt, törvénykönyvekbe foglalt jogszabályok képezik. Az 

angolszász jog SZOKÁSJOG jellegű, EGYES ESETEKEN és az azokkal 
kapcsolatos bírósági döntéseken alapszik, a jogszabályok ÁLTALÁNOS 

ALAPELVEKET fektetnek le./ Jakab András meghatározásában a jog 
STRUKTURÁLT TÖMEGPSZICHÓZIS. Azért tömegpszichózis, mert "egy norma 

attól válik jogi normává, hogy azt joginak HISZIK", és maga a jogrendszer is 
csak addig létezik mint jogrendszer, amíg HISZNEK A LÉTEZÉSÉBEN. Azért 

strukturált, mert nem "amorf-evolutiv módon alakult ki, hanem meghatározott 
eljárások során alakítható ezen hit tartalma", másrészt pedig azért, "mert nem 

egy amorf közvélekedés határozza meg, mi az, amit el kell hinni, hanem 
KÜLÖN ERRE A CÉLRA LÉTREHOZOTT INTÉZMÉNYEK". A magyar jog a 

kontinentális jogrendszerhez tartozik. 
A jog, legalábbis ELMÉLETBEN, mindenkire egyformán vonatkozik. 

Mentességet, mondjuk a büntetőeljárás vagy büntetés alól csak meghatározott 

feltételek mellett, meghatározott körbe tartozó emberek kaphatnak, például 
országgyűlési képviselők, diplomaták, azok, akik nem tudják felmérni 

cselekedeteik következményét, gyermekkorúak, etc. 
A Biblia szerint az emberek három dologban egyenlőek: a születésben, a 

halálban és a bűnben. Az ún. jogállamnak három ún. értékkötött típusát 
különböztetik meg: a liberális jogállamot, ahol a szabadságon, a szociális 

jogállamot, ahol a szociális gondoskodáson és az alkotmányos jogállamot, ahol 
az ALKOTMÁNYON van a hangsúly. A jelenkori Magyarország /FORMÁLISAN 

mindenesetre/ az utóbbiba tartozik. A jogegyenlőség Alkotmányban rögzített 
ELVE kompatibilis az Alkotmány többi részével /rendszerek/, az Alkotmányt 

pedig, még ilyen szedett-vedett formájában is, igyekeztek /megint csak 
rendszerek/ az ún. DEMOKRÁCIA elképzelésével kompatibilissé tenni /ezért az 

alkotmányos jogállamot VAGYLAGOS ALAPON DEMOKRATIKUS JOGÁLLAMNAK 
is szokás nevezni/. 

Az emberi természet azonban, fájdalom, fütyül az elvekre. A krisztusi 

tanításokra épülő korai keresztény egyház elsők között vetette ki az apostoli 
szegénységet hirdető ebionitákat /ebionim: szegények/, a későbbi is 
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/HALLGATÓLAGOSAN/ megtűrt számtalan /egyházi szemmel/ förtelmességet, 

paráznaságtól a gyilkosságig, a Hitlernek való udvarlástól a Vatikáni Bank 

megdézsmálásáig. 
Azt az egyre szélesedő szakadékot, ami a SAJÁT TÖRVÉNYEI SZERINT 

FEJLŐDŐ, ideig-óráig átértelmezhető, de FELTARTÓZTATHATATLANUL 
ELIDEGENEDŐ jogrendszer és a valóság közé ékelődött, NEM LEHET 

ÁTHIDALNI. Merőben ÚJ JOGRENDSZERRE van szükség, ami az emberek 
közötti KÜLÖNBSÉGEKET figyelembe veszi, számol saját ALAPELEMEI, és 

ezáltal TELJES FELÉPíTMÉNYE megváltoztatásával /vagyis a folyamatos 
változás alapigazságából kiindulva NEM TEKINTI MAGÁT ÖRÖKNEK ÉS 

ALAPJAIBAN ÁLLANDÓNAK/. 
Ennek egyik útja az elsősorban /nagyon ritka, különösen FŐBENJÁRÓ 

bűncselekményeket érintő kivételektől eltekintve/ IRÁNYADÓ szabályozás, az 
angolszász jogtól különbözően a precedenseket és az addigi gyakorlatot 

SEGíTSÉGKÉNT fogva fel. A jelenkori magyar jog a SÉRTETTET /is/ 
akadályozza és fenyegeti, anélkül, hogy meg akarná és tudná védeni. Sokkal 

több lehetőséget kell adni a lakosságnak az önvédelemre, bizonyos esetekben 

/például betöréskor vagy rablótámadáskor/ jóval kevésbé mérlegelve a 
védelem mikéntjét és eredményét. A cigányság LÉTÉT tudomásul kell venni, a 

/nem cigány lakosságot érintő/ SZOKÁSAIT azonban már nem. Egy teljesen 
más kultúrájú, habitusu népre NEM KELL -saját belső életét tekintve- tőle 

merőben idegen szabályokat erőltetni /ez mindazokra érvényes, akik NEM 
AKARNAK asszimilálódni/. SAJÁT ügyeiket tekintve egyfajta autonómiára 

/vajdaság intézménye/, egyebekben olyan bánásmódra és felügyeletre kell 
koncentrálni, AMI AZ Ő ESETÜKBEN EREDMÉNYES LEHET /csendőrségnek 

megfelelő karhatalom és CIGÁNYOKRA SPECIALIZÁLT -lehetőleg cigányokból 
álló- rendőri alakulat felállítására/. Ez MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, de NEM 

RASSZIZMUS: a valóság tudomásulvétele. 
Félreértések elkerülése végett tisztáznunk kell: a megbocsátás NEM elnézés, a 

célszerűség NEM engedékenység, a hatalom önkorlátozása NEM anarchia. 
Ha egy, mondjuk betörőt elfognak, most a következő történik: előszöris 

kihallgatják, majd őrizetbe veszik. Az előzetes letartóztatásnak ELMÉLETBEN 

három feltétele van: a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől, az eljárás 
eredményességének meghiúsításától vagy bűnismétléstől lehet tartani. Az 

előzetes letartóztatás elrendelése vagy megszüntetése sokszor éppolyan 
kiszámíthatatlan, mint egy nő viselkedése: elrendelhetik merő lustaságból, a 

felsorolt három okból, teljesen más okból, mint a felsorolt három, 
megszüntethetik azért, mert nem állnak fent a feltételei, mert fennállnak, de 

nagyobb halat akarnak fogni, mert valaki pénzt vagy mást kapott ezért, mert 
alkut kötöttek a gyanúsítottal, mert befejezték az eljárást, és még lehetne 

sorolni. Az előzetesben a gyanúsított szállást, fűtést, világítást, őrizetet kap, 
dolgoznak az ügyén, egyszóval: az OKOZOTT KÁRON FELÜL pénzbe kerül. 

Végül lezárják az ügyeit, bár NEM BIZTOS, HOGY CSAK AZ Ő ÜGYEIT, tudniillik 
időtlen idők óta élő gyakorlat, hogy a felderítési mutatók javítása végett 

hozzácsapnak más ügyeket is, amelyek a várható ítéletet már nem szigorítják, 
de a gyanúsított kedvezményekért elvállalja őket. Ennek a procedúrának IGAZI 

KÁRVALLOTTJAI AZ ADÓFIZETŐK ÉS A SÉRTETTEK, utóbbiak többszörösen: 

mint akiknek a pénzéből tartják a gyanúsítottat, mint akiknek a kára soha nem 
térül meg, némelyek közülük pedig még úgy is, mint akiknek a kára azért sem 

térül meg, mert az ügyüket -ld. előző mondat- innentől lezártnak tekintik. A 
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bíróság ezután valamikor, tételezzük fel, jogerős letöltendő szabadságvesztés-

ítéletet hoz. Mivel személyiségi jogokra és munkahiányra hivatkozva az elítélt 

nem köteles dolgozni, ismét csak az előbb felsoroltak pénzébe kerül, ANÉLKÜL, 
HOGY BÁRKI ABBÓL EGY FILLÉRT VALAHA VISZONTLÁTNA. 

El kell azért mondanom valamit: a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
állításával szemben a börtön ma sem szanatórium. A fogvatartás 

körülményeinek szigorítása ÖNMAGÁBAN sem az ezt lelkesen helyeslők 
körülményeit nem javítja, sem el nem rettent új bűncselekmények 

elkövetésétől /az ember abban a pillanatban ugyanúgy elfelejti a mégoly 
hosszú fogvatartást is, amint kilép a börtön kapuján, mint amikor jóllakott, 

hogy valaha is éhes volt/, sem semmiféle nevelőhatást nem gyakorol. 
/Egészen biztos, hogy ezeket mint az ELTE ÁJTK Büntetőjogi Tanszékének 

docense, Morvai Krisztina is tudja, mint ahogy az is egészen biztos, hogy az 
ilyen kijelentéseknek elsősorban kortescélja van, bár azzal a réteggel, amelyre 

ezek igazán hatnak, én óvatosan bánnék./ Vannak személyiségi jogok, 
amelyeket a börtönben SZÜNETELTETNEK. A munkához, pontosabban 

munkanélküliséghez való jogot ezek közé vissza kell helyezni. Még lesz róla 

szó, ezért most csak érintőlegesen: Magyarországon - és nem csak 
Magyarországon- nem csak azért van akkora munkanélküliség, amekkora van, 

mert nincs munka, hanem, mert az emberek VÁLOGATNAK. Erre a börtönben 
nem szabad lehetőséget adni, bár az elítéltek képességeit figyelembe kell 

venni a MUNKASZERZÉSNÉL IS. Megfelelő irányítással még a börtön is lehet 
nyereséges üzem, vagy legalábbis messze nem olyan veszteséges, mint 

jelenleg. 
A magyar jog e pillanatban büntetés- és /most már kevésbé, mint régebben/ 

szabadságvesztés-centrikus, holott EREDMÉNYCENTRIKUSNAK kellene lennie. 
Ebbe a szóba nagyon sok minden belefér, a ma jogilag ellenjavallt nyilvános 

megszégyenítéstől /ami az egyik legjobb visszatartó erő/ kezdve a kár 
részbeni, egészbeni, vagy akár TÖBBSZÖRÖS megtérítéséig, de ez már legyen 

a jogászok dolga. 
A HALÁLBÜNTETÉS a jog KUDARCA. Nem maga a halál a büntetés, hanem az 

azt megelőző lelki /és sokszor testi/ szenvedés, amelynek viszont ennél a 

jogkövetkezménynél semmiféle értelme nincs. Halálra NEM BÜNTETÉSBŐL kell 
valakit ítélni, hanem, mert BEBIZONYíTOTTA, HOGY TERMÉSZETES 

KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS A TERMÉSZETTEL ANNYIRA ELLENKEZŐ 
CSELEKEDETEKRE KÉPES, HOGY NEKI MÁR NEM LEHET MEGKOCKÁZTATNI A 

MEGBOCSÁTÁSNAK EGYETLEN FORMÁJÁT SEM. Bizonyos esetekben, például 
TISZTA FEJJEL, nem könyörületből vagy félelemből végrehajtott szülő- és 

gyermekgyilkosságnál, ha a halálbüntetés kiszabható, A MÉRLEGELÉS JOGÁT 
IS MEG KELL VONNI A BíRÓTÓL. Egyedül Istennek, aki a "ne ölj" parancsolatot 

kőbe vésette, tartozunk ezért számadással. 
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Összefoglalás 28. – A külpolitika 

 
Kr. u. 1319-ben a magukat mexicának nevező aztékok, körülbelül kétszáz 

évnyi vándorlás után, had- és napistenük, Huitzilopochtli vezetésével 
bevánszorogtak Colhuacánba. Addig fognak vándorolni, mondta egy régi jóslat, 

amíg egy kígyót evő, szárnyát szétterpesztő, víjjogó sasra nem találnak. 
Colhuacán uralkodója, Achitometl megengedte, hogy letelepedjenek, és 

harcosaivá fogadta őket. Egy kígyóktól hemzsegő, Tizapánnak nevezett, 
kopasz és terméketlen sziklát jelölt ki számukra lakhelyül. Az aztékok azonban 

nem voltak finnyásak: megették a kígyókat, és megéltek ott, ahol addig senki 
nem tudott. Hálából, hogy letelepedhettek, Achitometl legjobban szeretett, 

szűz lányát feleségül kérték: a vőlegény nem volt más, mint a Napisten, 
Huitzilopochtli. Az uralkodó személyesen jelent meg leánya istennővé 

avatásán. Az elsötétített szentélybe lépve Achitometl először vérrel és virággal 
áldozott Huitzilopochtlinak, aztán tömjént gyújtott. A tömjén égni kezdett, és a 

tűz lassan megvilágította a termet. Nem csak a termet világította meg: 

megvilágította a papot is, aki Huitzilopochtli szobra mellett ült, a menyasszony 
bőrébe öltözve. 

Az aztékokat ezután a Texcocói-tó mocsarába száműzték. Ahogy odaéertek, 
egy sast pillantottak meg egy körtekaktuszon. A sas kitárta szárnyait és 

felvíjjogott, majd tovább tépte a karmaiban tartott kígyót. A kaktuszon ülő sas 
ma Mexikó címere, a mocsár helyén pedig felépült Tenochtitlán, az aztékok 

fővárosa. Ma Mexikóváros néven ismeretes. 
 

A magyar külpolitika jó ideje ugyanolyan, mint a tizapáni azték pap: ha teheti, 
MÁS BŐRÉBE BÚJIK. 1526 óta önálló MAGYAR külpolitika, ha eltekintünk 

/Thökölyt és Rákóczit is ideszámítva/ az erdélyi fejedelmek, Kossuth Lajos 
ténykedésétől, a Tanácsköztársaság nem egészen négy és fél hónapjától, 

Horthy Miklós kormányzóságának 1941. április 11-ig, a Délvidék 
visszacsatolásának megkezdéséig tartó időszakától, az 1956-os forradalom 

néhány napjától, és -nagy jóindulattal- az 1990 /1991, a szovjet kivonulás 

befejezése/ - 1999 márciusa /a NATO-hoz való csatlakozás/ közötti időszaktól, 
TULAJDONKÉPPEN NINCS. Amit annak neveznek, az a magyar érdekeknek a 

legcsekélyebb történelmi előrelátással sem rendelkező alárendelése 
VALAMILYEN NAGYHATALOM érdekeinek. A nagyhatalom kiválasztásánál /már 

amikor erre lehetőség van/ az a külső szemlélő benyomása, hogy a lehető 
legkevesebb gondolkodás után az a két szempont érvényesül, hogy KI TŰNIK 

LEGERŐSEBBNEK ÉS/VAGY LEGFOGADÓKÉSZEBBNEK. /Horthy Miklós például 
kifejezetten angolszász orientációjú volt, de az antantnak a kisantant 

államokhoz, melyek a magyar területi revizió célpontjai voltak, való kötődése 
miatt először Olaszországhoz, majd később Németországhoz közeledett. 

Jugoszlávia megtámadásával minden egyéb út lezárult, és Magyarország 
függetlensége de facto újabb 50 évre megszűnt./ Lev Davidovics Bronstein, 

mozgalmi nevén Trockij volt külügyi népbiztosi minőségben a Szovjet-
Oroszország számára az első világháborút lezáró breszt-litovszki 

béketárgyalásokon a szovjet küldöttség vezetője. Semmi mást nem akart, mint 

az időt húzni: "kiadok néhány brosurát," - mondta - "aztán bezárom a boltot." 
Nem kerülhette el, hogy tárgyalás közben olyan partnerekkel ne érintkezzen, 
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akik civilben bárói, grófi rangot viseltek, mégis, mesélte egy szemtanú, mikor 

egyszer a vécében, miközben dolgát végezte, egy német tiszt megszólította, 

úgy rezzent össze, mint egy szégyenlős iskoláslány. 
A hivatalos magyar külpolitika 1945-től MINDMÁIG ugyanilyen szemérmesen 

rezzen össze, ha Magyarország valamelyik régi /és potenciálisan jövőbeni/ 
ellensége vagy jelenlegi határainak kérdése kerül szóba. Az összes érv, 

amellyel a háború lehetetlenségét és a mostani status quo fenntartását 
indokolják, a védernyőtől a szövetségi viszonyokig, globalizációtól a 

nemzetiségi autonómia elégségességéig, mellébeszélés és önámítás, az idő 
húzása lesz ami lesz alapon. Magyarország területi reviziója és integritása nem 

üzleti érdek: NEMZETI ÉRDEK. Nem azért kell elfogadni a fennálló helyzetet, 
mert EZ íGY JÓ, hanem mert /most/ EZ REÁLIS. Trockij időhúzásának lett 

végül eredménye: német támadás és sokkal keményebb békefeltételek. Időt 
NEM HÚZNI, hanem NYERNI kell. 

Magyarországnak nem az elkötelezettségre, hanem az EGYENSÚLYRA kell 
törekedni. Nem arra, hogy EGYETLEN /LABILIS/ SZÖVETSÉGHEZ KÖSSE A 

BIZTONSÁGÁT, hanem arra, hogy a LEHETŐ LEGTÖBB HATALOMNAK 

érdekében álljon az. 
"Nem a megfelelő sertést vágtuk le" - mondta /mint már egyszer említettem/ 

Churchill, amikor a második világháború után a Szovjetunió leplezetlenül 
kimutatta a foga fehérét. Ha nem túl hosszú időn belül nem változtat 

külpolitikáján, aktuális szövetségese hullája felett, zsugorodó határai között, 
ellenségeitől körülvéve, Magyarország még elég sokáig merenghet ezen a 

megállapításon. 
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Interludium-közjáték 14.  

 
Cseh Tamás: Új dalok című lemeze 1990-ben /!!/ jelent meg. Most teljes 

terjedelmében ideírom a Lánchíd című dal szövegét. 
 

Nézz le a Lánchídról a vén Dunára, 
nézd meg a vén folyót, megvan-e még, 

hisz ma az ember még azt is csudálja, 
hogy el nem vették már rég mindenét, 

nézz csak utána apádnak, anyádnak, 
asszonyod vizsgáld, hogy asszony-e még, 

másodpercenként kell ellenőrizd, 
hogy a tiéd-e még, ami tiéd. 

Gondosan leltározz éjt nappá téve, 
zsebedbe nyúlj, hogy a pénz ott van-e, 

ELVETTÉK MÚLTADAT ÉS A JÖVŐDET, 

míg félrenéztél vagy három hete, 
 

és emlékezz, volt még egy óvatlan perced, 
engedted magadnak, hogy félrenézz, 

s már arra ébredtél, hogy nem vagy férfi, 
ember, hogy lehettél ilyen merész? 

 
Volt még egy istened, egész jó isten, 

s könnyelmű percedben feledted őt, 
s már arra ébredtél, hogy ő is a másé, 

vicceket mesél a gondviselőd. 
 

Nézz le a Lánchídról a vén Dunára, 
NÉZD CSAK A VÉN FOLYÓT, HOGY VISZI SZÉT 

APÁDAT, HAZÁDAT HOGYAN DOBÁLJA, 

S MAGA SEM TUDJA, HOGY MEGVAN-E MÉG. 
 

VAGY TUDOD MIT, NE IS NÉZZ LE A DUNÁRA, 
SZEMEDET FÉLTSED, HÁTHA KISÜL, 

íGY MARADJ INKÁBB MÁR, íGY FÉLRENÉZVE, 
ANYÁTLAN, DUNÁTLAN, NEMTELENÜL. 

 
csakis a, csakis a szemedet őrizd, 

ne is nézz már oda, hátha kisül, 
vigyék csak, kapkodják, nézz te csak félre, 

s várj másik istenre, aki becsül. 
 

"Magyarnak lenni büszke gyönyörűség" - olvastam valakinek a reglapján. 
Ma magyarnak lenni SZÉGYEN, írtam neki. 
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Összefoglalás 29. – Az állam gazdasága 

 
Amikor a GAZDASÁGRÓL, és annak céljáról, vagyis a bendő megtöméséről és 

az egyéb megtermelt javak eloszlásáról /nem ELOSZTÁSÁRÓL, mert ebben a 
kérdésben emberemlékezet óta Nagy Sándor mondása az irányadó: "nem 

azért jöttem, hogy elfogadjam, amit adnátok, hanem, hogy megtarthassátok, 
amit meghagyok"/ beszélünk, két véglet között őrlődhetünk. Az egyik véglet a 

kapitalizmus /napjaink Magyarországa/ esszenciája is lehetne: "Saját anyádat, 
nővéredet, disznóidat, jamgyökeredet, amelyeket te halmoztál fel - nem 

eheted meg. Más emberek anyját, nővéreit, disznóit, jamgyökereit, amelyeket 
ők halmoztak fel, megeheted." /Arapesh/ A másik végletet legismertebb 

formában egy trieri német zsidó, bizonyos Karl Marx fogalmazta meg, és egy 
szimbirszki iskolaigazgató fia, bizonyos Vlagyimir Iljics Uljanov tette 

gyakorlattá. Utóbbi vezetéknevét, a Wikipédia állításával ellentétben nem a 
Léna folyó ihletésére, hanem egy véletlenszerűen kiválasztott idős 

földbirtokostól kölcsönözve az illegalitásban LENINRE változtatta. Úgy tűnik, 

legalábbis ami a gazdaságot illeti, vagy fel kell adni mindazt, amiért az állam 
létrejött, vagy bele kell törődni a totális állami gazdálkodásba. Elég kevés kiút 

délibábja sejlik fel ebből a csapdából. Az egyik az Összefoglalás 27-ben 
említett ún. szociális /jog/állam. Ezt akkor nem elemeztük, most sem fogjuk. 

Annyit azonban el kell mondani, hogy a "szociális jogállam", ugyanúgy, mint az 
"iszlám köztársaság", fából vaskarika: a szociális állam ugyanis a /jogok 

védelmét elsődlegesnek tekintő, tehát pozitív célok követésére nem alkalmas/ 
jogállam ELLENTÉTE. Jürgen Habermas német filozófus és szociológus már 

kettéválasztja ezeket, nála azonban mint GOND jelenik meg, hogy "a jogállam 
és a szociális állam elvben demokrácia nélkül is lehetséges". Nem: MŰKÖDŐ 

szociális állam CSAK demokrácia nélkül lehetséges, HA VAN EGY AKARAT, 
AMELYET AZ EGYÉNI ÉRDEKEK NEM BEFOLYÁSOLNAK. Nincsenek illúzióink: 

legfeljebb a magáé, lehetne mondani erre ironikusan. Igen, de egy nagy tolvaj, 
aki az érdekeltségei körébe nem esőket tekintve ÁLTALÁBAN PÁRTATLAN, még 

mindig jobb, mint AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉT ÁTHATÓ, több tízezer kicsi és 

közepes. 
Egy másik illuzórius kiutat már produkált a történelem: ADOLF HITLER 

próbálta megvalósítani. A Neuer Plan, Új Terv 1933-ra, tehát Hitler hatalomra 
jutásának évére datálható, és Hermann Göring nevéhez fűződik. Meglepő 

hasonlatosságot mutat a Fidesz-MPSZ -legalábbis deklarált- elképzeléseivel: új 
munkahelyek a KISEMBEREKNEK, új beruházások, például repülőterek, 

autópályák, etc. Adam Tooze brit gazdaságtörténész Hitler gazdaságpolitikáját 
a "pusztítás közgazdaságtaná"-nak nevezte. A német gazdasági csoda -és 

LÁTSZÓLAGOS anyagi biztonság- egészen egyszerűen azért következett be, 
mert az ezek alapjául szolgáló ÁLLAMI megrendeléseket NEM a gazdaság valós 

állapotát tükröző adókból és államkötvényekből, hanem elsősorban JEGYBANKI 
KÖLCSÖNÖKBŐL finanszírozták. Az irreális DEFICITPOLITIKA hatására 

/érdemes elolvasni még egyszer az Összefoglalás 18. végét/ 1939 januárjában 
lemondott Hjalmar Schacht német jegybankelnök. Hitlernek teljesen mindegy 

volt: a háború, amire egész gazdaságpolitikáját alapozta, küszöbön állt. 

Tökéletes modellt szinte biztos, hogy nem tudunk alkotni. Tökéletes, vagy 
ahhoz közelítő az lenne, ami TERMÉSZETES, dehát ekkora embertömeg 
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EGYÜTT kezelésénél az állam sem lehet az, legföljebb TÖREKEDHET RÁ. 

/Természetes a CSALÁDON alapuló TÖRZS lenne. Ezért mondták az ókorban, 

hogy egy város lélekszámát annyi emberben kell meghatározni, AMENNYIT 
VALAKI SZEMÉLYESEN ISMERNI KÉPES. És ezért a legfontosabb alapeleme a 

társadalomnak a CSALÁD./ 
Mint már többször és több helyen leírtam, a védelmi funkciókat az államtól 

nem elvárják, hanem az állam AZOKÉRT VAN. Ha azoktól számottevő 
mértékben eltávolodik, vagyis tagjaitól ELIDEGENEDIK, akkor, feltéve, hogy az 

említett funkciók alapjait képezik, HIBÁS A FELÉPíTMÉNYE. A hibás felépítmény 
természetesen előbb-utóbb összeomláshoz vezet, de az addig eltelt időt és az 

elkerülésére tett kisérleteket AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZENVEDIK MEG. Szociális 
biztonságot az állam nem úgy tud teremteni, hogy -akármilyen briliáns 

adópolitikával- várja a sült galambot. Az államnak MAGÁNAK KELL 
GAZDÁLKODNIA /a magángazdaság megtartásával/, de teljesen másként, mint 

azt az ún. szocializmus időszakában tette. 
Az állam akkor rossz gazda, ha SZEMÉLYTELEN. A Szent Koronára azt 

mondtuk, hogy noha egy tárgy, de közmegegyezéssel tőle /mint az abszolút 

fensőbbség szimbólumától/ eredeztethető az a hatalom, amelyet /mondjuk/ A 
KORMÁNYZÓ személyesít meg. A korona nem tud enni, inni, birtokolni, 

parancsolni: mindazok a jogok /amelyekkel arányban KÖTELESSÉGEK állnak/, 
amelyek őt illetik, ÁTRUHÁZÓDNAK a kormányzóra. A kormányzó jólétének AZ 

ÁLLAM JÓLÉTÉT kell tükröznie. Az állami vállalatok vezetőit és vezető dolgozóit 
nem úgy kell kezelni, mint most /a VÁLLALAT teljesítményével arányban nem 

álló fizetés, egyéb javadalmazás/, hanem úgy kell kezelni, mint 
HASZONÉLVEZŐKET /a szó szó szerinti értelmében/. Egy állami cég 

vezetőjének úgy kell teljesítenie, MINTHA MEGHITELEZTÉK VOLNA SAJÁT 
VÁLLALKOZÁSÁT. 

ÚJRA KELL TEREMTENI A MAGYAR GAZDASÁGOT, kicsiben és nagyban. 
MINDEN STARÉGIAI FONTOSSÁGÚ TERÜLETET VISSZA KELL SZEREZNI, ha 

másként nem, konfrontációk árán. "Legyetek okosak, mint a kígyók, és 
szelídek, mint a galambok" - mondta Krisztus Máté evangéliuma 10:16 szerint. 

Ennek se, annak se lesz könnyű lenni. 
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Interludium-közjáték 15. – Háború és béke 

 
A janicsárok, mint már írtam, portai rabszolgák voltak. Magát a szervezetet 

/hadtestet/ Hadzsi Bektas alapította, ugyanaz, aki a róla elnevezett szerzetes-
/dervis/rendet is. Ő vetette fel I. Murád szultánnak, hogy ha a szultánt 

békében a devsirme, tized, háborúban a pendzsik, ötöd illeti meg, miért ne 
terjedne ez ki az emberekre, vagyis a gyermekekre is? Murádnak tetszett az 

ötlet, és megparancsolta a begyűjtött fiúkból egy ÚJ SEREG /jeni cseri/ 
felállítását. /I. Murád, a Hudavendigár, Nagyúr volt az apja az Összefoglalás 

26-ban említett I. Bajezidnak. 1389-ben, Rigómezőnél itta ki a vértanúság 
serbetjét, amikor egy Milos Kobilics nevű szerb nemes leszúrta. Ő még 

hivatalosan nem volt szultán, a kairói kalifa csak a nikápolyi győzelem után 
ismerte el szultánnak az oszmán uralkodót, Bajezidot, a fiát./ A begyűjtött 

gyerekek ún. adzsemi oglánként először török rájákhoz /parasztokhoz/ 
kerültek. Dolgoztatták őket, de közben megtanulták a nyelvet, elsajátították az 

iszlám alapjait, és ELFELEJTETTÉK HAJDANI CSALÁDJUKAT. Amikor elértek egy 

bizonyos életkort, összeszedték, és ha erre látszottak alkalmasnak, három 
idősebb janicsár mellé besorozták őket. A család utáni vágyódásuk azonban 

soha nem szűnt meg: a janicsárok, mint bektasi szerzetesek /a DERVIS BÉG 
Jumurdzsákhoz hasonlóan az Egri Csillagok-ból/ EGYMÁS CSALÁDTAGJAI 

VOLTAK. Formailag ezt két jelképpel juttatták kifejezésre: a süvegükön hordott 
rézkanállal és -ahogy magukat nevezték- a portaszolgák tűzhelyközösségét 

jelképező rézüsttel. Janicsárok vesztettek csatát, hagytak el zászlót, a rézüstöt 
azonban SOHA. 

 
László András, akinek a /kezdetben/ Buddhista Misszió keretében tartott óráira 

1983-tól jártam, egyszer a következőket mondta: ha valaki nem törődik 
magával, sajnálkoznak, hogy szegény ember. Ha nem törődik a családjával, 

azt mondják, ejnye, no. Ha nem törődik a városával, nem történik semmi. Ha 
nem törődik az országgal, kivégzik. Ha nem törődik a világgal, megint nem 

történik semmi. 

Ezt a semmi ésszerűséget nem tartalmazó zagyvaságot csak akkor lehet 
helyretenni, ha alapnak tételezzük, hogy a PÁTRIÁHOZ /szülőföldhöz, amelybe 

a szűkebb és tágabb környezet is beletartozik/, a CSALÁDON keresztül, az 
egész világhoz pedig a SZÜLŐFÖLDÖN keresztül visz az út. 

 
Még a családokon alapuló TÖRZSEKÉRT sem kell a régmúltba vagy Afrikába 

menni. Elég hozzá Nyíregyházáig utazni: több mint fél tucat olyan FALUNEVET 
találni ott, ami arra enged következtetni, hogy azok a falvak csak FORMÁLISAN 

voltak falvak, valójában BOKROKHOZ HASONLÓAN EGY TŐRŐL EREDŐ 
nagycsaládok közösségei. A "bokor" szó minden elnevezés része /Bájibokor, 

Nádasi bokor, Gulyánbokor, Vargabokor, Tamásbokor, Kazárbokor, 
Jánosbokor, Antalbokor, Halmosbokor, etc./, ahol a "bokor" utótag előtt 

minden esetben egy SZEMÉLYNÉV /vagy személyre utaló név/ áll. 
 

A törzsi beidegződés sok területen elhalványult, egy területen azonban 

biztosan nem, és ez: a HÁBORÚ. A háború nem választás és mérlegelés 
kérdése. Addig, ameddig az emberiség egyetlen homogén masszát nem képez, 
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mindig fent fog állni a lehetősége, tudniillik ugyanúgy az emberi természetben 

gyökerezik, mint kiváltó oka, a horda- /nem szép szó, pedig a latin "ordo", 

"rend" szóból ered, például az Arany Horda nem tatár csőcseléket jelentett, 
hanem a nyugati mongol ÁLLAMRENDET/ alkotó hajlam. 

Egyik olvasóm azt írta, ez a napló lassan olyan hosszú, mint a Háború és béke. 
Beszéljünk tehát a békéről is. Kétféle békeszerető hozzáállás létezik: a 

pacifista és a pacifikus. A PACIFISTA a "minden áron béke" hirdetője. A minden 
áron béke azonban csak FOLYAMATOS ENGEDMÉNYEK árán valósítható meg, 

és a végeredmény általában itt is a HÁBORÚ. 1938. szeptember 29-én 
Münchenben Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország asszisztálásával 

Hitler, egyezmények felmondása, egy óriási támadó hadsereg létrehozása, a 
demilitarizált Rajna-övezetbe való bevonulása, Ausztria annektálása után 

felosztotta Csehszlovákiát. A Nagy-Britanniát képviselő angol miniszterelnök, 
Arthur Neville Chamberlain hazatértekor, a hestoni repülőtéren, mint az örök 

béke zálogát, diadalmasan lobogtatta a Führer által aláírt dokumentumot. 
Pontosan három hét híján egy év múlva ugyanez az angol miniszterelnök, 

miután az alsóházban a fülébe dörmögte valaki, hogy "ha tetszik, ha nem, 

hadat kell üzenni, öregfiú", korábbi összes optimizmusa ellenére kénytelen volt 
kihirdetni a hadiállapotot Németországgal. A PACIFIKUS alapja a GYŐZELMES 

BÉKE /pax victoriosus, pax post victoriam/. 
 

Vannak helyzetek, amikor a béke kérdése FEL SEM MERÜLHET. A bökkenő nem 
is ezzel van, hanem azzal, hogy azokat a háborúkat, melyeket MA vívnak, nem 

háborúnak kellene nevezni, hanem inkább MÉSZÁRLÁSNAK. 
 

Carl von Clausewitz porosz tábornok: A háborúról című könyve a hadtudomány 
egyik alapműve. Ebben található az a nagyon sokszor idézett mondat, hogy "a 

háború a politika folytatása más eszközökkel". Az az olló, amely az ember 
természetes világa és maga által teremtett, művi világa között nyílt /Bolondok 

hajója 17./, az ember által saját faja veszélyeztetése nélkül még megvívható 
és már nem megvívható háborúk között is megnyílt /Bolondok hajója 14./. 

Talán az eddig leírt körülbelül száz oldal elégséges annak megvilágításához, 

hogy /globálisan/ mit jelent ma a POLITIKA, és hova vezet.  
 

Ha a /globális/ háború ENNEK folytatása /ami pedig aligha kétséges/, akkor a 
mi értelmezésünkben /helyi csetepatékon kívül/ semmiféle győzelemhez nem 

vezethet, csupán lerövidíti az egész vircsaftot, hacsak egy éhinség, járvány, 
természeti csapás meg nem előzi, mint azt Thomas R. Malthus tiszteletes a 

népesedés törvényeiről írott művében cirka kétszáz éve oly szépen kifejtette. 
Most vázoltak tekintetében nem sokat lehet tenni. REMÉNYKEDNI lehet, hogy 

lesz idő befejezni, amit elkezdtünk -ha megengedtetik elkezdenünk-, vagyis az 
a pillanat, amikor már NEM LEHET VISSZALÉPNI, minél később jön el. 

 
Ez a bejegyzés az ELŐZŐ KIEGÉSZíTÉSE VOLT, szándékaim szerint. 
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Összefoglalás 30. – A munkanélküliség 

 
"Ha az ember már nem akar másképpen élni, mint ahogyan él, nem ember 

többé" - írta Musil a Tulajdonságok nélküli ember-ben /több mint húsz éve 
olvastam, nincs is meg, tehát sok máshoz hasonlóan fejből idéztem, 

remélhetőleg nem túl pontatlanul/. Három órája beszélgettem egy 
politológustanonc lánnyal. Néhány évvel ezelőtt történelemből segítettem neki 

az érettségire való felkészülésben, most pedig ennek a naplónak a tartalmát 
kellett volna kivonatolnom. Nem nagyon sikerült, pedig okos lány, csak 

egészen egyszerűen nem voltam képes három tiszta, világos gondolatban /a 
Führer ennél is továbbment: ő EGYETLEN tiszta, világos gondolatot tartott csak 

a tömegek számára felfoghatónak/ kifejezni a lényeget. Három tiszta, világos 
gondolat, egy TIZENKÉT ÉVES GYEREK SZINTJÉN: ez a maximum, mondják, 

amit kvalifikáltságtól függetlenül egy nagyszámú hallgatóság be tud fogadni. 
Volt azonban valami, hogy Musilra vissza- és a szociális tennivalókra rátérjünk, 

amit talán érthetően elmondtam: az emberek többsége, ha jóllakhat és van 

fedél a feje felett, EGYÁLTALÁN NEM AKAR MÁSKÉPPEN ÉLNI. Talán nem ezt 
MONDJA, de alapjaiban BEÉRI ENNYIVEL. 

Ebből a passzivitásból hatásosan csak valamilyen FENYEGETETTSÉG, CSAPÁS 
vagy TRAGÉDIA tudja az embereket kizökkenteni. Ha ezeket elég nagynak 

érzik, a reakció HEROIKUS VISELKEDÉS éppúgy lehet, mint LEZÜLLÉS. 
Tömeg és egyén e tekintetben nem látszik különbözni. Édesanyám mesélte, 

hogy 1945 telén, amikor az ostrom után kijött az óvóhelyről és szétnézett, az 
első gondolata az volt, hogy ezt az országot nem lehet újjáépíteni. A második 

viszont az, hogy muszáj, és bement a Poliklinikára dolgozni. 
 

2001-re Argentina csődhelyzetbe került. December 20-ra az általános 
elégedetlenség zavargásokba torkollott, erőszakkal és fosztogatásokkal. 

"TAKARODJATOK" - skandálta a tömeg, és a politikusok BíRÓSÁG ELÉ 
ÁLLíTÁSÁT követelte. A válságon több év alatt lehetett csak úrrá lenni. Azok 

közül az intézkedések közül, amelyeket e célból hoztak, most csak hármat 

emelek ki: Argentina ÚJRAIPAROSíTÁSBA kezdett, ADÓSSÁGCSERÉT hajtott 
végre, aminek következtében 66 %-al /!!/ CSÖKKENT a hiteleinek 

törlesztőrészlete, és elkezdte a fontosabb, régebben privatizált cégek 
VISSZAÁLLAMOSíTÁSÁT. 

Noha Magyarország közeljövőbeni államcsődjében továbbra sem hiszek, a 
HÁZTARTÁSOK csődjéről leírtakat mind aktuálisabbnak gondolom /Magna 

Hungaria 18./. Az a katasztrofális politika, amit Magyarország ma minden 
téren folytat, a világ változásával együtt egészen biztosan drasztikusan 

megnöveli majd a válaszút elé kerülők számát. Ez, e bejegyzés első mondatára 
visszautalva akár előrevivő is lehetne, ha világos és értelmes CÉLT látnának 

maguk előtt, a LESZAKADÓK gondja azonban mindig megoldandó feladat 
marad. 

 
Friedrich Wilhelm /a porosz, főleg királyi keresztneveket igen könnyű 

megjegyezni: vagy Frigyesnek, vagy Vilmosnak, vagy mindkettőnek hívták 

őket egyszerre/ Nietzschétől származik az a nemzetiszocializmus által később 
kisajátított mondat, hogy "dicsértessék, ami megacéloz". Pedig saját magát 
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sem sikerült megacéloznia: 1889 januárjában omlott össze, amikor Torinóban 

szemtanúja volt, hogy egy kocsis megveri a lovát. "Valaha szép könyveket 

írtam" - mondta évekkel később, igen ritka tiszta pillanatai egyikében. 
A lezüllésnek is vannak stációi, a munkanélküliségtől a bélsárban és okádékban 

fetrengésig egy aluljáróban. Le kell szögezni: Magyarország, különösen mai 
állapotában, EGYETLEN MUNKANÉLKÜLIT, KOLDUST VAGY UTCÁN ÉLŐ EMBERT 

SEM ENGEDHET MEG MAGÁNAK. 
Sem a munkanélküli, sem a koldus nem TERMEL, hanem VISZ. Aki az utcán él, 

még ha dolgozik is, szintén visz: például azt a pénzt, amit a gyógyítására kell 
majd fordítani. Ezeknek az embereknek a problémáját melegedőkkel, 

ingyenkonyhákkal, adományokkal, szociális munkásokkal nem lehet 
megoldani. 

A munkanélküliséget mindenestől a gazdasági recesszió nyakába szokták 
varrni. A dolog nem ennyire egyszerű: a visszaesés ugyan már KÖZVETLENÜL 

is leépítéseket és felszámolásokat eredményez, KÖZVETVE azonban 
adókiesést, vagyis RONTJA AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENSÚLYT. Ha ezt az 

állam úgy próbálja meg konszolidálni, mint például ma Magyarország, hogy az 

amúgy is kereslet-, vagyis BEVÉTELCSÖKKENÉSSEL küzdő vállalkozások 
terhein NEM KÖNNYíT, hanem -szintén közvetlenül vagy közvetve, például 

2009. július 1-től, a forgalmiadó-kulcsok növelésével- NEHEZíT, AKKOR EZ 
ÚJABB LEÉPíTÉSEKET ÉS FELSZÁMOLÁSOKAT FOG MAGA UTÁN VONNI, ami az 

egyensúlyt MÉG TOVÁBB RONTJA. A Magyarország mintájára saját vesztébe 
rohanó állam /hasonlóan a parasztbácsihoz, aki jégeső után "lássuk, 

Uramisten, mire megyünk ketten" szavak kiséretében a maradék termést 
maga veri le a fáról/ ezek után három dolgot cselekszik: megszabadul -

válogatás nélkül- a közalkalmazottak egy részétől /azokat a területeteket sem 
tekintve érinthetetlennek, amelyek saját jelenét és jövőjét garantálnák, vagyis 

az egészségügyet és az oktatást/, ilyen módon maga is növelve a 
munkanélküliséget, eladja azt, amije még maradt, és ismét a külföldi 

uzsoráshoz fordul. Bevételei elvesznek az adósságok tengerében, kiadásai 
viszont növekednek: a kifizetett munkanélküli-segélyekkel /mely összegek 

mögött immár NEM áll munka/, és a hiteltörlesztő-részletekkel. A recesszión 

kívül már eddig is KÉT forrást találtunk, amiből a munkanélküliség 
táplálkozhat: a hibás adópolitikát és a hibás állami munkaerőpolitikát. 

De a dolognak itt még nincs vége. Munkanélküliség ugyanis nem csak azért 
van, mert nincs munka, hanem azért is, mert van ugyan munka, de NEM 

OLYAN, AMIT SZIVESEN VÉGEZNEK. Ezek érdekes módon általában azok az 
/elsősorban/ fizikai szak- és betanított munkák, AMIRE AZ EGÉSZ ÉLET 

ALAPOZÓDIK. /Jó részükbe volt alkalmam belekóstolni, nem csak a számat 
jártatom - ld. Curriculum vitae./ Három szépséghibájuk van: nem könnyűek, 

nem divatosak és alkalmazottként NEM LEHET MEGGAZDAGODNI BELŐLÜK. 
Magyarországnak munkanélküli segélyek folyósítása mai helyzetében LUXUS. 

Nincs olyan indok, amiért egy munkaképes embert TÁMOGATNI kellene. Abba 
a szektorba kell őt irányítani, ahol munkaerőhiány van, annyi pénzért, 

AMENNYI OTT KIFIZETHETŐ /és ami BIZTOSAN TÖBB, mint amennyi 
munkanélküli segélyt A TÖBBSÉG kapna/. A VÁLOGATÁS itt természetesen 

erősen korlátozott. Ha valaki ezt a lehetőséget nem fogadja el, és 

TÖRVÉNYESEN MEG TUD ÉLNI, tegye. Ha a törvényes megélhetés a koldulást 
és/vagy a hajléktalanságot jelenti, némiképpen más a helyzet. 

Ezzel az Összefoglalás 31-ben foglalkozunk majd. 
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Interludium-közjáték 16. – A mohóság  

 
Engedtessék meg azonban előtte egy kis kitérő. Amikor a háborúról /és előtte 

a családról: a második világháborúban harcoló német katonák "anyá"-nak 
hívták az őrmesterüket/ beszéltünk /Interludium-közjáték 15./, azt mondtuk, 

hogy vannak olyan helyzetek, amikor a béke kérdése már fel sem merülhet. Ez 
azt jelenti, hogy MEGTÖRTÉNIK egy olyan aktus, amelynek a beleegyező 

tudomásulvétele egy VALÓSÁGOS HÁBORÚBAN ELSZENVEDETT VALÓSÁGOS 
VERESÉGGEL egyenértékű. Ilyen volt az ún. bostoni teadélután 1773. 

december 16-án, amikor indiánnak öltözött amerikai telepesek három 
teaszállító angol hajó rakományát a tengerbe szórták. Az amerikai 

függetlenségi háború kitörése ezek után már csak idő kérdése volt, amely 
majdnem másfél év múlva, Lexingtonnál járt le. 

1861. márciusában a két hónapja megalakult Amerikai Konföderációs Államok 
-a Konföderáció- elkobozta a területén fekvő szövetségi erődöket, így a 

charlestoni Sumter erődöt is. A parancsnok, Robert Anderson őrnagy csak 

egynapos ostrom után volt hajlandó az erődöt átadni, erre a napra, 1861. 
április 12-re datálják az amerikai polgárháború kezdetét. 

 
Ferenc Ferdinánd, teljes nevén Habsburg-Lotharingiai Ferenc Ferdinánd, az 

osztrák-magyar trón örököse sok rossz tulajdonsága mellett legalább egy jóval 
is rendelkezett: szerette a feleségét. A feleség, Chotek Zsófia, Chotkova és 

Wognin grófnője azonban rangon alulinak számított, ezért azokon a 
protokolleseményeken, amelyeken Ferenc Ferdinánd trónörökösi minőségben 

volt jelen, nem vehetett részt. Azokon az eseményeken viszont, amelyeken 
Ferenc Ferdinánd mint az osztrák-magyar hadsereg főfelügyelője vett részt, 

semmi akadálya nem volt a feleség részvételének sem, a trónörökös pedig 
minden kínálkozó alkalmat ki is használt. 1914. június 28-án a frissen 

annektált Boszniában egy hadgyakorlat megszemlélésére odaérkezett Ferenc 
Ferdinándot és feleségét a ROSSZ HELYEN ÁLLÓ /a trónörököst szállító konvoj 

letért a tervezett útvonalról/ Gavrilo Princip lelőtte. Innen -a közhiedelemmel 

ellentétben- MÉG LETT VOLNA VISSZAÚT, de a július 23-án Szerbiához /a 
merénylet ötletgazdája a szerb katonai titkosszolgálat volt/ intézett 

ULTIMÁTUMTÓL már nem. 
 

Az ELSŐ VILÁGHÁBORÚRÓL mondja a történészek egy része, hogy ha az 
események kevésbé szerencsétlenül követik egymást, talán elkerülhető lett 

volna. Én úgy gondolom, hogy /Ferdinand Foch marsall, francia vezérkari főnök 
híres mondását idézve -"ez nem béke, hanem fegyverszünet húsz évre"/ a 

versailles-i békefeltételek egyenes következményének tartott MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚ sokkal kevésbé volt szükségszerű, mint nagyon alaposan, 

nagyon hideg fejjel előkészített, /legalábbis ami a németeket illeti/ 
professzionálisan vezetett, szinte az utolsó pillanatig TÖBBESÉLYES 

KIMENETELŰ elődje. A modern KAPITALISTA világ /számítsuk ezt most a 
felvilágosodás és az ipari forradalom nem véletlenül azonos, tizennyolcadik 

századi kezdetétől/ MAGASRÓL TESZ AZ ESZMÉKRE. Eszméket csak 

JELSZAVAKKÉNT, ÜRÜGYÜL és TAKARÓUL használ, csak és kizárólag 
MATERIÁLIS JAVAK birtoklására törekedve. A német nép a versailles-i határok 
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között előbb-utóbb ugyanolyan jól meg tudott volna élni, mint az 1919.június 

28-án neki meghagyottnál KISEBB TERÜLETEN most. A második világháború 

kitörésének két főoka volt: az /állami megrendeléseket elnyerő/ német 
nagyiparosok mohósága és Adolf Hitler hazárdjátéka. Hogy milyen INDOKOK 

vannak a Mein Kampf-ban, és Hitler beszédeiben, teljesen lényegtelen. A 
történelmi kor, az emberek BEFOGADÓKÉSZSÉGE, az ún. DEMOKRATIKUS 

ALAP /weimari köztársaság/ a KIVITELEZÉST segítette elő, az okokhoz az 
égvilágon semmi köze nem volt. Sokáig nem értettem a zsidóüldözések, 

különösen a zsidó BURZSOÁZIA /működő tőke/ üldözésének az értelmét /nem 
mindenki volt e téren következetes: "hogy a Luftwaffénál ki a zsidó, azt én 

mondom meg" - jelentette ki Hermann Göring/. Bár ennek a témának a 
MÉLYSÉGÉVEL óvatosan célszerű bánni /Bolondok hajója 2./, ÖSSZESSÉGÉBEN 

mégiscsak Tolsztoj visszaemlékezése jut róla az eszembe. "Volt egy barátunk," 
- valahogyan így mesélte az író- "aki folyamatosan olyan dolgokat művelt, 

amelyeknek a miértjét nem tudtuk kibogozni. Mi lehet az oka, töprengtünk 
mindig, aztán végül megfejtettük: barátunk egyszerűen BUTA." Adolf Hitler 

egész politikáját a HÓDíTÁSRA alapozta. Semmibe nem mélyedt nagyon bele 

/rajzolni jól tudott, értett az építészethez is - visszavonulása után főleg ezzel 
akart foglalkozni, a háború utolsó napjaiig kedvenc időtöltése volt Albert 

Speerrel Linz átépítését tervezgetni -, FELSZINESEN jól ismerte a német 
történelmet, de ezeken, Wagneren és az erőszakon kívül más nemigen 

érdekelte/, ennélfogva a megoldást is elég egyszerűnek képzelte. 
Tevékenysége első részére, ha magánemberként követi el, ma azt mondanák, 

hogy CSŐDBŰNTETT. /Fedezetlen/ hitelekre azért volt szüksége, hogy 
létrehozza azt az apparátust, amivel a tervei további részét megvalósíthatja: 

ezt a megvalósítást utóbb Nürnbergben HÁBORÚS BŰNTETTNEK nevezték. 
Végtelenül egyszerű elgondolás volt: IGY VAGY ÚGY /sokszor használt 

mondásai egyike volt/ rövid időn belül képessé tenni Németországot egy keleti 
/Oroszországot célzó, Lengyelország csak útban volt neki is, mint a 

bolsevikoknak húsz évvel korábban/ hódító hadjárat győztes megvívására, a 
ZSÁKMÁNYBÓL kifizetni a tartozásokat és fenntartani a Birodalmat. /Ha a 

második világháborúra nem kerül sor, Németország összeomlik és Hitler 

MEGBUKIK. A háború kitörésének a legfőbb oka Hitler KARRIERJE volt./ CSAK 
A PILLANATNYI BEVÉTEL ÉRDEKELTE, a jegybanki kölcsönöktől a zsidók 

kifosztásáig, az egészet pedig arra a lapra tette fel, hogy MEGNYERI A 
HÁBORÚT. 

Ha a "jegybanki" helyébe "jegybanki és IMF", "zsidók" helyébe "magyar 
lakosság", "megnyeri a háborút" helyébe "majd csak lesz valami" kifejezéseket 

helyettesítjük, előttünk áll a mostani és a következő magyar kormány 
politikája. 
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Interludium-közjáték 17. – A tüntetés 

 
1942. február 9-én a japánok megtámadták Szingapúrt. A szárazföld felől 

támadtak, ahonnét senki nem várta őket. A város védői az angoloknak arra a 
kérdésére, hogy mivel segíthetnének, azt válaszolták, hogy "küldjetek még 

több japánt". Szingapúr hat nap alatt elesett, az erősítésül küldött ausztrál 
katonák a csapatszállító hajókról egyenesen a fogságba szálltak partra. 

Ma volt szerencsém megnézni a feloszlatott Magyar Gárda ülő tiltakozását a 
Deák-téren. A végkifejletet sajnos nem tudtam megvárni, bár arra is kíváncsi 

voltam, hátha megértem az egésznek /mindkét fél szempontjából vett/ 
értelmét. Annyi rendőr, amennyit az Astoria és a Szent István körút között 

láttam, nem egy pár száz fős tüntetés, hanem az 1923-as müncheni sörpuccs 
leveréséhez is elégséges lett volna. A történelemben esetleg jártas tiltakozók 

/a közbekiáltásokból ítélve számuk a jelenlévő origami-hajtogatók, lírai költők 
vagy akadémikusok számához közelíthetett/ a fent említett példára emlékezve 

még több rendőrért fohászkodhattak: kérésük meghallgatásra talált. Még este 

fél hét körül is találkoztam szirénázva a tér felé tartó konvojokkal. 
 

A Csahos Fenevad az Arthur-mondakör kígyófejű, leopárdtestű, szarvaspatájú 
/nőstény/ szörnyetege. Állandó üldözője is van: Pellinore király a kutyájával. 

Ám egyszer bekövetkezik a katasztrófa: Pellinore király szerelmes lesz, és 
elhanyagolja kötelességét. T.H. White így írja le a következményeket: 

"Pellinore király egy kiszáradt rekettyebokorban ült, könnyek folytak végig az 
arcán. Ölében hatalmas, kjgyófejű, karcsú, pettyes leopárdtestű, szarvaspatájú 

szörny hevert, azt simogatta. 
- Nyugi, nyugi - mondta a király. Egyáltalán nem akartalak elhagyni. Csak 

szerettem volna egy kicsit tolas ágyban pihenni. Becsületszavamra, 
visszajöttem volna, vissza én. Jaj kérlek, ne pusztulj el, Fenevad, ne hagyj 

engem excrementum nélkül! 
Amikor meglátta Sir Ectort, a király a helyzet magaslatára emelkedett. 

- Gyerünk, Ector - kiáltotta. - Ne állj ott, mint egy hülye. Hozd azonnal ide azt 

a boroshordót. 
Odacipelték a hordót, és töltöttek a Csahos Fenevadnak. 

- Szerencsétlen teremtés - mondta méltatlankodva Pellinore király. - Elsorvadt, 
a szó szoros érelmében elsorvadt, mert nem volt senki, aki törődjön vele. 

Igazán nem is tudom, hogy maradhattam annyi ideig Sir Grummore-nál, és 
soha eszembe se jutott az én jó öreg Fenevadam. Nézzétek csak a bordáit. 

Akár az abroncsok egy hordón. És itt feküdt magányosan a hóban, már nem is 
akart élni. Próbáld meg, Fenevad, hátha le tudsz nyelni egy kortyot, jót fog 

tenni. 
- Én meg tollas ágyban hemperegtem - tette hozzá a bűntudatos uralkodó, Sir 

Grummore-ra meredve -, mint egy...mint egy taknyos kölyök! 
- De hát hogyan...hogy akadtál rá? - hebegte Sir Grummore. 

-Véletlenül. Véletlenül bukkantam rá ebben a rekettyebokorban, hó borította 
szegénynek az egész hátát, könnyes volt a szeme. Ez az eredménye, ha az 

ember nem él rendszeres életet. Azelőtt nem volt semmi baj. EGYIDŐBEN 

KELTÜNK FEL, AZ ELŐíRT IDEIG HAJKURÁSZTUK EGYMÁST, ÉS FÉL 
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TIZENEGYKOR LEFEKÜDTÜNK. S most nézd meg. Teljesen tönkrement, és te 

leszel az oka, ha elpusztul. 

- De Pellinore! - kiáltott fel Sir Grummore. 
- Fogd be a szád! - vágott a szavába a király. - Ne állj ott és ne fecsegj 

ostobaságokat, mint egy hülye. Csinálj valamit. Keríts még egy rudat, hogy 
hazacipelhessük a jó öreg Glatisantot. Mi az, Ector, hát benned sincs érzés? 

Haza kell vinnünk, és le kell fektetnünk a konyhába, a tűzhely elé. Küldj előre 
valakit, hogy áztasson tejbe egy kis kenyeret. Te meg, Twyti, vagy hogy 

hívnak, hagyd már abba a vacakolást azzal a trombitával, és siess előre, hogy 
melegítsenek pokrócokat. 

- Ha hazaérkeztünk - fejezte be Pellinore király -, először tápláló ételt kell 
adnunk neki, aztán HA REGGELRE RENDBEJÖN, ADOK NEKI NÉHÁNY ÓRA 

ELŐNYT, AZTÁN HALIHÓ, ÚJRA KEZDJÜK A RÉGI ÉLETÜNKET. Te mész majd 
fönn, én meg lenn, he?" 

 
Az "excrementum" "szar"-t jelent, azoknak, akik nem tudnak latinul. 

Igazán szórakoztató lenne elképzelni, hogy mi történne, ha a jó tündér most 

hirtelen eltüntetné az összes zsidót, cigányt és kommunistának kikiálthatót. 
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Interludium-közjáték 18. – A tüntetés 2. 

 
Hogy e naplóból mindenki azt olvas ki, amit ki szeretne olvasni, annak örülnöm 

kellene - ha demagóg lennék. De nem vagyok. Egyik kedves Olvasóm az előző 
bejegyzés elejére reagálva elküldte nekem a Jobbik által az Internetre felrakott 

rövid videót Vona Gábor elhurcolásáról, azzal, hogy ez lett a vége, és mellékelt 
hozzá egy szomorúság-jelet. DE HISZEN AZÉRT MENT ODA! Nem tudom, 

hányszor kell még leírnom: AMI A SZEMÜNK ELŐTT VÉGBEMEGY, EGY 
SZíNDARAB, semmi több. Másképpen a TÖMEG kóstolgatása mindegyik 

oldalról. Az ilyen típusú demonstrációknak, mint a szombati is volt, az a 
specialitása, hogy felületesen szemlélve AZ ERŐSZAK MINDKÉT SZEMBENÁLLÓ 

FÉLNEK ÉRDEKÉBEN ÁLL, és ezért többnyire nem is marad el. A tüntetést 
AZÉRT SZERVEZIK, HOGY MINÉL BRUTÁLISABBAN FOJTSÁK EL, mert ez növeli 

leghatásosabban az elégedetlenek és szimpatizánsok számát, és a SZEMÉLYES 
ÉRINTETTSÉGGEL ez stabilizálja legjobban a meglevőket. Ezeket a 

megmozdulásokat úgy lehet megkülönböztetni a más típusúaktól /például a 

Fidesz-MPSZ emblematizált -felvállalt- rendezvényeitől/, hogy olyan elemeket 
tartalmaznak /tiltás figyelmen kívül hagyása, tárgyak és emberek ellen 

elkövetett atrocitások/, amelyek BIZTOSAN KIVÁLTJÁK AZ ERŐSZAKOT. Ha a 
törvény meg is engedi, az erőszakos /majd később jogi/ fellépés ERKÖLCSI 

igazolásához viszont a provokáló erőszakra a /rosszul irányított/ rendőrségnek 
/vagyis az ebben a kérdésben egy elmefogyatékos nívóján gondolkodó 

KORMÁNYNAK, a SAJÁT LOGIKÁJA SZERINT/ is szüksége van. A szombati 
csetepaténak, ha bárki /a rendezvény szervezői vagy a hatóságok/ is AZT 

AKARTA VOLNA, AMIT MONDOTT, MEG SEM KELLETT VOLNA TÖRTÉNNIE. 
Akkor a "gárdisták" nyugodtan elüldögélhettek volna a Deák-téren, ameddig 

meg nem unják, nem lett volna fél hadseregnyi rendőr, vízágyú, könnygáz, 
tonfa, előállítás, csak igazoltatások, feljelentés, és pénzbírság. 

Kevesebb jutott volna a befizetés után sörre, enélkül pedig a zsidózás és 
cigányozás sem olyan élvezetes. 
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Interludium-közjáték 19. – A bűnbak  

 
Az Interludium-közjáték 17-et azzal a költői kérdéssel fejeztem be, hogy mi 

volna, ha egy tündér hirtelen eltüntetné az összes zsidót, cigányt, 
"kommunistát"? Akkor valami olyasmi történne, mint amikor az évek óta 

mindent a szőnyeg alá söprő takarító munkaadója egyszer felemeli a 
szőnyeget. Már unom Cseh Tamást idézni, de most nála -vagyis Bereményinél- 

jobban nem tudnám folytatni az előbbi gondolatot: "A kezem zsebembe nyúlt, 
/ Mint aki parancsra tesz, / Ha ez már így alakult, /Gondoltam, lesz ami lesz. 

Hasitékja volt csak neki, / A zsebnek nem volt zsebe, /Vagyis tasakja, vagy mi, 
/ A combomba markoltam bele. Húzzak már ki valamit, / A nő intett: gyerünk, 

gyerünk! / A ZSEBEMBEN SEMMI SINCS, / S a nő intett: gyerünk, gyerünk! A 
kéz intett: elő vele! / Egy választásom maradt, / A zsebemben semmi sincs, / 

Előhúztam a combomat. A nő intett: gyerünk, gyerünk! / S ÉN LASSAN 
KIHÚZTAM ÖNMAGAM, / AZ ÜRES ZSEBEMEN ÁT, / HOGY MUTASSAM, VALAMI 

VAN. Ott álltam álmomban én, / Az önzsebből előhúzott, / Az iménti férfi kijött, 

/ És velem kezet fogott." 
 

Tisri, a zsidó hetedik hónap tizedik napja a Jóm Hakkipurim, az Engesztelés 
Napja, a Nap. A Templom pusztulásáig ezen a napon a főpap elé négy állatot 

vezettek: egy bikát, egy kost és két kecskebakot. A két bakra sorsot vetettek: 
az egyik Istené lett, a másik a puszta démonáé, Azazelé. A főpap a bikát és az 

Istennek jutott bakot saját és Izrael bűneiért levágta, vérükkel a szentek 
szentjét, a szentélyt és az oltárt meghintette, hájukat az oltáron elfüstölte, 

majd a két tetemet a templomon kívül elégették. 
Az Azazelnak jutott bakot az égőáldozati oltár elé állították. Az oltárnál a főpap 

az állatra tette mindkét kezét és a fejére olvasta a nép bűneit. Egy férfi azután 
kivezette a bakot, és a pusztába zavarta. 

Bak nélkül a zsidók is elég nagy bajban lettek volna. 
 

Mivel már előfordult, hogy helytelenítették a kifejezésmódomat: ebben sem 

fogok álszenteskedni. Ahogy sem az árpádsáv, sem a turul NEM fasiszta emlék 
/Magna Hungaria 13./, úgy senki nem fajgyűlölő attól, ha a cigányokat 

cigányoknak, a négereket négereknek hívja, nem romáknak és feketéknek. A 
"cigány" elnevezés - a "néger" mintájára - csak nemrég lett szalonképtelen, 

utóbbi jóval régebben. Az elnevezés a latin "niger" szóból ered: lefordítva 
FEKETÉT jelent. 

Egyszer valamelyik beszélgetőpartnere azt mondta egy ismerősömnek, hogy 
amit most hallott, sértő rá nézve. "Nem" - mondta az ismerősöm. "Miért nem?" 

- kérdezte a partner. "Mert nem annak szántam." 
 

A szemétkupaccal, ami a szőnyeg alatt növekszik, kezdve a hajléktalanokkal, 
holnap foglalkozunk. 
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Összefoglalás 31. – A hajléktalanok, családok, nyugdíjasok 

 
Ennek a naplónak nem feladata, hogy mindenre RÉSZLETES ÉS KIDOLGOZOTT 

választ adjon. Elképesztően hosszú lenne /még ennél is hosszabb/ és 
elképesztően unalmas, különösen, ha a történeteket is kihagynám belőle. Az 

utóbbi hetekben a tizenegy magyar minisztérium hatásköréből kiindulva az élet 
SZELETEI közül vetünk néhányat vizsgálat alá, majd próbáljuk ELMÉLETBEN 

átformálni őket, remélve, hogy ezekből, mint ha mégoly felületesen kezelt 
PÉLDÁKBÓL is, érzékeltethető valami a majdani EGÉSZBŐL. 

MÉG NEM A KÖZVETLEN TENNIVALÓKRÓL VAN SZÓ. Például E PILLANATBAN 
nincs közvetlen realitása a Szent Korona átruházott, tulajdonképpen KIRÁLYI 

hatalmát birtokló kormányzói intézménynek, a politikai pártok kvázi 
szakszervezetekként való működésének, a teljes jogrendszer, adórendszer, 

gazdaság egycsapásra való átalakításának. Ezeket MEG KELL ÉRTETNI, ha 
megértették, SZABAD AKARATBÓL el kell fogadni, és /csak AZUTÁN/ 

FOKOZATOSAN bevezetni, SOHA EL NEM VETVE A VÁLTOZTATÁS 

LEHETŐSÉGÉT. Addig, amíg mindenki fel nem fogta, hogy amiket itt leírtam, 
nem egyesek félreállítása, sem fenyegetése, nem üres locsogás, fantáziálás, 

nem az emberi jogok megnyirbálása, hanem MINDENKI ÉRDEKE, sőt: az 
EGYETLEN KIVEZETŐ ÚT, addig legfőbb feladatunk a TÜRELEM és a 

BIZONYíTÁS. Hogy lesz-e elég IDŐNK, azt most egyedül Isten tudja megítélni. 
 

Az, amikor hagynak valakit saját mocskában az utcán fetrengeni, egyike a 
tévesen interpretált emberi jogoknak, és tömör összefoglalása az ún. 

demokrácia és a kapitalizmus üzekedéséből született modern világ lényegének. 
Annyi ember van, hogy a társadalomból már nem lehet kilépni. Nincsenek 

lakatlan dunai szigetek, nincs Nemo kapitány, sem Nautilus, nincs Robinson 
Crusoe, nincs egy talpalatnyi föld sem, amire rá ne tette volna valaki a kezét. 

A társadalom pedig, SAJÁT VÉDELMÉBEN kénytelen beleszólni polgárai életébe. 
Ameddig ez a védelem egyben a társadalmat alkotó emberek védelmét is 

jelenti, a társadalom betölti feladatát. Ha az állam és az állampolgárok védelmi 

igénye eltér, a társadalmi berendezkedés alapjaival van baj. A modern állam 
nem azért hagyja magára egyes polgárait, mert tiszteletben tartja a még 

állathoz sem méltó élet és halál jogát, hanem, mert NEM AZ ÁLLAMPOLGÁROK 
VÉDELMÉRE ÉPÜL. 

Hogy joga van-e valakinek SAJÁT MAGÁT VESZÉLYEZTETNI, ha ezzel nem 
veszélyeztet mást, például azzal, hogy nem kapcsolja be a biztonsági övét, 

azon lehet vitatkozni. Az utcán élés azonban, már csak a járványok lehetősége 
miatt sem, nem ilyen: itt a közérdek és az egyéni érdek TELJESEN EGYBEESIK. 

ANNAK, AKI MUNKAKÉPES, DE NINCS MUNKÁJA, ÉS MÁS FORRÁSBÓL SEM 
KÉPES AZ ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEIT ELLÁTNI, ADDIG, AMíG EZ AZ ÁLLAPOT 

FENNÁLL, AZ ÁLLAMNAK KELL MINDEZEKET BIZTOSíTANIA. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy /bármilyen ezt szükségtelenné tevő, igazolt változásig/ létre 

kell hozni egy KÖTELEZŐEN BEKÖLTÖZENDŐ olyan -például konténer- 
szükséglakás- hálózatot, alapvető ellátással és tisztálkodási lehetőséggel, 

amelynek a költségei nagy részben az állam által KÖTELEZŐEN ADOTT ÉS 

KÖTELEZŐEN ELFOGADANDÓ munka béréből fedezhetőek. Itt más alternatíva 
nincs. Aki nem képes dolgozni, de meggyógyítható, azt meg kell gyógyítani, 
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aki nem gyógyítható meg, arról gondoskodni kell, de a közterületen, szabad ég 

alatt vegetáló, magukat adományokon kívül másból ellátni képtelen emberek a 

TÁRSADALOM CSŐDJÉT jelentik, azt tehát semmilyen körülmények között nem 
lehet eltűrni. 

 
A következő neuralgikus pont a társadalom építőköve, a CSALÁD, ezen belül a 

GYEREKEK. Az ELTARTÓ-ELTARTOTT arány azonnali megfordítása ÉGETŐBB 
SZÜKSÉGLET majdnem mindennél. Ezt utcára kirakott inkubátorokkal és Terry 

Black anyából apává válásával nem lehet megoldani. Ahol legalább három- de 
inkább négy gyerekes családmodell lenne /egy ideig biztosan/ az alapvető 

szükséglet, ott, átitatva azokkal a szellemmel ellentétes áramlatokkal, melyek 
a világ összes pólusából ömlenek, még egy robbanásszerű gazdasági 

fellendülés sem segítene. Két dolgot lehet tenni -nem jó szívvel írom ezeket le-
: jelentősen kibővíteni a nevelőszülői hálózatot, ezzel egyidejüleg MEGFELELŐ 

nevelőintézeti láncot létesíteni, és /átmenetileg/ MEGSZIGORíTANI AZ 
ABORTUSZOK ENGEDÉLYEZÉSÉT. Azokban az esetekben viszont -ezt még 

nehezebb szívvel írom le-, amelyekben az előzetes vizsgálatok olyan 

rendellenességet észlelnek, ami ezt indokolja, KÖTELEZŐVÉ KELL TENNI ŐKET. 
A terhes és szült anyák védelmét és segélyezését, legalább a gyermek óvodás 

/három éves/ koráig MÁS FORRÁSOK TERHÉRE IS biztosítani kell. 
 

A harmadik neuralgikus pont a NYUGDíJASOK kérdése. Nyugdíj nem annak jár, 
aki letöltött egy meghatározott szolgálati időt. Nyugdíj annak jár, AKI 

RÁSZORUL. Ha negyvenévesen szorul rá, akkor, ha hetvenévesen, akkor. Ha 
sohasem szorul rá, akkor sohasem. Azzal az elképzeléssel, miszerint ha valaki 

bizonyos időt leszolgál, akkor a társadalomnak, MINTEGY HÁLÁBÓL, 
biztosítania kell neki az élete végéig tartó pihenést, le kell számolni. Az ember 

ugyanis NEM a társadalomért dolgozik, hanem, mert élnie kell valamiből, 
és/vagy MERT SZERETI CSINÁLNI, AMIT CSINÁL. A nyugdíj egyedüli elbírálási 

alapja a MUNKAKÉPESSÉG. A fegyveres erők nyugállományú tagjai biztosan 
nem fognak velem egyetérteni. 
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Összefoglalás 32. – A szavazás 2. 

 
Róma alapítása után 750 tavaszán /Krisztus előtt 4. április 11. előtt/, Jerikóban 

meghalt Nagy Heródes, az idumeus Antipater és a nabateus Kufra fia, Judea 
királya. Még halála előtt megölette anyósát, Alexandrát és három fiát, 

Alexandert, Arisztobuloszt és Antipatert, megöletett hatezer farizeust és 
néhány fiúgyermeket Betlehemben. Egy fiúgyermeket szüleinek sikerült 

elmenekíteni: őt majd harminchét /nem harminchárom/ évvel később Nagy 
Heródes életben maradt fiainak egyike, a szamariai Malthakétól született 

Heródes Antipász, Galilea és Perea negyedes fejedelme, a Róka fogja fehér 
ruhában visszaküldeni Pilátushoz, aki Niszán hónap 14-én, a harmadik 

negyednapon, Márk evangélista elmondásában a harmadik órában keresztre 
feszítteti. 

Majdnem kétezer év múlva, majdnem kétezer tengeri mérföldre attól a helytől, 
ahol a megmenekült kisfiú meglátta a napvilágot, egy másik istállóban néhány 

tucat orosz férfi nagy lépést tett egy húsz éve halott német zsidó utópiájának 

megvalósítása felé. Több kérdést vitattak meg. Sok mindenben nem értettek 
egyet, végül két csoportra oszlottak. Egyikük, a már említett szimbirszki 

iskolaigazgató fia mindjárt nevet is talált nekik. A csoport, amihez ő is 
tartozott, az egyik vitapontban a többségi véleményt képviselte, ezért őket 

bolseviknak, a többieket menseviknek, kisebbségnek nevezte. Krisztus után 
1903. július 30-án egy brüsszeli pajtában, az Orosz Szociáldemokrata 

Munkáspárt II. kongresszusán E. Radzinszkij szavait használva megszületett az 
ateista Messiás. 

 
E két történet szereplői úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a 

tükörszimmetrikus kártyafigurák. Úgy is lehetne mondani, hogy mint a 
MAGYAR KÁRTYA figurái. Tulajdonképpen minden megmaradt, csak MINDEN A 

FEJE TETEJÉRE ÁLLT. 
Pár hónapja óva intett egy politológus olvasóm a választások ellenzésétől. "Ha 

nincs szavazás," - írta - "azt fogják mondani, hogy diktatúra van. Én tudom, 

hogy ez nem azt jelenti, de ők nem tudják." Tegnap éjjel háromig 
számtalanszor nekifutottam ennek a naplónak. Próbáltam kapaszkodókat 

keresni, hogy /egy természetes berendezkedésű államban/ a szavazás 
lehetőségét, ha másért nem is, csak az emberek lelki nyugalmáért, valamilyen 

formában fenntarthassam. Egyetlen kivételtől eltekintve nem találtam ilyen 
kapaszkodót. Azt mondtam először, ha KONKRÉT kérdéseket tesznek fel neki, 

az átlagember, már csak ISMERETEK hiányában is, döntésképtelen /Magna 
Hungaria 5./.  

 
Olyan kérdéseket kell feltenni, próbáltam folytatni, amelynek eldöntéséhez 

nincs szükség szaktudásra, vagy megbízható ismeretanyagra. Referendumot 
tartani a vizitdíjról ugyanannyira értelmetlen, mint referendumot tartani a 

villamosjegyek árának emeléséről. /Ezek a referendumok NEM arról szólnak 
természetesen, amiről szólnak, de ez most indifferens./ De az ELVI 

kérdésekkel sem sokkal jobb a helyzet, nincs olyan területe ugyanis az 

életnek, ami ne lenne manipulálható, és ne manipulálnák. ELVILEG egyszerűen 
eldönthető például, hogy valaki akarja-e, hogy a főhatalom népakarattal 
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megválasztott népképviselet, vagy KIJELÖLT kormányzó kezében legyen. Nem 

a kormányzói státussal és jogkörrel van a baj, az jól körülírható. A népakarat 

azonban egyáltalán nem népakarat /ld. például választások szabályozása, 
kezdve attól a dilemmától, hogy ez a közönséges többség elvén nyugodjon-e, s 

ha igen, mekkora többség elvén, vagy a MINŐSÉG -s azon belül a többség- 
elvén, mint a régi Rómában vagy akár a régi Magyarországon, mindezeket 

pedig hogyan lehet, és ki lehet-e statisztikailag korrekt módon fejezni/, a 
népképviselet pedig végképp nem népképviselet /utóbbit azt hiszem, ma 

senkinek nem kell magyarázni/. Az átlagembert ilyenkor három tényező 
befolyásolja leginkább: az ÉRZÉSEI, saját pillanatnyi HELYZETE, és az, hogy 

MIT MONDANAK NEKI.  
 

Ha az emberiség vezetőit mindig "demokratikusan" VÁLASZTOTTÁK volna, a 
magyar /és nem magyar/ történelem egyetlen, folyton örvénylő szürke massza 

lenne. Kezdve a "részeg szinódus"-nak nevezett ivócimborák csürhéje élén 
Szentpétervár utcáin csúszó-mászó I. Péter cártól a Poroszország 

megsemmisülését csak I. Erzsébet orosz cárnő 1762. január 5-i halálával 

elkerülő II. Frigyesig, az iszonyatos pénzeket felemésztő, eredménytelen 
nápolyi hadjáratokat folytató, leprás I. Lajos magyar királytól a füstpénzt, 

koronavámot és hadiadót - hogy csak hármat említsek - kivető, a Napkirály 
magyar megfelelőjének tartható Hunyadi Mátyásig, egyetlen nagy uralkodót 

nem tartanának ma számon a krónikák. 
 

Mai első történetünk Pontius Pilátussal ért véget. Az az egyetlen kérdés, 
amelyet szavazásra bocsátanék, ugyanaz, mint amit ő is szavazásra bocsátott. 

Senki vére ne legyen egyedül rajtam és utódaimon. 
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Összefoglalás 33. – A közlekedés 

 
"egy fáradt alma függ fejem felett, 

a hernyó rágott szivéig szemet, 
kinéz hát rajta és mindent belát, 

virág volt ez a vers, almavirág- 
 

/József Attila: Medáliák/ 
 

E szombaton is volt egy, az előzőnél PROVOKATíVABB Jobbik-tüntetés. Vér és 
könny nélkül ért véget: vethető egy ismételt pillantás az Interludium-közjáték 

18-ra, különös tekintettel a VÉGÉRE. 
 

Hét magyar minisztériumon már úgy-ahogy túljutottunk. Két, ezek irányítása 
alá eső területről, illetve egy intézményről még néhány érintőleges gondolatot 

hozzáfűznék az előbbiekhez. A közlekedésről, kultúráról és a házasságról lesz 

szó. 
Kezdjük a közlekedéssel. Ezt is bontsuk két részre: Budapest közlekedésére és 

a vidék közlekedésére. Az első gondolat mindjárt ezzel kapcsolatos: 
kényszerűségből, vagyis A JELEN HELYZETBŐL KIINDULVA gondolkozunk külön 

a főváros és az ország többi része közlekedésén. Ha ránézünk Magyarország 
térképére, egy hatalmas pókot látunk az északi régióban, durván a JELENLEGI 

Magyarország hossztengelyén: Budapestet. Ez az ország központja, ide fut be 
gyakorlatilag minden fontosabb út, vasút, ez a város ül rá a legfontosabb 

folyóra, a Dunára. Mindennek az első számú eredménye a LAKOSSÁG 
eloszlása. Budapest után legtöbben Debrecenben laknak, ezt követi Miskolc, 

Szeged és Pécs. Ez a négy magyar város az, amelynek a lélekszáma nagyjából 
megközelíti, vagy kicsit meghaladja Budapest lélekszámának az EGYTIZEDÉT. 

Magyarország, a legszükségesebb, KÜLFÖLDRE irányuló útvonalak kivételével 
a közlekedés minden lehetséges módját elhanyagolja /csak összehasonlításul: 

a Magyarország területének körülbelül harmadát kitevő Belgium ÖTSZÖR annyi 

-karbantartott- közúttal és autópályával rendelkezik/. Egy ország /sőt: már 
egy TELEPÜLÉS/ felépítésében a közlekedés szempontja AZ ELSŐ. GAZDASÁGI 

szempontból is első, VÉDELMI szempontból is első, sőt bizonyos értelemben 
MENTÁLIS szempontból is első. 

 
Julius Caesartól Napóleonon keresztül Adolf Hitlerig mindenki tudta ezt a 

magyarokon kívül. A római katonák leggyakrabban használt és 
legfontosabbnak tekintett eszköze nem a fegyverzetük volt, hanem az ÁSÓ. 

Caesarról külön ki szokták hangsúlyozni, hogy nála a csata JUTALOM volt, már-
már kikapcsolódás az örökös út- és erődépítés közben. Bonaparte Napóleon 

tüzértisztként kezdte pályafutását. 1795. októberében kartáccsal tisztította 
meg Párizs utcáit a royalista felkelőktől, ezután a győzelem után nevezte ki a 

Direktórium a honi hadsereg parancsnokává, és kezdődött el üstökösszerű 
karrierje, amely húsz év múlva Szent Ilona szigetén ért véget. 1795. 

októberéről azonban később, Párizs újjáépítésekor sem feledkezett meg: a 

"legszebb város", amivé tenni akarta, neki köszönheti az Obeliszken és a 
vízhálózatán kívül többek között a mai Charles de Gaulle-térbe /amelynek 
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közepén a Diadalív áll/ torkolló nyolc nagy sugárutat. /Ágyúval való tűz alatt 

tartáshoz a HOSSZÚ, EGYENES utak az ideálisak./ Valamivel több, mint két 

évvel a hatalomra jutása után, 1935. május 19-én a Führer megnyitotta 
Frankfurt és Darmstadt között az első autópálya 22 km-es szakaszát. Hitler az 

autópályákat nem csak polgári célra: katonai FELVONULÁSI ÚTVONALNAK is 
szánta. 1941. június 22-én, hajnali háromnegyed kettőkor egy szovjet 

gabonaszállító tehervonat haladt át Breszt-Litovszknál a Bug folyó fölött.  
 

Másfél óra múlva a német tüzérség tüzet nyitott. Sztálin előzőleg nagy 
szolgálatot tett a német hadseregnek, ugyanis LESZERELTETTE a nyugati 

védműveket. Sztálin TÁMADÓ háborút tervezett. A szovjet harckocsik nagy 
része is emiatt pusztult el már az első napokban: ezeket a harcjárműveket 

SZOVJET útviszonyok között nem lehetett használni, mert a NÉMET 
közlekedési infrastruktúrát alapul véve GUMIKEREKEKKEL szerelték őket. 

Közlekedési szempontból Budapest mindenekfölötti prioritása az ország többi 
része MÁSODLAGOSNAK tekintését is jelenti. Hogy a jelentősebb városok 

között Budapest érintése nélkül lassú és körülményes a közlekedés, még nem 

is a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az, hogy ezek a városok mintegy FEL 
VANNAK FŰZVE egy Budapestet valamilyen távoli célponttal összekötő 

úthálózatra, ők maguk csak saját KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜK KÖZPONTJAI. 
EGYMÁSSAL KÖZVETLEN ÖSZEKÖTTETÉSBEN ÁLLÓ, LEGALÁBB ÖT ÖNÁLLÓ 

regionális központot kellene /IDE centralizált bel- és külföld-irányú 
közlekedéssel/ létrehozni, nagyobbrészt BUDAPEST TERHÉRE egyenként NÉGY-

ÖTSZÁZEZRES LAKOSSÁGVONZATTAL. Ezzel Budapest problémáinak túlnyomó 
része is eltűnik, lakossága a még elviselhető nyolcszázezer-egymillió fő körülire 

csökken, levegője kitisztul, azokat az épületeket, amelyekre most a zsúfoltság 
miatt szükség van, de Nyugaton büntetésként se jelölnék ki senki számára, le 

lehet bontani, a tömegközlekedésben MINŐSÉGI cserét lehet végrehajtani, 
több sétálóutcát, kerékpárutat lehet építeni, és ezek NEM a káoszt fogják 

növelni, mint most a közeljövőben. 
 

Budapest közlekedésének nagyobbik részét A FÖLD ALATT kell megoldani. 

Hogy /a felszíni, főleg autóbuszokat érintő tömegközlekedés egyidejű leépítése 
mellett/ a metró TERVEZETTNÉL IS SOKKAL NAGYOBB kibővítésére szükség 

van, az kérdéses sem lehet. Hogy autómentes belvárosra szükség van, nem 
kérdéses. Sokszor hallani, hogy itt és itt új kerékpárutat LÉTESíTETTEK. Ezzel 

csak az a baj, hogy létesítés alatt sokszor azt értik, hogy a járdát egy sárga 
csíkkal egyszerűen kettéosztják, elvéve azt a gyalogosoktól /például a budai 

Várat is magábafoglaló sétám utolsó szakaszán, a Vérmező Attila úti szélén/. A 
város minden pontját elérő kerékpárutak szükségessége sem kérdéses, de 

NEM ELSŐSORBAN A GYALOGOSFORGALOM TERHÉRE. 
Mindezek, ahogy folyamatosan hangsúlyozom, TÁVLATI tervek. A gond és a 

káosz ott kezdődik, amikor ezeket a sürgős orvoslásra szoruló problémák 
megoldása HELYETT vagy MELLETT szeretnék megvalósítani. "Hazatérés" című 

szólólemezén a Hej, barátom! című dalban énekelte Szörényi Levente, hogy 
"két pej lovat egy fenékkel soha meg nem ülheted".  

 

Most, a négyes metró, belvárosi sétálóutca, hídfelújítás EGYIDEJŰ 
megvalósítási kisérlete mellett ennek vagyunk tanúi. /A sétálóövezet, 

EGYETLEN kerület hatáskörébe tartozván, elsősorban más kerületek -a 
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főváros- FORGALMÁT érinti -építése alatt legalábbis- katasztrofálisan./ 

VALAMELYIK tervből engedni kell, sőt /a már elvégzett munkákra fordított 

összeget mintegy kihajítva az ablakon/ ENGEDNI KELLETT, ez pedig véletlenül 
épp arra a létesítményre vonatkozik, melyet - a JÖVŐ budapesti 

tömegközlekedésének az alapköve lévén - a LEGTÖKÉLETESEBBEN szabad 
csak kivitelezni: a METRÓRA. Metró építésébe addig, amíg nincs biztosítva, 

hogy az építkezés ideje alatt más nagyberuházást ne kelljen finanszírozni, 
BELE SE LETT VOLNA SZABAD KEZDENI /ld. Összefoglalás 21. vége/. 

 
Nem tartozik a közlekedéshez, de ha már Budapestről beszélünk, nem 

mehetünk el mellette szó nélkül: ez a Vár. Elég sok ország fő- és 
nagyvárosaiban jártam már, Izlandtól Sri Lankáig, Marokkótól Kínáig. Olyat, 

hogy egy olyan szégyenfoltot, mint ebben az állapotában a volt HONVÉD 
FŐPARANCSNOKSÁG HATVANNÉGY ÉVE LEROMBOLT ÉPÜLETÉT, amely az 

ország számára így a VERESÉG SZIMBÓLUMÁT jelenti, golyónyomokkal, 
letakarva, a szakrális államiságot jelképező KIRÁLYI PALOTA épületegyüttese 

mellett, egy ásatásból kialakított borospince, gyommal benőtt rommezők és 

VASÚTI TALPFÁKRA felhúzott nemzetiszínű zászlók társaságában eltűrnek, sem 
az ugyanazon háborúban MEGSEMMISíTETT, majd tökéletesen újjáépített 

varsói Óvárosban, de még a legutolsó arab város Medinájában sem láttam. 
 

Ha élne, az Ördöglovas, Sándor Móric gróf ló nélkül is levetné magát a térre 
néző, jelenleg Sólyom László hivatala által bitorolt palotája erkélyéről. 
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Összefoglalás 34. – A kultúra 

 
"Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit 

ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bő gatya és a 
fütyülős barack" - nyilatkozta Landeszmann György budapesti főrabbi 1993-

ban. 
"Ha a zsidóság helyzetét az emberi kultúrához való viszonyában akarjuk 

megítélni, akkor szem előtt kell tartanunk ama körülményt, hogy sohasem 
létezett zsidó művészet és hogy ez ma sem létezik....Az emberiség a kultúra 

terén nem a zsidóság tevékenységének következtében, hanem annak dacára 
halad" - írta Adolf Hitler 1924-ben, Landsberg várbörtönében. Munkájának a 

Mein Kampf címet adta. 
Az "Elfajzott művek" kiállítását 1937-ben rendezte meg Münchenben a 

nemzetiszocialista Németország, egyidőben az "igazi német művészet" 
kiállításával. Minden zsidók által alkotott, zsidó témájú, marxista, pacifista, 

expresszionista mű ide tartozott. A kiállítást 3 millió ember látta 30 városban. 

Az igazi német művészet kiállítása kirendelt nézőkön kívül nem sokakat 
érdekelt. 

Hitler a kultúra kérdésében is felületes volt, mint a legtöbb dologban 
/Interludium-közjáték 16./. Ha zsidó művészet nem létezik, akkor tárlatot sem 

lehet belőle csinálni. Érdekes módon mindennek ellenére, abszurd módon 
Hitlernek valahol mégis igaza volt, éspedig pontosan ott, ahol Landeszmann 

rabbinak nem volt igaza. Krisztus után 70. Áb hó 9-én Titus Flavius elfoglalta 
Jeruzsálemet, a zsidókat pedig büntetésből diaszpórára, SZÉTSZÓRATÁSRA 

ítélte. A világ különböző részein letelepedő zsidók általában igyekeztek 
ASSZIMILÁLÓDNI /eleinte még a hitleri Németországban is, innét a vicc, hogy 

a Führer beszél, a zsidók pedig bólogatnak: hinaus mit uns, kifelé velünk/. A -
legalábbis hitleri értelemben- zsidó származású filozófusok, festők, írók, 

tudósok, a /PORTUGÁL anyanyelvű/ HOLLAND Baruch d'Espinozától /vagyis 
Spinozától/ a /belorusz-zsidó származású/ FRANCIA Marc Chagallon keresztül 

az OSZTRÁK Stefan Zweigig és MAGYAR /AMERIKAI/ Szilárd Leóig és Teller 

Edéig elsősorban mint hollandok, franciák, osztrákok, magyarok /amerikaiak/ 
alkottak, NEM MINT ZSIDÓK /mint ahogy a zsidó származású kommunista 

népbiztosok, államvédelmisek sem zsidókként követték el, amit elkövettek/. 
Karinthy Frigyest, Szerb Antalt, Radnóti Miklóst azért nem lehet elkülöníteni a 

magyar kultúrától, mert a Landeszmann rabbi szerint bő gatyára és fütyülős 
barackra redukálható magyar kultúra nélkül ők ugyanannyira nem lennének 

Karinthy Frigyes, Szerb Antal és Radnóti Miklós, mint ahogy a kereszténység 
sem lenne a hozzáadott NEM ZSIDÓ elemek nélkül kereszténység. Igaz, mi 

igaz, a ZSIDÓ alap nélkül se lenne az, a különbség szemléltetésére, mielőtt 
továbbmennénk, tegyünk egy kis összehasonlítást, mondjuk, ha már Hitlert 

ennyit emlegettük, a Walhallával. 
 

1923. március harmadikáról negyedikére virradó éjjel Lenint agyvérzés érte. 
Csak annyit tudott mondani: "Segítsetek...Ó, az ördög...az ördög." 

A Hinnon-völgy Jeruzsálem mellett van. Arámul Gé-Hinnonnak, görögül 

Gyehennának hívták. Jeremiás az Öldöklés Völgyének nevezte: a Hinnonban 
volt a Tófet, a Tűznek Helye, a Hely, Amire Köpnek, az a hely, ahol a 
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gyermekeket megégették Molochnak, a Tűzistennek, akit az asszírok Nergal, a 

pokol isteneként imádtak. A Midras Konen a Gyehennának hét rétegét írja le: a 

Seólt, a Kárhozatot, a Mély Árkot, a Mélység Vizét, a Csendet, a Halál Kapuit 
és a Halál Árnya Kapuit. A Midras Konen késői forrás: eredetileg beérték a 

Seóllal /üres hely, kút/, melyet az "avaddon" /összeomlás, pusztulás/ vagy a 
"dumah" /csend/ héber szóval is szoktak jelölni. A keresztények sem 

foglalkoztak eleinte túl sokat a túlvilág elképzelésével, később /Dantétól 
kezdve/ viszont annál többet, különösen a Pokollal. Ez a téma 

elképzelhetetlenül GAZDAG, de nagy vonalakban annyira ismert, az Isteni 
színjátéktól a Faustig és Az ember tragédiájáig, hogy nem részletezzük. 

Nézzük meg most a zsidó-keresztény behatástól MAJDNEM mentes skandináv-
germán mitológiát. A holtak két nagy birodalma, a Walhalla /Valhöll/ és a Hél 

valaha EGY volt /keresztény hatásra különültek el/. A Walhalla /Megöltek 
Csarnoka/ az einherják, vagyis a csatákban elesett vitézek jutalma. Tündöklő 

fényű kardok világítják meg tűz helyett, a kiszolgálásról valkürök, a "holtakat 
és megölteket kiválasztó szüzek" gondoskodnak. A hely leírása nyilván a 

mitológia megalkotóinak ÖSSZES vágyát magábafoglalja: itt semmi más nem 

folyik, mint mulatozás. Az elesett hősök Heidrun kecske kiapadhatatlanul áradó 
mézes tejét isszák, és Széhrimnir vadkan kifogyhatatlan pecsenyéjét eszik, 

melyet Andhrimnir szakács sütöget, az idők végeztéig. Hél, a tulajdonképpeni 
Pokol sem túl bonyolult: az Yggdraszil nevű kőrisfa egyik gyökere alatt terül el, 

kapuinál a Gjöl folyó folyik, egy híddal, amelyet a Modgudr nevű szűz őriz. Hél 
magas kerítéssel, erős rácsokkal van körülvéve, termeit "nedves 

szemerkélésnek nevezik". Úrnője félig kék, félig hússzínű. 
 

Hitler, hasonlóan a mai Magyarország magukat -téves definicióval- 
"nemzetinek" mondó publikátorai jelentős részéhez, két dolgot kevert össze: a 

MŰVÉSZETET és a PROPAGANDÁT. 
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Összefoglalás 35. – Művészet és propaganda 

 
Valakitől hallottam -nem kezeskedem a történet igazságáért, de nem is ez a 

lényeg-, hogy Esterházy Péter egyszer taxin utazott valahová. Mondjuk Pestről 
Budára mentek, és a Duna előtt a taxisofőr megkérdezte: a Láncon, vagy a 

Szabadságon? "No és az Erzsébet?" - kérdezett vissza kapásból az író. 
 

A "tiszta" művészetet és a /művészi/ propagandát néha egészen vékony vonal 
választja el egymástól: a különbség a TARTALOMBAN rejlik. A művészi 

propaganda NEM TITKOLJA MAGÁRÓL, hogy propaganda, de az egzakt módon 
megragadható propagandisztikus tartalmon FELÜL van benne egy olyan 

többlet, amely -ebben a vonatkozásban- átemeli a MŰVÉSZET kategóriájába. 
Helena Bertha Amalie, közismert nevén Leni Riefenstahl három, etalonnak 

tartott propagandafilmje közül ilyen az 1936-os berlini olimpián forgatott 
Olimpia /a másik kettő A hit győzelme és Az akarat diadala/.  

 

Van olyan művészi alkotás, amely TITKOLJA MAGÁRÓL, hogy propaganda. 
Szergej Mihajlovics Eizenstein kilenc /a Rettegett Iván második részével tíz/ 

filmjének nagy része ilyen, köztük a két legismertebb a Patyomkin páncélos 
/melyet 1958-ban Brüsszelben a világ tizenkét legjobb filmje közé 

választottak/ és a Sztálin által tervbevett Németország elleni támadást 
/Összefoglalás 33./ propagáló A jégmezők lovagja. Riefenstahlnál a 

propagandába keveredik a művészet, Eizensteinnél a művészetbe a 
propaganda. A művészet a KIFEJEZHETETLEN MESTERSÉGE, a propaganda a 

MESTERSÉG KIFEJEZÉSE. 
 

A propaganda sem a KÖZÉPUTAT /ezért írtam e bejegyzés elejére a 
történetecskét/, sem az ÁRNYALÁST nem szereti, mert ezek GYENGíTIK A 

HATÁST. Még Wilbur Smith könyveiben is bonyolultabb jellemekkel lehet 
találkozni, mint mondjuk a már többször idézett Egri csillagok-ban vagy Wass 

Albertnél. Sem Gárdonyi Géza /noha nagyon szeretem/, sem Wass Albert NEM 

JÓ íRÓ. Az egyik szomszédomtól éveken keresztül minden Karácsonyra egy 
Wass Albert-könyvet kaptam ajándékba, így elég sokat volt alkalmam 

elolvasni. Most megint idéznék, megint Weöres Sándortól, megint A teljesség 
felé-ből. 

"A jelenkor legveszélyesebb ördög-násza: Érzelgősség úrnő és Propaganda úr 
egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy 

alakítja, hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, 
másfelé a fölháborodást és nyert ügye van. 

Az érzelgősség kétfejű nőstény: egyik feje édesen mosolyog és mohón 
csókolgat, másik feje könnyeket ont, harap és piszkálódik. CSÓKOLGATÓ 

FEJÉT IMMÁR MAJDNEM MINDENKI ÖSSZECSERÉLI A JÓSÁGGAL, 
SZERETETTEL, ERKÖLCCSEL, CSALÁDIASSÁGGAL, IZLÉSSEL, ESZMÉNYI 

LELKÜLETTEL, HARAPÓS FEJÉT PEDIG A JOGGAL, TÖRVÉNNYEL, 
MEGTORLÁSSAL, IGAZSÁGGAL. 

Az érzelgősség legrikítóbb példái AZOK A REGÉNYEK ÉS FILMEK, AHOL A 

SZEREPLŐKET SZÉT LEHET VÁLOGATNI A JÓK ÉS GONOSZOK CSOPORTJÁBA." 
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Mielőtt A teljesség felé eszembe jutott, azt akartam írni, hogy minden olyan 

mű gyanakvással szemlélendő, ahol a jó tündér és a vasorrú bába között 

legföljebb a sütőlapát található. Jancsi és Juliska jelleme ezekben a mesékben 
teljesen indifferens: azok ugyanis a szerzők szándéka szerint mi lennénk. 

 
A művészet és a propaganda, még ha alkalmanként egybe is mosódik, KÉT 

KÜLÖN MŰFAJ. Ahogy nem csak az a jó propaganda, amely egyben művészet 
is, ugyanúgy NEM AZ A MŰVÉSZET, AMELY EGYBEN PROPAGANDA IS. 

 
Wass Albertnek egyetlen könyvét szeretem: A funtineli boszorkányt. Későn 

írta, ötvenegy éves korában. 
Nem ő lenne az első szoborállítási terveimben. 
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Összefoglalás 36. – Művészet és propaganda 2. 

 
Asimov sokat emlegetett Alapítvány-trilógiájában egy mutáns, az Öszvér, aki 

/idő előtt/ majdnem egyesítette a széthullott Galaktikus Birodalmat, mint 
önmaga udvari bolondja jelenik meg. Magnifico, az álruhás Öszvér bolondként 

-mielőtt hadserege megtámadná- KONCERTEKET ad a meghódítandó 
bolygókon. E koncertek nyomán rémület, kétségbeesés és reménytelenség lesz 

úrrá a lakosságon, és a megszállás szinte akadálytalanul következhet be. 
A propaganda sokkal jobban szereti a /különösen ZENÉVEL párosított/ 

LÁTVÁNYT és az ÉLŐ BESZÉDET, mint az írott betűt. Egy könyvben olvasottak 
elképzeléséhez KÉPZELŐERŐRE van szükség, a beszéd és a /zenével erősített/ 

kép DIKTÁTUM. 
 

Nem az jogosít fel egy népet valamely terület elfoglalására, hogy az valaha az 
övé volt, vagy a hozzá tartozók ott nagy számban élnek /ezzel az erővel a 

palesztin államhoz hasonló cigány államot lehetne, területét tovább csonkolva 

Magyarországon is kikiáltani/, hanem, ha megteheti, az, HOGY MEGTEHETI. A 
propagandának nem az az elsődleges dolga, ha ilyen lépésre készül valaki, 

hogy ezt MEGINDOKOLJA vagy MEGÉRTESSE, hanem, hogy VONZÓVÁ TEGYE. 
A propaganda kettes számrendszerben működik: igennel és nemmel operál. Az 

én dolgom nem csak azért különösen nehéz, mert nem propagandát írok, 
hanem mert az egész világ ténykedése, beleértve a mai Magyarországot is, 

egyetlen ELLENPROPAGANDÁNAK minősíthető e naplóval szemben. 
Leegyszerűsítve ez úgy néz ki, hogy van egy távolban lebegő piramis, csúcsán 

az anyagi bőséggel, talpazatán a demokráciával, amelyről mint mindent 
megoldó jövőről beszélnek, és amelyről én azt állítom, hogy első elemétől az 

utolsóig SZEMFÉNYVESZTÉS, DÉLIBÁB, de e pillanatban még semmi mást nem 
tudok mutatni helyette, mint a /valóságos/ SIVATAGOT. 

A tegnapi újságban olvastam Orbán Viktor Fundamentumok címmel 
összefoglalt 12 úgynevezett alaptézisét. Először azt hittem, rosszul látok: 

semmit nem találtam benne, csak egymás után helyezett szavakat. 

Ugyanolyan megfoghatatlan volt számomra, mint a politológia tankönyv az 
Államigazgatási Főiskolán, vagy a Diakónia a teológián. Ezek után, 

gondolhatnám, teljesen felesleges itt erőlködnöm. Csak olyanokat kell ezentúl 
írnom, hogy mi leszünk az árvák és özvegyek gyámolítói, a szegénység 

felszámolója, a munkanélküliség és bűnözés megszüntetője, Nagy-
Magyarország -sugallt- megteremtője, a Kánaán megalapozója. ÍGÉRNEM kell, 

olyat, AMIT MINÉL TÖBBEN SZERETNÉNEK HALLANI. 
De nem fogok ilyeneket írni, sem mondani. Ahogy Churchill sem mondott: vér, 

keserves munka és könnyek ígéretére tellett neki is. 
Ezt a három ígéretét meg is tartotta. Megnyerte velük a világháborút. 



 220 

2009-07-17 17:49:12 

Összefoglalás 37. – A szamuráj 

 
Az előző naplóbejegyzésben leírtam, hogy mivel NEM szeretném, ha azt a 

pártot, méginkább MOZGALMAT, amelyet most alapozunk meg, azonosítanák. 
Illő, hogy azt is leírjam, mivel szeretném. 

 
Nincsenek szüleim: az eget és a földet tekintem szüleimnek. 

Nincs otthonom: a tudatom az otthonom. 
Nincs isteni hatalmam: a becsületesség az isteni hatalmam. 

Nincsenek eszközeim: a tanulás az eszközöm. 
Nincs varázserőm: a személyiségem a varázserőm. 

Nincs testem: a belátáson alapuló bölcsesség a testem. 
Nincs szemem: villámlás a szemem. 

Nincs fülem: az éber figyelem a fülem. 
Nincsenek végtagjaim: a gyorsaság a végtagom. 

Nincs törvényem: az önvédelem a törvényem. 

Nincs stratégiám: az ölés és az élet megóvása szándékától való 
megszabadulás a stratégiám. 

Nincs tervem: az első adandó alkalom megragadása a tervem. 
Nem teszek csodákat: az igazság az én csodám. 

Nincs alapelvem: az alkalmazkodás az alapelvem. 
Nincs tehetségem: a találékonyság a tehetségem. 

Nincsenek barátaim: a lelkem a barátom. 
Nincs ellenségem: az óvatlanság az ellenségem. 

Nincs páncélom: a jóindulat és igazságosság a páncélom. 
Nincs váram: A MEGINGATHATATLAN LÉLEK A VÁRAM. 

 
A szamuráj életforma huszonkét tételéből írtam le tizenkilencet. 
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Összefoglalás 38. – A házasság 

 
"Mesterem, a láma arcát 

sosem tudom felidézni. 
A te arcod nem idézem, 

mégis fényben, tisztán látom." 
 

/Rigdzin Cangjang Gyaco, a 6. dalai láma verse/ 
 

1743. májusában, az első sziléziai hadjáratban Nagy Frigyes halálbüntetés 
terhe mellett megparancsolta minden fény kioltását az arcvonalon. Egyetlen 

gyertya világított csak: Zietern százados, figyelmen kívül hagyva a parancsot, 
levelet írt már nagyon hiányolt feleségének. Amikor Frigyes belépett a sátorba, 

a százados felugrott. "Üljön le, és írjon még egy sort a levélhez" - parancsolta 
Frigyes. A levél ezzel egészült ki: "holnap a vérpadon lehelem ki lelkem". 

A századost másnap kivégezték. 

 
Amy Lyon egykori angol prostituált, akkor már két éve Lady Emma Hamilton 

1793-ban Nápolyban megismerkedett Horatio Nelson kapitánnyal. Öt év múlva 
találkoztak legközelebb, Nelson akkor már altengernagy volt. Jobb szeme és 

jobb karja hiányzott, de sem ez, sem Sir William Hamilton, a férj nem volt 
akadálya viszonyuknak. Gyakran hárman laktak egy fedél alatt, Emma 1801. 

január 31-én egy Horatia névre keresztelt lányt, majd 1803-ban egy másik 
lányt is szült Nelsonnak, de utóbbi pár hetes korában meghalt. 

Nelsont két év múlva, 1805. október 21-én, Trafalgarnál érte a végzete, egy 
francia muskétagolyó formájában. Saját hiúságának köszönhette: a csata 

közben is tengernagyi pompában, csillogó kitüntetésekkel járkáló, félszemű, 
félkezű ember összetéveszthetetlen volt a Redoutable francia hadihajó 

árbóckosarában ülő mesterlövész számára. Még megérte a győzelmét. Utolsó 
szavai alparancsnokának szóltak: kiss me, Hardy /csókolj meg, Hardy/, súgta, 

azután eltávozott ebből az árnyékvilágból. 

Egy brandyvel töltött hordóban szállították haza Angliába. A legenda szerint a 
szomjas matrózok megdézsmálták a hordót: a tiltott italozást máig "tapping 

the Admiral", "csapraverjük a Tengernagyot" kifejezéssel illetik az angol 
tengerészek. 

 
Ha Horatio Nelson sokakat megbotránkoztatott a magánéletével, a három nagy 

angol romantikus költő közül kettő, Percy Bysshe Shelley és Lord George 
Gordon Noel Byron maga volt az erkölcsi fertő. 

Shelley, miután istentagadás miatt kicsapták az egyetemről, megszöktetett 
egy Harriet Westbrook nevű tizenöt éves kislányt, akit 1811-ben feleségül vett. 

Már mint feleséget rábírta, hogy Thomas Hoggal, a barátjával éljenek 
hármasban. 1812-ben lefektette egy másik barátja, egyben példaképe, William 

Godwin író és filozófus Mary Wollstonecraft keresztnevű, ugyancsak tizenöt 
éves lányát, majd két év múlva, elhagyva Charles nevű fiúkkal terhes 

feleségét, őt is megszöktette. Igaz, korábbi gyakorlatának megfelelően a 

hármasban élést, ezúttal Maryvel, nem mulasztotta el felajánlani, de most 
elutasításba ütközött. Byron svájci házában kötöttek ki, Mary, írói munkássága 
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huszonöt műve közül itt írta meg azt az egyetlent, amiről a világ jószerivel 

emlékszik rá: Frankenstein doktor történetét, "Frankenstein, avagy a modern 

Prométheusz" címmel. 
1816 őszén Mary féltestvére öngyilkos lett, két hónap múlva pedig a férj, 

Shelley felesége is. Mary mostohatestvére viszont, hogy ne legyen ennyire 
szomorú a mérleg, a házasságról hallani sem akaró Byrontól teherbe esett. 

Percy Shelley 1822. július 8-án Olaszországban tengerbe fulladt. Négy nap 
múlva találták meg, Byron a tengerparton máglyán elhamvasztatta, hamvait a 

vízbe szórta. Minden porcikája elégett, egyedül a szíve nem. 
 

Lord Byron, ha szerelemről volt szó, nem nagyon válogatott. Sem dongalába, 
sem az alacsonyabb társadalmi rang, sem a saját nem, de még a rokoni 

kapcsolat sem tartotta vissza. Sokakat teherbe ejtett, többek között saját 
féltestvérét, Augustát is. Egy történet szerint Görögországban meglátott 

egyszer néhány török katonát, akik egy paráznasággal vádolt, zsákba varrt nőt 
akartak vízbe fojtani. Byron megvesztegette a katonákat. Amikor felnyitotta a 

zsákot, legnagyobb megdöbbenésére azt a lányt ismerte fel az elítéltben, akit 

néhány napja ő tett magáévá. 
Három évvel a görög szabadságharc kitörése után, amelyben ő is részt vett, 

maláriát kapott. 1824. április 19-én Missolonghinál érte a halál. Az Ibrahim 
török pasa által lerombolt várost két évvel később Eugéne Delacroix festette 

meg, a képnek "Görög nő a missolonghi romok fölött" címet adta. 
 

Az Athén és Spárta közötti ún. pelopponészoszi háború 27 évig, Kr. e. 431-
404-ig tartott, elnevezését nagyrészt Ciceronak köszönheti. Kitörésének idején 

Athén vezetője, egyben tizenötödszörre megválasztott sztratégosza, hadvezére 
a két évvel később tífuszban /nem pestisben/ elhunyt Periklész volt. Nem csak 

a hadseregre és főleg a flottára figyelt: az ő nevéhez fűződik az Akropolisz 
felépíttetése is. Periklész népvezér, egyben SZÓNOK is volt /hogy a kettő 

milyen szorosan összefügg, a huszadik század egyik legjobb, ha nem A legjobb 
szónoka, Adolf Hitler külön hangsúlyozza a Mein Kampf-ban/. Szónoklatot 

tanulni, sokakkal, többek között Szókratésszal együtt egy fiatal NŐHÖZ járt, az 

Athénban ráadásul idegennek számító milétoszi születésű Aszpasziához. 
Aszpaszia más szempontból is érdekes, ő ugyanis...hetéra, bár nem 

közönséges, hanem szórakoztató hetéra, a japán gésákhoz némileg hasonlító 
PROSTITUÁLT volt. Periklész elvált a feleségétől, és haláláig együtt élt 

Aszpasziával. Feleségül egy korábban maga előterjesztette törvény alapján 
nem vehette, e törvény szerint ugyanis csak az számított athéni polgárnak, 

akinek apja is, anyja is az volt. Aszpasziától való fia így fattyúnak született, a 
törvényt Periklésznek nem kevés erőfeszítés után, közvetlenül halála előtt 

sikerült csak eltöröltetnie. 
 

Szókratész és tanítványai, akik Platon elmondása alapján szintén Aszpasziához 
jártak szónoklatot tanulni, athéni mivoltuk ellenére gyűlöltek mindent, ami 

athéni volt. Spártát, Athén későbbi ellenfelét viszont nagyra becsülték, 
különösen egykori királyát, akihez a hagyomány szerint a spártai alkotmány 

fűződik, a Periklész előtt körülbelül három évszázaddal élt /sokak szerint nem 

élt/ Lükurgoszt. Lükurgosznak tulajdonítják azt a mondást is, amely tömören 
kifejezi a hivatalos spártai hozáállást a homoszexualitáshoz: "senki nem lehet 

rendes polgár, ha az ágyában nem a barátja van." 
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A férfiszerelem az ókorban /is/, ha tiltották, ha nem, teljesen mindennapos 

volt. Ott, ahol tiltották, különösen, ha fontos történelmi személyiséget érintett, 
inkább nem beszéltek róla, vagy csak finoman érzékeltették. Sámuel első 

könyve kétféleképp mondja el Dávidnak Saul, Izrael első királya udvarába 
kerülését. Az első változatban Saul valamilyen pszichés megbetegedésére /a 

Biblia megfogalmazásában gonosz lélek zaklatta/ szolgái hárfamuzsikát 
ajánlottak gyógymódul. Az egyik szolga véletlenül ismert egy fiút, akinek SZÉP 

TERMETE VOLT, és még a hárfázáshoz is értett. Saulnak megtetszett a fiú, 
elkérte őt atyjától és magánál tartotta. A másik változat a Góliát-féle 

történettel kezdődik. A folytatásban azonban Saul mellett fiának, Jonatánnak is 
szerepe van. "Amikor a Saullal való beszélgetés végetért, történt, hogy 

Jonatán lelkében fölébredt a vonzalom Dávid lelke iránt, s Jonatán úgy 
megszerette, mint saját magát. Saul pedig magához vette azon a napon és 

nem engedte vissza az apjához. Jonatán szövetséget kötött Dáviddal, mivel 
úgy szerette, mint saját magát. JONATÁN LEVETTE A KÖNTÖSÉT, AMI RAJTA 

VOLT ÉS DÁVIDNAK ADTA. UGYANíGY A HARCI FÖLSZERELÉSÉT IS, MÉG A 

KARDJÁT, íJÁT ÉS ÖVÉT IS." /I. Sámuel 18, 1-4/ 
 

A rómaiak, különösen a császárok, nem voltak ennyire szemérmesek. A négy 
ún. "jó császár" közül az elsőt, Traianust még a hadjáratain is fiatal fiúk 

csapata kisérte. A csapatot PAEDAGOGIUMNAK hívták, a csapattagok egyikét 
pedig Publius Aelius Hadrianusnak. Imperator Caesar Traianus Hadrianus 

Augustus néven ő követte pártfogóját a császári trónon. Egy verse is 
fennmaradt. Miközben sáncai sok száz kilométeren át húzódtak Britanniában, a 

Rajna és a Duna mentén, Daciában és Numidiában, az istenek közé készülve, 
halálos ágyán költötte: 

 
"Animula, vagula, blandula, 

Hospes comesque corporis, 
Quae nunc abibis in loca, 

Pallidula, rigida, nudula, 

Nec, ut soles, dabis iocos." 
 

A Móra Ferenc "Aranykoporsó"-jában olvasható fordítás szerint: 
 

"Lelkecske, kóborka, dévajka, 
Testem vendége és társa te, 

Mely tartományba utazol? 
Dermedtbe, ködösbe, sápadtba, 

Kis tréfáidnak vége már." 
 

Arról, hogy miért kerültek ezek a verseket és történetek ide, a következő 
bejegyzésben esik majd szó. 
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Összefoglalás 39. – A házasság 2. 

 
Az előző bejegyzésben leírt versek és történetek egy IVET HÚZNAK a szerelmi 

vágyakozás és a hatályban levő /magyar/ törvények szerinti szexuális 
bűncselekmények között. A történetek kiválasztásánál a JELENLEGI /magyar/ 

erkölcsi megítélés volt az egyetlen szelekciós szempont. A stációk plátói 
szerelem - az életet is kockára tevő HÁZASTÁRSI szerelem - nyitott házasság - 

a házasság intézményét még fenntartó promiszkuitás - prostituálttal való 
EGYÜTTÉLÉS - felnőtt férfiak HOMOSZEXUÁLIS kapcsolata - gyerekekkel 

létesített homoszexuális kapcsolat voltak. 
E történetekben az a közös, hogy alapvetően emberek közötti érzelmi-

szexuális kapcsolatokról szólnak, a HÁZASSÁG intézménye úgy keveredik 
beléjük, mint légy a levesbe. A házasság ugyanis NEM arról a két -vagy több- 

emberről szól, aki köti, hanem a GYEREKEKRŐL. Azonos neműek közötti 
házastársi kapcsolat, még ha úgy éreztek és úgy is éltek, mint a házastársak, 

még ha ebben a többiek semmi kivetnivalót nem is találtak /vagy egyenesen 

helyeselték/, egészen a közelmúltig ezért ELKÉPZELHETETLEN volt. Két azonos 
nemű ember együttélése nem feltétlenül szexuális alapon történik /sőt néha 

két különböző nemű emberé sem/. Az ÉLETKÖZÖSSÉG az azt alkotók ügye, 
jogi szabályozásának a nemiségtől teljesen függetlenül gakorlatilag a közös 

vagyon kezelésére kell szorítkoznia. A házasság azonban nem ilyen: annak 
EGYEDÜLI INTÉZMÉNYI OKA A SZAPORODÁS /még a meddő, érdekből kötött 

vagy később elhidegülő házasságé is/. A házasságon kívüli nemi kapcsolatot 
nem szórakozásból büntették, hanem azért, mert ha ebből utód származott, 

annak HOVATARTOZÁSA KÉRDÉSES LEHETETT. A "fattyú" fogalma ehhez 
kapcsolódik: a házasságon BELÜL született gyermek apjának a jog a FÉRJET 

vélelmezte /és vélelmezi ma is/, az azon KíVÜL születettet egyszerűen kívül 
helyezte az /örökösödést és társadalmi státuszt szabályozó/ törvényen is. 

 
Szankcionálásra akkor van szükség, amikor EGY HAJLAMOT VISSZA KELL 

SZORíTANI. Ha a hollóknak lenne törvénykönyvük, az a kis hollók jogállását fel 

sem vetné. A hollók nem ismernék a "paráznaság" fogalmát sem, a holló 
ugyanis MONOGÁM. Annál nagyobb baj volna az emberhez legközelebb álló 

főemlősökkel, a törpecsimpánzokkal vagy bonobókkal. A szexualitást a legfőbb 
feszültségoldásnak tekintő bonobók ugyanis, a csimpánzoktól eltérően A NEKIK 

TETSZŐKKEL MINDIG HAJLANDÓK PÁROSODNI. 
Az ember e tekintetben emlékeztet a törpecsimpánzra: az ember ugyanis NEM 

MONOGÁM. Akkor se monogám, ha házasságot kötött, akkor se monogám, ha 
nem kötött házasságot: a házasság intézményét az ember ugyanis, mint 

láttuk, saját természete ELLEN volt kénytelen bevezetni. A protestantizmus -
amely megengedi a válást- és a katolicizmus -amely csak egészen ritka 

esetben engedi meg, például, ha bebizonyosodott, HOGY A HÁZASSÁG CÉLJA 
NEM A GYEREKVÁLLALÁS VOLT- gyakorlata közti különbséget a német regény 

és a francia regény közti különbséggel szokták illusztrálni: a német regényben 
elnyeri a fiú a lányt, a francia regényben a férj a szarvait. A házasság és az 

emberi természet egyeztetése az újkori Franciaországban /a forradalomig, 

amikor minden összekuszálódott/ volt a legsikeresebb. Az állatvilágban KÉT 
szülőre akkor van szükség az utódneveléshez, ha azt valamelyikük egyedül 
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nem tudja megoldani. Teljesen mindegy e tekintetben, hogy az melyikük: 

nagyon sok halfaj HíMJE azért marad az ikrák mellett, mert a nőstény azok 

lerakása után egyszerűen odébbállt, a KÉSŐBB bekövetkező 
megtermékenyítéssel együtt pedig az utódgondozást is az ő nyakába varrta. Az 

emberi csecsemő magatehetetlen, gondozása mellett az anya EGYEDÜL nem 
tudná magát ellátni, ezért TERMÉSZET SZERINT a továbbiakhoz KÉT szülőre 

van szükség. Nem szükséges viszont, hogy az apa feltétlenül a vér szerinti apa 
legyen. A nők -ösztönösen- nem azért nem monogámok, mint a férfiak. Ők a 

LEGJOBB gének begyűjtésére törekednek, míg a férfiak -szintén ösztönösen- a 
LEGTÖBB UTÓDRA. A legjobb gének hordozói ugyanakkor sokkal kevésbé 

ösztönzöttek a megállapodásra, mint sikertelenebb fajtársaik. Az a paradox 
helyzet alakult ki, hogy az emberi természetnek a KÖZÉPSZERŰ férj 

biztosította, stabil házasság modellje felel meg legjobban, KIMAGASLÓ 
szeretőtől származó kakukkfiókákkal. 

A házasságot, mint írtam, élesen el kell választani az életközösségtől /és le kell 
szögezni, hogy utóbbi esetében a nemi kapcsolat léte vagy nemléte 

irreleváns/. AZONOS NEMŰEK HÁZASSÁGA, a házasság lényegéből eredően, 

NEM LEHETSÉGES. Ez csak Az őrült nők ketrecé-ben jópofa: a nyugati iskolai 
oktatásban szereplő, két nő vagy két férfi és gyerekek alkotta alternatív 

családmodell egyben az emberiség alternatív végét is modellezi. 
A katolikus tanítás szerint a házasság az egyik SZENTSÉG /a reformátusoknál 

két szentség, sákramentum van: a keresztség és az úrvacsora/. Nem a 
házasfelek viszonyáról, hanem E VISZONY KÖVETKEZMÉNYEIRŐL szól. 

Lényege szerint nem olyan, mint egy belépő valamelyik biliárdklubba, ahonnét 
tetszés szerint ki lehet lépni, vagy átiratkozni máshová. Az egyszerű 

házasságkötés és válás a házasságot DEVALVÁLJA. A várakozási időhöz kötött 
házasságkötés segít a másikat /végső soron az embernek ÖNMAGÁT/ 

MEGISMERNI, a válás megnehezítése segít a másikat /ezzel az embernek 
ÖNMAGÁT/ ELVISELNI /vagyis olyan BELSŐ utakat nyit meg, amelyekre a mai 

gyakorlatban, házasságból házasságba ugrálva remény sincsen/. MIND A 
HÁZASSSÁGRA LÉPÉS, MIND AZ ELVÁLÁS feltételeit meg kell szigorítani, a -

házasságon belüli vagy házasságon kívüli- gyerekek helyzetét pedig 

NAGYKORÚSÁGUKIG figyelemmel kell kisérni. 
Nem egy meghaladott hagyománnyal, hanem a saját jövőjével szakít az a 

társadalom, amelyik ezeket figyelmen kívül hagyja. 
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Összefoglalás 40. – Az utódok 

 
Ha egy teljes bejegyzést áldoztunk a házasságról írottak bevezetésére, akkor 

ne fukarkodjunk: áldozzunk egyet a házasság EGYETLEN intézményi oka 
illusztrálására is. Mindkét történet, amit le fogok írni, mítosz, de az elsőnek 

Magyarországot is érintő következménye volt: a százötvennyolc évnyi török 
megszállás. A második egy kevéssé ismert Ozirisz-Hórusz változat. 

 
Oszmán, Ertogrul fia szerelmes lett Edebáli sejk szép lányába, Mal-Hatunba. A 

sejk kivárt - a lány kezére Szultánönü, a mai Inönü ura is pályázott, és nem 
akarta elsietni a dolgot. Egyik éjszaka, épp Edebáli házában Oszmán álmot 

látott. A sejk kebeléből egy félhold emelkedett ki, teliholddá hízott, átúszott 
Oszmán kebelébe, és ott elmerült. Oszmán ágyékából ezután egy fa sarjadt ki, 

mely három tengerre és három világrészre vetett árnyékot. A fa alatt állt a 
Kaukázus, az Atlasz, a Taurusz és a Hemusz hegysége, gyökeréből a Tigris, az 

Eufrátesz, a Nilus és az Iszter /Duna/ eredt. Minden építmény tetején félhold 

csillogott, müezzinek kiáltása keveredett madárdallal és szablyához hasonló 
levelű növények susogásával. Vihar támadt. A szélvész először 

Konstantinápolyt rombolta le, a város most zafir és smaragd közé foglalt 
gyémántgyűrűnek látszott. Oszmán az ujjára akarta húzni, de felébredt. 

Edebáli sejk, miután meghallgatta az álmot, gondolkodás nélkül hozzáadta a 
lányát feleségül. 

Oszmán Kr.u. 1299-ben kinyilvánította törzse függetlenségét a Szeldzsuk 
Birodalomtól, amelynek addig a szolgálatában állt. Fia, Orhán, a Bajnok Herceg 

elfoglalta Bizánctól Bursza városát, és ezzel megkezdődött az a hódítás-
sorozat, amelyet Nyugaton már csak Bécs alatt tudtak megállítani. 

 
Az Egyiptomi Geb földisten és Nut égistennő fia, Ozirisz hatalmát megirigyelte 

öccse, Széth, a sivatag istene. Amikor az Ázsiából hazatérő Ozirisz lakomát 
rendezett, Széth is megjelent, hetvenkét társával és egy díszes ládával 

/szarkofággal/. Széth kijelentette, annak adja a ládát, akinek a méretéhez illik 

/pontosan Ozirisz méretére gyártották/. Amikor a próbánál Ozirisz belefeküdt, 
rácsapták a láda tetejét, ólommal leforrasztották, és a Nilusba dobták. 

A partravetett koporsót Izisz, Ozirisz nővére és felesége találta meg. A már 
halott férjét feltámasztani ugyan nem tudta, DE ANNYI SPERMÁT MÉG TUDOTT 

VENNI TŐLE, HOGY MEGTERMÉKENYÜLJÖN: a deltavidék mocsarai között 
megszülte és felnevelte Ozirisz fiát, Hóruszt. 

 
Hórusz kezdetben nem sok sikerrel harcolt Széth ellen: legyőzték, és egyik 

szemét is elvesztette. Később azonban ő győzött: visszavette a férfiasságától 
megfosztott Széthtől kivájt szemét és lenyelette halott apjával. Ozirisz 

feltámadt, de nem maradt a földön: itteni trónját átengedte fiának, ő pedig az 
alvilágit foglalta el. 

Oziriszt Ré istennel kapcsolják össze /az Újbirodalom végétől napkoronggal a 
fején ábrázolják/, Hórusz megjelenítése sólyom, sólyomfejű emberen kívül 

szárnyas Nap. 

Neve a mindenkori fáraó öttagú címének elmaradhatatlan része volt. 
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A muzulmán tradició szerint a Paradicsomon a Szirát-híd vezet át, mely 

keskeny, mint egy hajszál és éles, mint egy kard. A híd alatt van a Pokol. 

 
E napló készítése közben, különösen, ha népszerűtlen következtetésekre jutok, 

elég gyakran érzem magam ezen a hídon. 
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Interludium-közjáték 20. – A prostitúció 

 
Máté evangélista Krisztus ősei között négy nőt sorol fel /Mt. 1, 1-16/: Támárt, 

Ráchábot, Bethsabét és Máriát. 
Támár Jákob Júda nevű fiának volt a menye. Júdának Támár férjén, Er-en kívül 

még két fia volt: Onán és Sela. Mikor Er utód nélkül meghalt, a következő fiú, 
Onán kötelessége lett volna az özvegyet megtermékenyíteni, és ezzel 

BÁTYJÁNAK gyermeket nemzeni. Onán erre nem volt hajlandó, és MAGJÁT 
INKÁBB A FÖLDRE ONTOTTA /innét az "onanizálás" kifejezés/. Miután Onán is 

meghalt, Júda ígéretet tett Támárnak, hogy ha legkisebb fia, Sela felnő, 
hozzáadja feleségül, de ígéretét, félve, hogy Támár Selára is bajt hozhat, nem 

tartotta be. Ezért Támár bosszúból, amikor Júda elment juhokat nyírni, 
elfátyolozta az arcát, és kurvának öltözve kiült annak az útnak a szélére, 

ahonnét Júdát várta vissza. Apósa igénybe vette szolgálatait, a tarifa 
kiegyenlítéséig pedig egy botot és egy pecsétgyűrűt adott neki zálogul. 

Később, amikor ennek az aktusnak a következménye, ikerterhessége látható 

lett, és meg karták égetni, e két tárgy mentette meg az életét: Júda igazat 
adott neki, bár többé nem hált vele. 

Az első nagyváros, amelybe a Kánaánt meghódítani törekvő zsidók ütköztek, 
Jerikó volt. Mózes utódja, Józsué kémeket küldött a városba. A hírszerők egy 

Rácháb nevű prostituált házában találtak menedékre. Rácháb nem csak hogy 
elárulta népét, hanem, miután a zsidó kémek jelenléte kiderült, házának 

tetején lenszárak alá el is rejtette őket. Feltételül Izrael győzelme után saját és 
családja megkímélését szabta. Józsué maradéktalanul betartotta az 

egyezséget, megkímélte Ráchábot, sőt, népébe is fogadta. 
Bethsabé Dávid király hadnagyához, a hitteus /hettita/ Uriáshoz ment 

feleségül. Az ammoniták elleni egyik hadjárat alatt, amikor a férj távol volt, 
Dávid palotája tetőteraszáról megpillantota a mosakodó Bethsabét, érte 

küldetett, és lefeküdt vele. Három bűnt követett el egyszerre: 
PARÁZNÁLKODOTT, ezt pedig TISZTÁTALAN /menstruáló/ asszonnyal tette, aki 

ráadásul hadban járó ember FELESÉGE is volt. Bethsabé később teherbe esett, 

Dávid pedig, hogy megszabaduljon a férjtől, megparancsolta Joábnak, a 
fővezérnek, hogy állítsa a csatában Uriást olyan helyre, ahol biztosan halálát 

leli. Miután Uriás elesett, Dávid feleségül vette az özvegyet. Bethsabé bűnben 
fogant fia meghalt, de a következő, akinek a SALAMON nevet adták, nem. Az ő 

pecsétje volt az ötágú csillag, az ő segítője Hirám tíruszi /föniciai/ király. Hirám 
építette fel Salamonnal együtt az /első/ jeruzsálemi Templomot, és Hirámig 

vezeti magát vissza az egyik legnagyobb /ártó/ hatású szellemi áramlat, 
melyet a felvilágosodás vallásának is neveznek: a SZABADKŐMŰVESSÉG. 

 
Mária vétke a kortársak szemében az volt, hogy teherbe esett, mielőtt férjhez 

ment volna, ráadásul nem jegyesétől, Józseftől. Helyzete így bizonyos 
szempontból még egy prostituálténál is rossszabb volt: utóbbiakat általában 

hallgatólagosan megtűrték, a megesett lányokat és házasságtörő asszonyokat 
azonban nem. József jó ember volt. Miután álmában Isten angyala a Messiásra 

vonatkozó próféciák beteljesítőjének mondta a gyermeket, napirendre tért a 

dolog fölött, és feleségül vette Máriat. 
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A PROSTITÚCIÓT nem lehet visszaszorítani, de NEM IS KELL. A prostitúciót 

DIFFERENCIÁLNI és INTÉZMÉNYESíTENI KELL, a lehető legtöbb ember 

számára hozzáférhetővé téve, aki azt igénybe akarja venni. Van egy nagyon 
kedves ügyvéd barátom. Ő mesélte, hogy soha, még a felesége karjaiban sem 

érezte annyira, hogy őt SZERETIK, mint Bangkokban egy nyilvánosházban. 
Thaiföldön a legutolsó kurva is azt nyújtja, amit Európában csak nagyon 

drágán lehet igénybe venni: az érzelmek illúzióját. UTÁNA minden állat 
szomorú, mondják a nemi aktusról. Az emberi közösülés, legyen akár a 

legbrutálisabb nemi erőszak, a genitáliákon kívül egy sokkal magasabb szinten 
is végbemegy, és a testinél sokkal nagyobb épülést vagy rombolást képes 

véghezvinni, utóbbit /bármilyen formájú erőszak esetén/ MAGÁBAN AZ 
ERŐSZAKOLÓBAN IS, ha akarja, ha nem, ha tudomásul veszi, ha nem. 

A prostituált feladata NEM elsősorban a közösülés, hanem a MAGÁNY feloldása. 
Az ELÉRHETŐ, AZ ELŐBBIEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KIALAKíTOTT és 

TÁRSADALMILAG ELFOGADOTT, ÁLLAMI nyilvánosházak rendszerével a 
társadalom nagyon sok problémája megoldható, a házasságok felbomlásától a 

prostitúció generálta bűnözésig. 
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Összefoglalás 41. – A környezetvédelem 

 
A Föld eddigi történetében két tömeges fajkihalás volt. Az első az ún. ősi élet, 

paleozoikum utolsó földtörténeti korszaka, a perm időszak végére, körülbelül 
245 millió évvel ezelőttre, jóval a dinoszauruszok megjelenése előttre tehető. 

A fajok öt százaléka /!!/ élte túl, szemben a második nagy kihalás ötven 
százalékával. Az utóbbi volt a dinoszauruszok máig vitatott okú végzete 65 

millió éve, mely a mezozoikum, középső élet ugyancsak utolsó földtörténeti 
korszaka, a kréta időszak végén következett be. Mindez az ember 

közreműködése NÉLKÜL történt. 
A Föld jelenleg négy és fél-ötmilliárd éves. Még öt-hat MILLIÁRD évnek kell 

eltelnie, hogy a Nap elégesse a magjában levő hidrogénkészletet, és vörös 
óriássá válva elnyelje a körülötte keringő bolygókat, beleértve a Földet is. 

Addig valószínűleg megmarad az élet is. Az élővilág csúcsán nem feltétlenül az 
EMBER fog állni, még csak nem is feltétlenül az emberihez hasonló jellegű 

értelem, de ez a Földet nem érdekli különösebben. Körülbelül ötvenmillió évre 

becsülik az ember eltűnése után azt az időt, ami mindenképpen elégséges 
ahhoz, hogy a természet az ember legvadabb rombolásai ellenére is ismét 

magára találjon. 
Sem a Földnek, sem a rajta levőknek, beleértve az állat- és növényvilágot is, 

ÚGY MAGÁBAN semmiféle védelemre nincs szüksége. Védelemre az EMBERNEK 
van szüksége, mindenekelőtt SAJÁT TEVÉKENYSÉGÉTŐL. 

KÖRNYEZETVÉDELEMRE sem azért van szükség, hogy ezzel vagy azzal az 
állat- vagy növényfajjal jót tegyünk, hanem hogy NE LÉPJÜK ÁT AZT A 

HATÁRT, AMELYEN BELÜL MÉG ALKALMAZKODNI VAGYUNK KÉPESEK. Eddig 
úgy tűnik, ha a TERMÉSZET megváltoztatta az életfeltételeket, létrejöttek a 

megváltozott feltételekhez alkalmazkodó fajok. Nem lesz ez másként az ember 
után sem. Az embert azonban, ha bebizonyítja, hogy az a feljődési irány, amit 

ő képvisel, zsákutca, ez már nem fogja érinteni. 
A környezetvédelemnek nevezett, részint ötletszerű, részint érzelgős, részint 

felszines, gyakorlatilag eredménytelen, semmiképpen nem összehangolt 

REakciósorozattal az a legnagyobb baj, ami a mai emberi élettel általában, a 
személyes életvezetéstől a politikáig, hogy tudniillik hiányzik belőle a 

VEZÉRFONAL. Mivel e napló egyik feladata a "politikának" hívott rendkívül 
visszataszító, már önnön karikatúrája elnevezésére is méltatlan tevékenység 

kritikája, mielőtt mai témánkat folytatnánk, /részben emlékeztetőül/ le kell 
hogy szögezzünk valamit: a vezérfonal és a RÖGESZME nem ugyanaz. A 18-

19. században élt Henrik Steffens dán filozófustól, Fichte tanítványától, akit 
három nemzet tanítójának is neveztek /Adam Gottlob Oehlenschlager dán 

költő az ő hatására írta meg a találkozásukat követő reggel a dán költészet 
egyik legismertebb versét, "Guldhornene", "Az arany szarvak" címmel/ 

származik az a mondat, hogy "minden állat egy rögeszme". A Kabbalán alapuló 
tanítás szerint a kozmikus ember, Adam Kadmon veti ki magából a 

MEGDERMEDT EMBERI TULAJDONSÁGOKAT képviselő állatfajokat és az 
embert, MINT ELTÉVELYEDÉSI LEHETŐSÉGET. Ehhez még a környezetvédelem 

felskiccelésénél vissza fogunk térni. A politikai rögeszme olyan, mint amikor 

egy folyónak -maradjunk e bejegyzés témájánál- kizárólag a vízhozamával 
foglalkozunk, és/vagy ezért kizárólag az azt alakító EGYIK tényezőt, mondjuk 
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beömlő mellékvizet tesszük felelőssé. A mai magyar politikai pártok semmiféle 

vezérfonallal nem rendelkeznek. Rögeszmével is csak egyikük: a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom. 
E NAPLÓ VEZÉRFONALA A TERMÉSZETES EMBERI ÉLET ÉS VISZONYOK 

HELYREÁLLíTÁSA. EZ CSAK A VILÁG JELENLEGI HALADÁSA ELLENÉBEN, 
ANNAK VÉGET VETÉSÉVEL, MEGFORDíTÁSÁVAL, AZ EMBEREKNEK EGY JOBB 

ÉLET REMÉNYÉBEN VALÓ EGYESíTÉSÉVEL LEHETSÉGES. 
Minden, amit eddig átgondoltam és leírtam, ezek függvényében értelmezendő. 

 
Hippolyte Adolphe Taine francia irodalomtörténész a 19. század nagy részét 

végigélte. Determinista volt, gimnáziumi magyartanárom gyakran idézte azt az 
állítását, hogy "a környezet határozza meg az embert". Ezt most pontatlanul 

úgy módosítjuk, hogy a környezet határozTA meg az embert, vagyis az ember 
többek között a környezetére adott /jó, rossz/ válasz eredményeképp lett 

olyan, amilyen. Nem a mostani környezetéről beszélünk, hanem az AKKORI 
KÖRNYEZETÉRŐL, amelyben emberré formálódott. Yul, azaz Julij Boriszovics 

Brinner mesélte "A hét mesterlövész"-ben: "Valaki egyszer pucér fenékkel 

beleugrott egy kaktuszbokorba. De ember -kérdeztem tőle-, miért tette? Nem 
is tudom -válaszolta az. Pillanatnyilag jó ötletnek tűnt." 

Az emberi agy megteremtésére gondolva sokszor jutott eszembe ez a történet. 
Földtörténeti, sőt fajtörténeti szempontból is csak EGY PILLANAT telt el az 

ember megjelenése óta. Ez azt jelenti, hogy az ember felépítése, szükségletei 
gyakorlatilag most is ugyanazok, mindennek az alapját pedig, mint mondtuk, 

AZ a kohó képezi, amelyben létrejött. "Homo est animal rationale", mondja 
Arisztotelész: "AZ EMBER A GONDOLKODÓ ÁLLAT". Az az értelem, amire 

valamilyen okból szert tett, kiváló eszköz a környezet TERMÉSZETES 
változásainak kivédésére, de halálos fegyverré válik, ha nem képes kontroll alá 

vonni, és olyan NEM TERMÉSZETES változásokat idéz elő, amelyekkel EGY 
PONTON TÚL már NEM TUD LÉPÉST TARTANI. Hogy visszakanyarodjunk a 

vezérfonalhoz, azt itt AZ EMBER BÁRMILYEN ÁTALAKíTÁSA ELŐTTI környezet 
jelenti. Ez az etalon, amit a lehetőségek határáig meg kell közelíteni. A 

szeméthegyek eltüntetése, /szintén a környezet változása miatt/ kipusztuló 

fajok megmentése, mérgező gázkibocsátás megfékezése a megközelítésnek 
csupán RÉSZE. Ha a világot -és ez MINDENRE, többek közt a POLITIKÁRA is 

igaz- NEM FELÜLRŐL közelítjük meg, akkor Adam Kadmon bűnbeesés utáni 
állapotához hasonlóan az EGYSÉG megtapasztalása helyett egy rögeszmék 

alkotta labirintusban találjuk magunkat, amely SEHOVA NEM VEZET. A Tisza 
szabályozásánál gróf Széchenyi Istvánnak és a tervező Vásárhelyi Pálnak 

ugyanazzal a dilemmával kellett szembenézni, mint a zsidónak, amikor azt 
ajánlják fel neki, hogy "disznóhús, ingyen". A szabályozás két főoka az árvizek 

/az egyik legnagyobb az 1830 tavaszi árvíz volt/ és a hajózási feltételek 
javítása volt. Az árvíz a folyó menti településeket és mezőgazdasági 

termőterületeket sújtotta. A folyó TELJES hosszára kiterjdő szabályozás után 
TELJESEN eltűnt az árterület, elkezdődött a szikesedés, eltűnt a halak és egyéb 

élővilág nagy része. Nem tűnt el viszont az árvíz: az átvágások után /a folyó 
hossza 38%-al csökkent/ oly mértékben megemelkedett az árvízszint, hogy 

amikor a Tisza 1879. március 12-én átszakította a Szegedet védő töltést, az 

árhullám szinte teljesen elpusztította a várost, és csak FÉL ÉV UTÁN vonult le 
/mindez a folyó TOVÁBBI szabályozását vonta maga után/. 
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Első kutyám megvásárlásától mostanáig 33 év telt el /ld. Curriculum vitae 

kiegészítés/. Ez alatt az idő alatt nagyon sokszor, szinte az összes szaklapban 

leírtam, hova vezet a a MAI kutyatenyésztés. Ez különösen azoknál a fajtáknál 
szembetűnő, melyeket az ember valamilyen meggondolás alapján MAGA 

TERVEZETT MEG. Az egyik legismertebb kutyafajta a német juhászkutya. 
Megalkotója Max von Stephanitz lovassági kapitány volt a 20. század elején. A 

fajtát, az ideális szolgálati kutya kitenyésztése indokával /valójában a KÜLLEMI 
vagy SHOW-tenyésztés csapdájába esve/ folyamatosan alakítják. Ennek az 

alakításnak legszembetűnőbb eredménye a kutya HÁTVONALA /nem a HÁTA, 
mert az a hátvonalnak csupán egy része/. A német juhászkutya hátvonalának 

tervezésekor a hidak szerkezetét vették alapul: ha a kutyára ránézünk, egy 
FÉLKÖRíVET látunk /maga a hát egyenes/. Ennek nem az lett az eredménye, 

hogy a hátulsó lábak tolóereje megnövekedett, hanem az, hogy a csánkon járó 
állat a mellső lábaival mintegy HÚZZA MAGA UTÁN a hátulsó részét /és akkor 

az egyéb problémákat nem is említettük/. A kutya mai vélekedés szerint 
általánosan elfogadott őse a FARKAS /én nem így gondolom/. Akárhogy is, de 

a farkas reprezentálja azt a felépítést, amely a kutyafélékre EREDETILEG 

jellemző volt. Ha bárki kíváncsi rá, hogy egy adott kutyafajtának állatorvosi 
szempontból hol vannak a gyenge pontjai, nézzen rá egy farkasra: ahol 

különbséget lát, ott. A farkas háta nem lejt, füle nem lóg, mellkasa nem 
dongás, nem túl mély, orra nem rövid, szőre nem hosszú, de nem is túl rövid, 

bőre nem laza, lába egyenes és párhuzamos, harapása ollós. Meg tud élni a 
leghidegebb északon és a legmelegebb délen, ha az ember ki nem irtja. 

 
A szelektív hulladékgyűjtés, törött szárnyú gólyák etetése, 

környezetszennyezés akadályozása a természetet EGYSÉGÉBEN KEZELŐ 
szemlélet nélkül önmagukban is, együttesen is soha véget nem érő 

szélmalomharcot jelentenek. A természetvédelem azt jelenti, hogy mindenütt, 
ahol lehet, és amennyire csak lehet VISSZA KELL ÁLLíTANI AZ EMBERI 

BEAVATKOZÁS ELŐTTI KÖRNYEZETET, a mezőgazdaságot, vadgazdálkodást, 
TURIZMUST, sőt, a TELEPÜLÉSFEJLESZTÉST is erre a környezetre kell alapozni. 

Nem a műanyagok, a génkezelt növények és állatok, a mesterséges 

építőanyagok fognak felértékelődni a következő években. EURÓPA KÖZEPÉN 
egy olyan természeti adottságokkal, akkora termál- és ivóvízkészlettel 

rendelkező országból, mint Magyarország, oázist lehetne létrehozni abban a 
sivatagban, ami felé a kontinens tart. 

Furcsa módon, ez anyagiakban is jól kifejezhető, ha lesz elég bátorság a 
megvalósításához. 
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Interludium-közjáték 21. – A környezetvédelem 2. 

 
"Ősszel a rénszarvascsordák -engedelmesen követve az ösztönt és valami 

sötét hívást- felmérhetetlen távolságokat rohannak át, hogy eljussanak 
golgotáikhoz a vadonba, ahol guggolva várják őket a lapp pásztorok: már 

tarkójukra tolták a "négy szél kalapját", a nelyantuulen lakkit, és apró kezükbe 
szorították a rövid, fénylő puukkót. /Csodálatosan finom és kicsi a lappok keze. 

Nincsenek még ilyen kicsiny, finom kezek a világon. Acélkemény, csodálatos, 
igen finom szerkezet. Az ujjak vékonyak, türelmesek, pontosak, mint Chaux-

de-Fonds órásainak vagy Amszterdam gyémántköszörűseinek csipeszei./ A 
rénszarvasok engedelmesen, szelíden nyújtják oda nyakuk ütőerét a puukko 

halált hozó pengéjének: magasztosan, reménytelenül kedvesen halnak meg, 
kiáltás nem hagyja el torkukat." 

 
/Curzio Malaparte: Kaputt/ 

 

"Te ember! Minden igyekezeteddel Uradhoz törekszel, s találkozni fogsz vele" - 
mondja a Korán, a 84. szúra 6. versében. 
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Összefoglalás 42. – A ronin 

 
A görög hadjárat során, 1940 áprilisában az SS "Adolf Hitler" Leibstandarte, 

Testőrezred /a később nagy, bár kétes hírnévre szert tevő/ Kurt "Panzer" 
Meyer Sturmbannführer /őrnagy/ vezette felderítőosztaga a Klissura szorosnál 

elakadt. Az embereivel a 20. görög hadosztály géppuskatüzébe került Meyer 
visszaemlékezéseiben leírja, hogyan sikerült embereit végül rohamra bírnia: 

"Elkeseredésemben megéreztem kezemben a tojásgránát sima, kerek alakját. 
Mindenki megdöbbenve nézte, amint megforgatom a kézigránátot, kihúzom a 

pöcköt, és az utolsó ember mögé hajítom. Sohasem voltam még olyan 
előretörésnek szemtanúja, mint akkor. Mintha tarantellapók csípett volna meg 

minket, úgy lendültünk neki az új kráter felé. Az átok megtört. A KÉZIGRÁNÁT 
KIGYÓGYíTOTT MINKET BÉNULTSÁGUNKBÓL. Egymásra vigyorogtunk, majd a 

következő fedezék felé indultunk." 
 

Ez év január elsején még sejtelmem se volt róla, hogy naplót fogok írni. Arról, 

hogy ezt a naplót, abból a meggyőződésből, hogy PRAXIST, gyakorlatot CSAK 
AZ AZT MEGALAPOZÓ TEÓRIA, elmélet TISZTÁZÁSA UTÁN SZABAD 

FOLYTATNI, a jelenlegi Magyarország és az EGÉSZ VILÁG FELFORGATÁSÁNAK 
ALAPJÁUL szánom majd, még kevésbé. Az a szervezet, amely erre a naplóra 

épül, AZ EGYETLEN EGYSÉGES, ÁTFOGÓ ÉS MEGALAPOZOTT IDEOLÓGIÁVAL, 
BÁTORSÁGGAL, ELFOGULATLANSÁGGAL ÉS SZÓKIMONDÁSSAL RENDELKEZŐ 

politikai erő, egyben AZ EGYETLEN MAGYAR JOBBOLDALI /mert most még csak 
ez az út nyitott/ PÁRT lesz Magyarországon.  

 
Az egyetlen olyan társadalmi, sőt TÁRSADALOM FELETTI egyesülés, amely AZ 

EMBERI VILÁG HANYATLÁSÁNAK MEGÁLLíTÁSÁRA LEGALÁBB KISÉRLETET 
TESZ. 

A kézigránátot nem nekem kellett magam mögé hajítanom. 2009 eddigi 
eseményei, amelyek sokkal régebbre vezethetők vissza, csak, mint a talajvíz, 

amely EDDIG GYŰLT, most bukkantak elő a csatornából, megtették helyettem. 

Egyetlen napló vagy leírt szöveg sem hasonlítható hatásosságában a katonai 
parádéhoz, fáklyás felvonuláshoz, KÉPEKKEL alátámasztott propagandához, de 

legfőképp AZ ÉLŐ BESZÉDHEZ /ld. Összefoglalás 36./. Bár előreláthatólag 
valamilyen mértékben nem kerülhetem el, utóbbi örömét másoknak fogom 

átadni. A lehető legrövidebb időn belül másoknak akarom átadni a gyakorlati 
irányítást is. Én nem szeretem a hatásvadászatot /ezt, még ha hátrányt is 

okoz, amennyire csak lehet, intézményesen is el fogjuk kerülni/, a meggyőzést 
/nem is értek hozzá/, nagyon nehezen viselem a tömeget és az 

udvariaskodást. Megfelelésre, hízelgésre és intrikára pedig tökéletesen 
alkalmatlannak tartom magam. 

Irni és gondolkodni viszont talán még tudok. 
 

A 16. századi Japán egyik tartományura hosszabb útra küldte a teamesterét. 
A teamester kiséret nélkül utazott, s mert maga nem volt járatos semmilyen 

harcművészetben, hogy visszariassza az útonállókat, álcázásul mégis úgy tett, 

mintha az lenne: szamurájnak öltözött. 
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A szamurájok, régi nevükön bushi-k, lovagok általában tartományurak köré 

csoportosuló fegyveresek voltak. Ahogy azonban a középkori Európában a 

kóbor lovagok, közöttük is akadtak olyanok, akik nem tartoztak senkihez, 
ezeket nevezték "ronin"-nak. 

A teamestert egy roninnal hozta össze a balsors. 
A ronin régen találkozott magához méltó ellenféllel. Most úgy látta, szerencséje 

van: az idegen szamuráj kicsit szokatlanul viselkedett ugyan, de élvezetes 
küzdelemre volt kilátás, és ő semmiképpen sem akarta elmulasztani. 

Ragaszkodott a viadalhoz. 
A teamester, hogy legalább küldetését teljesíthesse, egy nap haladékot kért. 

Ahogy a másnap ráváró, biztos végen töprengett, eszébe jutott, hogy a 
roninnal való találkozás előtt nem sokkal egy vívóiskola mellett haladt el. 

Visszament az iskolához, és meglehetősen furcsa kéréssel fordult a 
vívómesterhez: ha már a vívás tudományát egy nap alatt úgysem képes 

elsajátítani, legalább tanítsa meg szamurájhoz méltóan meghalni. 
A vívómester beleegyezett. Mielőtt azonban bármit is csinált volna, megkérte a 

teamestert, hogy szolgáljon fel neki egy csésze teát. A teamester úgy 

gondolta, ez életében az utolsó ilyen alkalom, ezért minden tudását beleadta a 
műveletbe. 

A vívómester el volt ragadtatva. Ilyen átéléssel végzett ceremóniát még nem 
látott: "ezt csináld holnap!" - kiáltott föl. "Szolgálj fel a roninnak egy csésze 

teát, mint most, aztán vedd le a felső ruhádat, húzd ki a kardod, és amikor egy 
kiáltást hallassz, sújts le. Ezzel valószínűleg vége is lesz a küzdelemnek." 

A ronin mintha egy másik emberrel találkozott volna. Növekvő nyugtalansággal 
itta a teát: ellenfelén félelemnek vagy bizonytalanságnak a nyomát sem 

észlelte. Mire a szertartás végetért, saját győzelmének semmi esélyét sem 
látta már. 

Feladta a harcot. 
 

A helyett, hogy olyan dolgokba fognék, melyekhez se időm, se kedvem, se 
tehetségem, maradok a csésze teánál. 
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Interludium-közjáték 22. – A hazugság 

 
Nem akartam most közjátékot írni, de fontosnak látszik, így megteszem. 

Az egyik olvasóm valamivel kapcsolatban úgy reagált, hogy "ezt nem gondolod 
komolyan". Valóban nagyon sok mindent, AMIT MONDOK nem gondolok 

komolyan, de ezek többnyire JÓ DOLGOK. 1986-ban egy évig együtt laktam 
egy lánnyal. Ennek a lánynak volt egy képessége, amivel a legcsúnyább, 

legostobább férfival is el tudta hitetni, hogy ő szép és okos. És csoda történt: 
ez a férfi elkezdett okosakat mondani, magabiztosabb lett, és ettől biz'Isten, 

meg is szépült egy kicsit. 
Élt Kecskeméten egy rabbi. Nem vonult be a gettóba, és sikerült elrejtőznie, 

így túlélte a második világháborút. Tisztességben, becsületben munkálkodott 
tovább, mígnem hatvanéves lett. Ebből az alkalomból kis ünnepséget 

rögtönöztek számára, többen beszédet is tartottak. Az egyik felszólaló, a rabbi 
érdemeit méltatva külön kiemelte, hogy "mindezeken túl itt áll előttünk egy 

ember, aki már az üldözések elől sem futamodott meg, hanem bátran vállalta 

hittestvérei sorsát". A beszéd végén odament hozzá valaki, félrevonta, és 
megkérdezte, hogy miért állított olyat a rabbiról, ami nem igaz? "Hisz én 

bújtattam egy iskola padlásán." "Tudom" - válaszolta a szónok. "Te is tudod, ő 
is tudja, sőt, itt mindenki tudja. De látod, milyen jólesett neki." 

NINCS ÉPíTŐ NEGATíV KRITIKA. 
Ebben a naplóban azt a szót, hogy "hazugság" /egy Nietzsche-idézetet kivéve/ 

most először írom le. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint hazug az, aki 
tudatosan valótlant állít. A Pallas Nagy Lexikonja sem kevésbé pontatlan, az ő 

definiciója: "hazugság annyi mint tudva, akár szóval, akár csak valami jellel, 
másnak megtévesztése céljából ANNAK ELLENKEZŐJÉT mondani, mint amit 

igaznak tudunk." A hazugság /is/ szubjektív, kizárólag a TUDATRA alapozódik, 
amely a hazugság tárgyáról MÁST GONDOL, mint amit birtokosa kifelé 

kommunikál / a "valótlan", MINT OLYAN, itt -is- értelmezhetetlen/. E 
kommunikációnak ugyanakkor egyáltalán nem kell a tudati tartalom 

ellenkezőjét állítania, állíthat AKÁRMI MÁST is. Ha egy városról valaki azt 

gondolja, hogy délre van, nem csak akkor hazudik, ha e helyett északot /vagy, 
ha teljesen precízek akarunk lenni, NEM DELET/ állít, hanem ha bármilyen ettől 

eltérő irányt. 
Fentiek miatt a továbbiakban is tartózkodni fogok a "hazugság" szó 

használatától. Tartózkodni fog ettől a Helyreállítás Magyarországi Pártja is. 
Még a "nem igaz" ítéletet sem fogom használni, és hallani sem akarom sűrűn. 

Egy állítással EGY MÁSIK ÁLLíTÁST fogunk szembehelyezni, a többit pedig az 
olvasóra- hallgatóra bízzuk. 
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Összefoglalás 43.  

 
Soron következő minisztérium az Önkormányzati és Területfejlesztési 

Minisztérium. A területfejlesztésnél kezdjük. Krisztus előtt 560-ban, három 
esztendővel azután, hogy az indiai Szakja rádzsaságban az uralkodó, 

Szuddhódana felesége, Májá fiúval ajándékozta meg a világot, akit páli nyelven 
Gótama Sziddhatthának, szanszkritül Gautama Sziddharthának, később 

Szakja-muninak, a Szakják Bölcsének neveztek, és ma általánosan 
Buddhaként emlegetnek, tíz évnyi munka gyümölcseként Efézusban felépült az 

Artemisz-szentély. Kroinosz /Krőzus/, Lüdia utolsó királyának a pénzéből 
fejezték be. Kr.e. 546-ban, tizennégy évvel később, a perzsáktól elszenvedett 

veresége után Kroinoszt legyőzője, II. /Nagy/ Kürosz máglyahalálra ítélte /de -
állítólag Apollón isten közbenjárására- később megkegyelmezett neki/. A 

templom 191 esztendeig állt még ezután: Kr. e. 356-ban egy Hérosztratosz 
nevű ember felgyújtotta és leégett. 

 

Hérosztratosz nem haragudott Artemiszre. Egyetlen vágya volt /ez végül 
teljesült is/, hogy a NEVE fennmaradjon. Bírái feledésre ítélték: tiltott volt 

beszélni, írni róla, tiltott volt emlékezni rá. /Egyes vélekedések szerint magát 
Krisztust is ezzel sújtották. A Golgotán felállított kereszt, melyre feszítették, a 

következő -ismert- négy betűs feliratot hordozta: I.N.R.I. Ez a "Iesus 
Nazarenus Rex Iudeorum" rövidítése, így fordítják: "Názáreti Jézus, a zsidók 

királya". Az a gond vele, hogy a "nazarenus" szó a "Názáret" szóból nem 
képezhető. Ha "názáreti"-t akarunk mondani, akkor nem "nazarenus"-t, hanem 

"nazaretainos"-t kell képeznünk. Van ugyanakkor két szó, amiből kijön a 
"nazarenus": a "názir" és a "nészer". "Názir" istennek ajánlott ember, ilyen volt 

például Sámson és Sámuel próféta is. A "nészer" "vesszőszál"-at jelent, 
Ézsaiás vagy Izajás vagy Jesaja könyve 11:1-ben lehet róla olvasni, és a 

Messiásra vonatkoztatják: "vessző kél majd Isai törzsökéből". Názáret nevű 
városról a korabeli rabbinikus irodalom nem tud. Ennek egyik lehetséges 

magyarázata, hogy minden Krisztusra utaló nyomot el akartak tüntetni./ 

 
Most egy nagyon szép, de hosszú verset fogok leírni: William Blake "A 

Lélekutazó"-ját. Hosszúsága miatt már csak a következő bejegyzésben 
foglalkozunk a tárggyal. 

 
"Az emberhonba vitt utam, 

Férfi- s Nőhon tájaira, 
S hallottam-láttam oly vadat, 

Mint hűs Föld vándora soha. 
 

Kéjben szülik a Kisdedet 
És vad kínban fogannak ott, 

Ahogy mi vígan aratunk, 
Bár könny közt vetjük a magot. 

 

S ha fiú lesz a Kisbaba, 
Egy Öregasszony viszi el, 
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Szirtre szegzi s jajszavát 

Aranycsészébe szedi fel. 

 
Fejére vastövist kötöz, 

Keze-lábába szúr sebet, 
Szivét kivágja oldalán, 

Hadd tudjon hőt és hideget. 
 

A gyermek idegét keze 
-Mint pénzt fösvény- számlálja meg, 

Annak jaján él, s ifjodik, 
Ahogy az egyre öregebb. 

 
Mígnem csuromvér ifjú lesz 

A gyermek, s ő: Szüzecske, szép, 
Az összetépi láncait, 

S őt köti, lelni gyönyörét. 

 
S mint Gazda földjébe magot, 

Testébe veti önmagát, 
Lakhelye, kertje lesz a Szűz, 

S hetvenszeres gyümölcsöt ád. 
 

 
MAJD VÉN ÁRNY LESZ AZ IFJÚBÓL, 

S BOLYONG, MINT FÖLDI HULLADÉK, 
ÉKKŐVEL, ARANNYAL TELE, 

NAGY SZORGALMA JUTALMAKÉPP. 
 

Kincsei: étke-itala, 
Koldus-s szegénynek java táp, 

Vándornak, aki útra kelt, 

Mindig megnyitja ajtaját. 
 

Fájdalma azok öröme, 
Zeng-bong tőlük fal és tető, 

Míg a tűzhely lángja közül 
Egy lány-baba nem kél elő. 

 
Tiszta tömör tűz a baba, 

S ékkő, s arany, hogy senki se 
Meri testét érinteni, 

Vagy gyolcsába pólyázni be. 
 

A lány Ahhoz megy, kit szeret, 
Ifjú, öreg, dús vagy szegény, 

A vén Gazdát kikergetik, 

Legyen koldus más küszöbén. 
 

S ő sírva messzi útra kél, 
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Míg befogadják valahol, 

S gyakran vak, hajlott, nyomorult, 

Mire egy lány hozzáhajol. 
 

Vegyíteni jeges Korát 
A lányt szegény átöleli, 

S tűnik szeme elől a Lak, 
S a Kert is és Örömei. 

 
Vendége tűnik százfelé 

-Másult szem mindent másra vált-, 
Félsz lepi érzékszerveit, 

Sík Földje Gömbbé összeállt. 
 

Csillag, nap, hold mind elfakul, 
Csak végtelen puszta marad, 

S nincs már itala-étele, 

Csak körben a vak sivatag. 
 

A Lány szűz ajka mézt csepeg, 
Mosolya kenyér-s bor-teli, 

Szeme-játéka fürge, vad: 
S ez őt kisdeddé bűvöli. 

 
Mert míg eszik s iszik: leszen 

Nap nap után fiatalabb, 
S EGYÜTT A VAD SIVATAGON 

NAGY-RETTEGVE BOLYONGANAK. 
 

VÁGY S GYŰLÖLET VARÁZSOL OTT, 
MíGNEM A PUSZTA TELE MÁR 

VÁGY ÚTVESZTŐIVEL, AHOL 

OROSZLÁN, FARKAS, MEDVE JÁR. 
 

A férfi makacs baba lesz, 
S a lány anyó, ki csak zokog, 

Itt járnak a szerelmesek, 
s közel a Nap s a Csillagok. 

 
Eksztázist ontanak a fák 

Mindre, ki e pusztán áthalad, 
MAJD VÁROS ÉPÜL, RENGETEG, 

S PÁSZTOROKNAK SOK TÜNDE LAK. 
 

Ám ha a Babát meglelik, 
Fél az egész táj, s így kiált: 

"Itt a Baba! Megszületett!" 

És menekül, ki merre lát. 
 

MERT KI E MORD KIS ALAKOT 
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ÉRINTI: ELSORVAD KEZE, 

OROSZLÁN, FARKAS, MEDVE FUT, 

A FA GYÜMÖLCSÉT EJTI LE. 
 

S nincs, ki e mord kis alakot 
Megfogja, csak ki Nő s öreg, 

Az meg egy szirtre szegezi, 
S mint mondtam: minden úgy pereg." 
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Összefoglalás 44.  

 
Kevesen ismerték fel, pedig nem nagyon nehéz: az előző bejegyzésbeli vers 

ARRÓL SZÓL, AMIRŐL EZ A NAPLÓ. 
A versnek mind a két főszereplője ALLEGÓRIA. A világ intuitiv-/nem mai, 

lefokozott értelemben/emocionális, másképp megfogalmazva SZELLEMI 
megközelítését a nő, /mai értelemben/ racionális, MATERIÁLIS megközelítését 

a férfi jelképezi. 
 

A NŐ. Tollanban, a kákavárosban élt egy király. Uralkodása nem tartott sokáig: 
ellenségei erkölcstelenségre /már amit a mai Mexikó azon vidékein akkortájt ez 

alatt értettek/ és ivásra csábították, így ELŐSZÖR ÖNMAGA FELETT, később 
országa felett is elvesztette hatalmát. Keletre menekült, ahol az "egy nád 

évében" a tengerparton elégette magát. Élővé égett: szivéből lett az 
Esthajnalcsillag, az Elégett Hold, mely Quetzalcoatl, a Tollaskígyó égi analógja 

/az óceán túlsó partján Lucifer, Fényhozó néven ismeretes/. Az esthajnalcsillag 

is, akár a Hold, kelet felé vándorol, találkozik a Nappal, elég a sugarakban - a 
Tollaskígyó másodjára is leszáll az alvilágba, ott megkeresi és megöli a Fekete 

Napistent, az éjszakai Napot, hogy a nappali Nap megszülethessen. A LABDA a 
Napot jelképezi: a fiatal Quetzalcoatl labdajátékban legyőzi az öreg 

Quetzalcoatl-t /és kitépi a szivét/, akit az alvilágban egy főzőedényben 
összefőznek /élővé égetnek/, a Keleti Ég birodalmába kerül, majd maga lesz a 

Nap: ez a Tollaskígyó pokoljárása. 
 

Az esthajnalcsillag ma használatos neve Vénusz. Nem csak a Vénuszt hívják 
Lucifernek, hanem a Sátánt is. A paradicsombeli megkisértéskor így szólt az 

asszonyhoz: /ha esztek a tiltott fa gyümölcséből/ "semmi esetre nem fogtok 
meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, SZEMETEK 

FELNYíLIK, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ISMERIK A JÓT ÉS 
ROSSZAT." /Teremtés 3:4-5/ Először az ASSZONY evett a gyümölcsből. 

A Vénusz asztrológiai jelképe a TESTEN URALKODÓ SZELLEMET ábrázolja. A 

Mohamed előtti arab hitvilág három istennője, al-Lát, Manát és al-Uzza közül 
az utóbbi képviseli. /Egyes források szerint Mohamed eredetileg ezt recitálta a 

Koránba: "Mit gondoltok al-Látről és al-Uzzáról / és a másikról: Manátról, a 
harmadikról? / Közbenjárásukban kell reménykedni, / az ő kívánságaik 

nincsenek elutasítva." Ezek az ún. sátáni -Sátán által sugallt- versek, amely a 
Khomeini által halálra ítélt indiai író, Salman Rushdie könyvének címe is./ 

 
A nők kettős megítéléséről már beszéltünk /Bolondok hajója 20./. A sárkány, 

amelyről itt írtam, nem csak a zűrzavart, hanem a termékenységet és a 
BÖLCSESSÉGET is szimbolizálja. A lótuszvirágban lakó kínai Nü-kua istennőt 

kígyó-vagy SÁRKÁNYFAROKKAL ábrázolták: a legtöbb mitológiában a 
bölcsességet vagy eleve, vagy valamelyik aspektusában NŐKHÖZ kötik. Az 

indiai Ganésa, a bölcsesség elefántfejű istene egyik feleségét Buddhinak, 
Értelemnek hívják. Egyiptomban Thot isten jobbján Szia, a felismerés, 

bölcsesség istennője ül. Szia közeli kapcsolatban van Hu istennel, az Isteni Szó 

megszemélyesítőjével is. A kelták főistenük, Dagda lányát, Brigidet, a 
Háromarcút, akit a rómaiak Minervával /aki az etruszk Menrva is/ 



 242 

azonosítottak, Minden Bölcsesség Anyjának nevezték. A görögöknél eredetileg 

Métisz volt a bölcsesség istennője, de őt Zeusz /mert megjövendölték, hogy a 

gyermek nála okosabb lesz/ terhesen lenyelte, így Pallasz Athéné már apja 
fejéből pattant ki Héphaisztosz kovács kalapácsütése után. 

 
René Guénon René-Jean-Marie-Joseph Guénon néven született a franciaországi 

Bloisban, és sejk Abd al-Wahid Yahia néven halt meg 54 éves korában, 1951. 
január 7-én Kairóban. Ő egyike azon kevés embernek, akit a már többször 

említett László András pozitív bírálattal emlegetett, kortársával, Massimo 
Scaligero olasz antropozófussal együtt. Scaligero írt az ún. "gondolkodó 

gondolkodás"-ról, arról a gondolkodásról, amely a MEGJELENŐ gondolatokat 
generálja. E szerint /ma/ az érzelmekhez hasonlóan a gondolatok is ADÓDNAK, 

tudatos közreműködés nélkül. Van INTUITíV gondolkodás és TÉNYSZERŰ 
gondolkodás.  

Manapság e kettő annyiban hasonlít, hogy egyikük sem uralt, ugyanakkor 
előbbi az ÉRZELMEK felé, utóbbi a TAPASZTALATOK felé közelít. A tényszerű 

gondolkodást a FÉRFI jelképezi. 

A tapasztalatok primátusa, sőt, kizárólagossága a tehetetlenség és a halál 
primátusát, sőt, kizárólagosságát jelenti. A szellem primátusa ennek éppen az 

ellenkezőjét. E két felfogás kölcsönösen kizárja egymást: valamelyik be fogja 
olvasztani magába a másikat /18-19. kiemelt versszak/. Ha a föld-ég 

hasonlattal élünk, e napló alapgondolata, hogy EMBERI ÉLET, SZEMÉLYESEN 
IS, TÁRSADALMILAG IS, CSAK FELÜLRŐL SZERVEZHETŐ. Ha a centrumban a 

valóságnak nevezett FÖLD áll, az eredmény az lesz, amiről a 10. kiemelt 
versszakban lehet olvasni. 

E világ nem csak megérintette a materializmust, hanem, bármit is higgyen 
vagy állítson, szilárdan meg is kapaszkodott benne. Az utolsó előtti kiemelt 

versszak idejét éljük. 
A Hagia Sophia, Isteni Bölcsesség templomát Kr.u. 537. december 27-én 

Menas pátriárka szentelte fel Konstantinápolyban. /A Bölcsesség, Sophia NŐI 
név. Szűz Máriát is azonosítják vele, aki szimbolikusan, mint Második Éva 

ugyanúgy FELESÉGE a Második Ádámnak is nevezett Krisztusnak, mint ahogy 

Éva az ANYJA Ádámnak. AZ AZ ÉVA, AKI LUCIFERTŐL A GYÜMÖLCSÖT ÁTVÉVE 
ELŐSZÖR HARAPOTT ABBA BELE./ Mind ez az épület, mind az efézusi 

Artemisz-szentély ugyanarra példa: hogy Párizsra, Londonra, Moszkvára vagy 
New Yorkra sem a bevásárló központjairól fognak emlékezni. 

Blake-t, aki /MISZTIKUS/ költő, festő, nyomdász és grafikus is volt, a maga 
korában nem ismerték, ennek ellenére haláláig dolgozott. Tökéletesen 

tisztában volt vele, hogy mikor lehetséges, és mikor nem lehetséges a 
vegetáláson felüli bármilyen emberi alkotás: ezért emeltem ki az alulról 

negyedik versszakot, különös tekintettel az utána következőre. 
 

Ha a városainkra nézünk, ugyanazt kérdezhetjük, mint amit a "Tigris" című 
versében ő: 

"...S amikor befejezett, 
mosolygott rád mestered? 

Te voltál, amire várt?..." 

 
Innen folytatjuk, hogy ne legyen ez a bejegyzés túl hosszú, egy újabban 

holnap. 
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Összefoglalás 45. – A műtárgyak 

 
Flavius Claudius Julianus két évig, Kr.u. 361-363 között volt a Római 

Birodalom császára. A keresztény utókor az "apostata", "hitehagyott" 
melléknévvel ruházta fel, mert a kereszténység rovására kisérletet tett a régi 

római hagyományok és vallás újjáélesztésére. Ugyanez a keresztény utókor 
adta szájába azokat a szavakat, amelyekkel állítólag megtért Teremtőjéhez: 

"Mégis győztél, Galileai!". Julianus császár a perzsák elleni egyik hadjáratban 
vesztette életét. Két dologban emlékeztetett Krisztusra: ahogy utóbbiról -

helytelenül- elterjedt, ő is 32 éves korában halt meg, szintén erőszakos 
halállal. Utolsó szavai / "Ó, Héliosz!"/ NEM Jézushoz szóltak. 

Héliosz, a görög Napisten valószínűleg legnagyobb szobra Rodosz városában 
állt. 56 évvel elkészülte után, Kr. e. 224-ben egy földrengés ledöntötte. 

Körülbelül harmincöt méter magas volt, építéséhez 15 tonna bronzot és 9 
tonna vasat használtak fel. Amikor összeomlása után majdnem egy 

évezreddel, Kr. u. 653-ban a Rodoszt meghódító arabok a MEGMARADT 

részeket egy szíriai zsidónak eladták, annak kilencszáz tevére volt szüksége az 
elszállításhoz. 

A Rodoszi Kolosszus, ahogy a szobrot nevezték, az ókori világ hét csodája 
közül a hatodik. A többi sorrendben: a gízai piramisok, Szemirámisz 

függőkertjei Babilonban, az efézusi Artemisz-templom, amiről többször esett 
már szó, Pheidiasz Zeusz-szobra Olümpiában, a halikarnasszoszi mauzóleum 

és az alexandriai világítótorony. Utóbbi kivételével e hét között egyetlen 
PRAKTIKUS műtárgyat  

sem találunk. 
 

"Mikor München hatvanezer lelket számlált, egyike volt a legelső német 
művészeti központoknak, ma majdnem minden gyárváros elérte, sőt túl is 

lépte ezt a lélekszámot, anélkül azonban, hogy A LEGCSEKÉLYEBB VALÓDI 
MŰVÉSZI ÉRTÉKE LENNE.  

 

Nem csoda tehát, hogy ilyen körülmények között nem fejlődhetik ki a 
lakosságban semminemű ragaszkodás lakóhelyéhez. Hiszen, hogy is 

ragaszkodnék valaki egy olyan városhoz, amely semmi egyebet nem nyújt 
neki, mint bármely más város, melynek NINCS EGYÉNI JELLEGE és amelyben 

óvatosan elkerültek mindent, ami valamiképp művészetre vagy ehhez 
hasonlóra emlékeztetne...Ma az antik világ romhalmazaiban a régi kolosszusok 

maradványait csodáljuk, melyek NEM HAJDANI ÜZLETI PALOTÁK, hanem 
templomok és állami épületek voltak...Még a késő római kor fényűzésében 

sem az egyes polgárok villái és palotái, hanem az állam, tehát az egész római 
nép sajátját képező CIRKUSZOK, TEMPLOMOK, FÜRDŐK, VíZVEZETÉKEK és 

BAZILIKÁK foglalták el az első helyet...Ez a hiány a várost kietlenné teszi és 
nem csoda, hogy a mai nagyvárosi polgár VÁROSÁNAK SORSÁVAL SZEMBEN 

TELJESEN KÖZÖMBÖS. Ez szintén kultúránk hanyatlásának és az általános 
összeomlásnak a jele. KORUNK BELEFULLAD A KICSINYES CÉLSZERŰSÉGBE és 

teljesen a pénz szolgájává alacsonyodik le, nem csoda tehát, hogy eme 

istenség égisze alatt hősiességnek semmi keresnivalója sincs. KORUNK CSAK 
AZT ARATJA, AMIT A MÚLT VETETT." 
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A "Mein Kampf"-ból idéztem, szó szerint. 

Hitler jó helyen keresett, és MAJDNEM talált is valami nagyon fontosat. Őt a 

NÉP nagyságát kifejező MONUMENTALITÁS nyűgözte le /mint a másik 
BALOLDALI irányzatot, a kommunizmust is/ elsősorban, és a hordozott 

üzenettel is csak ebből a szempontból foglalkozott. Azoknak a műtárgyaknak 
azonban, amelyek az emberi környezetet kiemelik az állattelepek szintjéről, 

nem a nép nagyságát kell érzékeltetniük, még csak nem is az EMBER 
nagyságát, hanem azt, aki az embert saját képmására teremtette: az Istent, 

vagy más megfogalmazásban: a SZENT SZELLEMET. A három gízai piramist 
Hufu-Kheopsz, Hafré-Khephrén és Menkauré-Mükerinosz ISTENKIRÁLYOK 

emelték. Szemirámisz nevű ember nem létezett, a szó egy görög vagy latin 
szó pontatlan fordításából származik. A kerteket, ha voltak, II. Nabu-kudurri-

uszur, a Dániel próféta könyvében szereplő Nabukodonozor babilóniai király 
építtette méd feleségének, Amüthisznek. Nabukodonozor építtette az Istár-

kaput, és a babilóni SZENTÉLYKÖRZETET, melynek része volt a bibliai Bábel 
tornya is, meghódította Júdát, elpusztította Salamon templomát és fogságba 

hurcolta a zsidókat. A Zeusz-szobor és a Rodoszi Kolosszus istenszobor, a 

halikarnasszoszi mauzóleum Mauszólosz király TEMPLOMRA EMLÉKEZTETŐ 
síremléke volt. Az alexandriai világítótorony Phárosz szigetén állt, tetején 

Zeusz vagy Poszeidón szobrával. A praktikumnak az ilyen műtárgyaknál 
semmi, vagy éppenséggel ZAVARÓ hatása van. A Hitler által említett fürdők és 

vízvezetékek, legyenek bármíly csodálatosak, nem tartoznak közéjük. 
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Összefoglalás 46. – Nemzetiszocializmus és kommunizmus  

 
A szellemet, vagyis a FELÜLRŐL LEFELÉ ható rendezőelvet mérettől és témától 

függetlenül BÁRMILYEN művészi alkotás képviselheti. Az abszolútum 
kimondhatatlan és ábrázolhatatlan, azt csak ÉRZÉKELTETNI lehet. Pontosan ez 

az, amiben a művész különbözik a szakmunkástól: annak felvillantásában, ami 
egzakt módon nem megragadható. Ugyanerre tesz kisérletet a filozófiai 

paradoxon és a buddhizmus zen-irányzata is. 
Az építés -városépítés- elsődlegesen és lényege szerint MŰVÉSZET, mai 

formáját tekintve azonban valami teljesen más. 
 

Az Olvasók kérdésének megválaszolása továbbra is első helyen áll, így néhány 
mondat erejéig megszakítom a gondolatmenetet. Az a kritika ért egy nagyon 

kedves ismerősömtől, hogy túl sokat idézek Hitlertől. Ehhez két 
hozzáfűznivalóm van. Az első, hogy a fasizmus, majd a Hitler által képviselt 

nemzetiszocializmus volt az emberiség eddigi történetében utolsó, nagy 

/mindmáig tartó/ hatású, /a kommunizmussal ellentétben/ az emberi 
természet legalapvetőbb szükségletét kifejező LÁZADÁS az anyagi értékrend 

ellen. A kommunizmus erőszaknak, álcázásnak és ellenválasztásnak köszönheti 
világméretű elterjedését, a nemzetiszocializmus annak, hogy valami olyasmi is 

pislákolt benne, ami minden ember lelkében ott szunnyad. /De még a 
kommunizmus sem nélkülözheti az IDEOLÓGIÁT. Az igazi, hamisítatlan 

materializmus a füle botját se mozgató macska, a KAPITALIZMUS./ Erőszakos 
sorozások, a második világháborúban a visszavonulókat lelövő NKVD-s 

záróosztagok és terror nélkül a kommunizmus -ellentétben a 
nemzetiszocializmussal- soha nem terjedt volna el úgy, ahogy végülis elterjedt. 

Mind a Nagy Honvédő Háborúnak nevezett második világháborúban az 
oroszok, mind a vietnami háborúban a vietnamiak, ha meggyőződésből álltak 

tömegesen ellen, azt nem a kommunista eszmékért való lelkesedésből, hanem 
elsősorban HAZASZERETETBŐL tették /érdemes megfigyelni, mi volt mindkét 

esetben a korabeli kommunista propaganda fókuszában/. Kubában sem az 

akkor még /nem úgy, mint öccse Raúl/ korántsem egyértelműen elkötelezett 
Fidel Alejandro Castro Ruiz által végülis bevezetett, addig csak agitátorok 

beszédeiből ismert kommunizmus vonzereje, hanem az őrmesterből 
főparancsnokká, majd diktátorrá avanzsált Fulgencio Batista, teljes nevén 

Ruben Fulgencio Batista Zaldivar tizennyolc évig regnáló rendszere elleni 
gyűlölet segítette hatalomra a felkelőket. 

 
A kommunizmus azonban, megalapozását és kivitelezését tekintve 

PROFESSZIONÁLIS /ezért és csak ezért tudott mindmáig fennmaradni/, míg a 
nemzetiszocializmus DILETTÁNS. Ez a dilettantizmus már a nevében 

elkezdődik, a mozgalom Bibliájának tekintett "Mein Kampf"-ban folytatódik 
/mindig rá is mutatok/, hogy végül a gyakorlatban szükségszerűen véres és 

felesleges erőszakba torkolljon. A kommunista erőszak /proletárdiktatúra/ a 
kommunista rendszer deklarált FENNTARTÓJA, a nemzetiszocialista erőszak a -

féligazságokkal és belső ellentmondásokkal terhelt- nemzetiszocialista rendszer 

pusztulásához vezető /egyik/ TÉVEDÉSE. 
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Csak megismételhetem /ez a második hozzáfűznivalóm/, amit már e napló 

legelején, a Magna Hungaria 2-3-ban leírtam. Amennyire lehetséges, 

megpróbálom magam távol tartani pro és kontra minden elfogultságtól. 
Mindent átveszek, amit jónak gondolok, tekintet nélkül arra, hogy akitől 

származik, szalonképes-e vagy nem, és mindent elvetek, amit nem gondolok 
jónak, ugyancsak tekintet nélkül arra, hogy mekkora tiszteletnek örvend a 

kinyilatkoztatója, vagy mennyire sulykolták be eddig az emberekbe, azaz 
mennyire elfogadott általánosan. 

 
A legbutább ember is mondhat okos dolgokat, a legokosabb is butaságokat. Az 

ószövetségi Énekek Éneke szerelmi költemény, a Vőlegény és a Menyasszony 
párbeszéde. Kanonizálását a zsidók Isten, mint Vőlegény és Izrael, mint 

Menyasszony allegórikus képével magyarázták, ezt a keresztény teológiai is 
elfogadta, hozzátéve, hogy ez a kép Krisztusra és az Egyházra is érvényes. 

Órigenész, a Kr. u. 254-ben mártírhalált halt, kiemelkedő keresztény teológus 
legismertebb tanítása Isten által mindennek az eredeti, SZELLEMI állapotába 

való visszaállítása /ehhez kapcsolódik a TISZTíTÓTŰZ gondolata/. Sem örökös 

kárhozat, sem pokol nem létezik, a végső időkben minden, még a SÁTÁN is 
megtisztul. Eretnekgyanús mivolta, sőt az egyetemes konstantinápolyi zsinat 

által jóval halála után, Kr. u. 533-ban történt ismételt elítéltetése ellenére a 
katolikus dogmatika megalapozója volt. Még életében az "adamantiosz", 

"legyőzhetetlen" jelzővel illették. Órigenész az Énekek Éneké-hez ezt a rövidke 
komentárt fűzte: "a vőlegény keblei tehát jók". 

 
Johannes Kepler német matematikus, csillagász és optikus felfedezte a 

bolygómozgás törvényeit, foglalkozott a fénytöréssel, megalapozta az 
integrálszámítást, kristálytant és kódoláselméletet. 1630-ban halt meg 

Regensburgban, hatása olyan nagy volt, hogy Madách Imre Az ember 
tragédiájá-ba is beleírta. Ez a mértani testeket is tanulmányozó, okos ember 

vetette papírra a következőket: " Az elsőrendű szabályos testek természetük 
szerint a talpukon állnak, a másodrendűek pedig lebegnek. Ha ugyanis az 

utóbbiakat egyik oldalukra, előbbieket pedig egyik csúcsukra állítjuk, szemünk 

a visszataszító látványtól elborzad." 
 

"Pina, picsa, fasz, segg, baszni, gecizni, kiverni - mindent a lehető 
legtermészetesebb képpel el lehet mondani olyanok társaságában, akik nem 

tehetnek ellene semmit" - írta József Attila. Ehhez annyi hozzáfűznivalóm van, 
hogy e napló mondanivalóját illetően az sem befolyásol, ha valaki tenni akar 

ellene valamit. 
 

Folytatjuk, ahol félbehagytuk. 
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Összefoglalás 47. – A műtárgyak 2. 

 
"Egyszer egy parasztember hajtott az országúton kétökrös szekerével, és 

előtalált egy rongyos embert, kinek vállán tarisznya lógott, kérte, venné fel a 
szekerére. A paraszt felvette, az pedig fáradtan feküdt le a szekérbe, miután 

tarisznyáját nyakábul levéve a lőcsre akasztotta, mire elaludt. A paraszt 
kíváncsi volt megtudni, mi van a tarisznyában, benyúlt, és egy könyvet húzott 

elő, bele néz, a szeme megakad a szón mely így volt megírva "felmegyünk". 
Alig olvassa el a szavat, az országútja emelkedni kezdett, az ökrök pedig 

feljebb és feljebb mentek. Már oly magasra jöttek, hogy a nap a parasztot és 
az ökröket égetni kezdette, de a szegény paraszt csak bámult a könyvbe, míg 

a nap végre az alvót is felsütötte álmából. Felébredve, ijedve látja könyvét a 
paraszt kezében, kiragadja hamar, egyet fordított a levélen, s olvasni kezdé 

"lemegyünk", mire az út azonnal leereszkedett, s nem soká le is jutottak a 
földre. Szerencséd, mondta ekkor a könyv tulajdonosa hogy a könyvet odafent 

be nem csuktad, mert ha a nélkül becsapod, hogy a "lemegyünköt" olvastad, 

azonnal lepottyanva, ízzé-porrá törtünk volna össze. A paraszt már ekkor 
tudta, kivel van dolga. A garaboncos deák is megköszönte a paraszt 

szivességét és eltünt, de ez is megfogadta, hogy soha többé ringy-rongy 
embert szekerére nem vesz." A mesét Mireisz Lacitól, A Tan Kapuja Buddhista 

Egyház és Főiskola alapítójától és vezetőjétől vettem át, szives utólagos 
engedelmével. 

A garabonciás a Magyar Néprajzi Lexikon szerint a táltoshoz hasonló, 
természetfeletti képességekkel rendelkező ember. Személyéhez együtt vagy 

külön-külön három motívum kapcsolódik: a könyv, az ördög és a kígyó vagy 
sárkány vagy sárkánykígyó. Mindhárom /közülük kettőről az előbbi 

bejegyzésekben beszéltünk/ a TUDÁST vagy SZELLEMET szimbolizálja. 
Amiért a mesét leírtam: a paraszt /garabonciás/ NEM AZT LÁTTA /olvasta/, 

AMI TÖRTÉNT, hanem AZ TÖRTÉNT, AMIT LÁTOTT /olvasott/. 
Ez nem csak varázserejű könyvekre érvényes, hanem az ember EGÉSZ 

KÖRNYEZETÉRE. E világ EGYEDÜLI funkciója az ember számára, hogy NEM 

ANYAGI ÖNMAGÁT felismerje általa. Az út akkor visz fölfelé, ha az a 
mesterséges környezet, amit maga körül létrehozott, erre inspirálja. 

A Maros bal partján, Déva város nyugati részén, egy 371 méter magas hegy 
tetején állnak Déva várának romjai. A Kőmíves Kelemen, amely egy hasonló 

nevű várhoz kötődik, régi magyar népballada /az ún. új balladák zömmel a 18-
19. században született betyárballadák/. Alapgondolata jóval a HONFOGLALÁS 

ELŐTTI IDŐKBŐL származik /rajta kívül mindössze egyetlen ennyire régi 
témával lehet a magyar balladák között találkozni: a háznépe védelmében 

elesett hőssel/. Vargyas Lajos néprajzkutató írja: az astaraki híd építésekor az 
alapokat a folyó mindig lerontotta. A munkások elhatározták, hogy egy árva 

lányt falaznak bele, akit meg is vettek a mostohájától. Amikor már térdéig ért 
a fal, megszólalt a leány: "Beraktak, anyácskám, beraktak, Egészen a 

térdemig...majd Beraktak, anyácskám, beraktak, Egészen a mellemig 
befalaztak...majd Beraktak, anyácskám, beraktak, Egészen a torkomig 

befalaztak..."  

Ezután a lány elhallgatott. Amit Vargyas idézett, egy nagyon régi ÖRMÉNY 
népballada. Az erdélyi vár névadóját illetően három hivatalos verzió létezik: 1. 
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a szláv "deva" /oroszul "gyévocska"/, LÁNY szóból, vagy 2. a dák "dava", "vár" 

szóból, vagy 3. egy türk eredetű ősmagyar személynévből származik. 

A "déva" szanszkritül "ISTEN"-t jelent. Ebből származik a cigány "devla", ami 
viszont "ÖRDÖG" is. Mind a híd, mind a vár jelképes értelemmel is bír. 

Jelképes értelemmel bír az építés is: CSAK téglából vagy kőből soha nem épül 
fel semmi. 

Nagyon sok Kőmíves Kelemen-változatot olvastam. Egy Bartók Béla-
gyűjtésben akadtam a következő, a várba igyekvő feleség szájába adott két 

sorra: "a ló az ebeké, AZ ÚT AZ ISTENÉ, /hajtsad, kocsis, hajtsad/ magos 
Déva felé". 

A balladai várat illetően nincs különösebb jelentősége a névhez fűződő egyéb 
magyarázatoknak. 
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Interludium-közjáték 23.  

 
Október 31. a reformáció ünnepe. 1517. október 31-én szögezte ki Luther 

Márton ágostonrendi szerzetes a wittenbergi vártemplom kapujára a 
reformáció elindítójának tartott 95 tételét. 1520-ban a pápa kiátkozással 

fenyegető bullájának "mivel megzavartad Isten igazságát, pusztítson el az 
örökös tűz" szavakkal történő elégetése után 1521. január 3-án ki is átkozták 

érte. Négy és fél év múlva megnősült, feleségül vett egy Bora Katalin nevű 
szökött apácát. A házasságot teológiai doktorok előtt consummálták 

/teljesítették be, hálták el/. 
Luther Márton teológiai doktor, a wittenbergi egyetem professzora, a Biblia 

német nyelvre fordítója, az evangélikus felekezet megalapítója volt. Egész 
életében küszködött az ördöggel, ún. asztali beszélgetéseiben is, melyek 

voltaképpen lejegyzett monológok, sokszor foglalkozik vele. 
Négy szemelvényt fogok idézni ebből a témakörből. 

 

"...Azt hiszem, hogy a megvert és legyőzött ördögök ludvércekké és vad 
lappokká lesznek, mert a lappok megromlott ördögök. Szintúgy hiszem, hogy a 

majmok egytől-egyig ördögök." 
"Váltott gyermekeket és golyvásfattyakat lop a Sátán az igazi gyermekek 

helyébe, hogy az embereket ezzel is gyötörje. Gyakorta van, hogy vízbe ránt 
némely lányokat, megejti, s mindaddig tartja magánál őket, amíg a 

gyermeküket ki nem hordják, és ezt a gyermeket fekteti majd a Sátán a 
bölcsőbe, mikor az igazi gyermeket kiveszi s elrabolja. Csakhogy az efféle 

váltott fattyak, mint mondják, nemigen élnek 18 avagy 19 évnél tovább." 
 

"De legjobb a Pomer doktor tudománya, mert a gonosz lelkeket ő szarral 
gyötri. Gyakran kever szart a tejbe, hiszen úgyis bűzlenek ők minden ízükben, 

azért amikor az ő teheneitől is ellopták a tejet, rögvest lerántotta a nadrágját, 
belerottyintott vigyázónak egy nagy hurkát egy teli tejesköcsögbe, jól 

elkeverte, mondván: majszold, ürdüng! - mire soha többé nem lopták el a 

tejét." 
 

Öregkorára már ő is mosolygott az egészen: 
 

"Sohasem bánkódtam a pápa miatt, kivéve legelőször, amikor Szilveszter írt 
ellenem, és a könyv címlapjába belefoglalta a Szent palota mestere titulust, 

akkor azt gondoltam, végem van, ha már a pápáig jutott a dolog! Ám Isten 
kegyelmes volt hozzám, és amikor láttam, hogy az öreg borissza milyen 

elvetemült gazságokat ír, nevetnem kellett, és attól fogva soha nem éreztem 
félelmet. Most, öregségemre már senki emberfia meg nem kisért, semmi 

közöm velük, hanem az ördög fölsétál velem a hálókamrába, s mindig akad 
egy-kettő, kik erős vigyázattal vannak rám, célirányos ördögök, és ha már a 

szivemen erőt nem vehetnek, hát a fejemre rontanak, sanyargatják fölöttébb, 
és ha végképp nem lelek nyugalomra, majd a seggembe dugom őket, úgyis 

oda valók." 
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Luthert az Összefoglalás 46. végére szántam példának, de gondolom, 

pihenésképpen megért egy külön bejegyzést. 
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Összefoglalás 48. – A településfejlesztés 

 
A településfejlesztésnek /is/ két vetülete van. Az első az ANYAGI vetület: az 

emberi élet és egzisztencia anyagi feltételeinek biztosítása, a másikat nem 
tudom jobban kifejezni, mint úgy, az egész struktúrába LELKET KELL LEHELNI. 

Azért szenteltünk aránytalanul nagyobb teret ennek a témakörnek, mint a 
többinek, mert a tizenegy jelenlegi magyar minisztérium által irányított 

nemzetgazdasági vagy államigazgatási szakágak közül ezen keresztül tudom 
legjobban érzékeltetni a mai magyar állami berendezkedéssel és azzal az 

iránnyal való szembefordulás lényegét, amely irányba a minket hordozó világ 
tartani látszik. Egy település lelkét nem az utak, közművek, ipari vagy 

mezőgazdasági üzemek, irodák, bevásárlóközpontok adják, hanem a léptékek, 
parkok, templomok, szobrok, középületek /nem a középületek funkcionalitása, 

hanem azok KISUGÁRZÁSA/. A mai magyar településfejlesztés egyrészt 
sminkelés és ráncfelvarrás, amit újabb sminkelés és ráncfelvarrás, végül a 

halál követ. Nagy valószínűséggel ez is úgy történik, hogy ha egy 

polgármesternek van mondjuk egy műköves unokaöccse, akkor, bár a víz- és 
gázvezetékeket már régen ki kellett volna cserélni, átcsoportosít valamelyik 

forrásból annyit, hogy kiírhasson egy pályázatot burkolatcserére, és ezt a 
forrást a megkapott uniós forrással kiegészítve egy látszatelbírálás után az 

unokaöccsel elvégezteti a munkát. A településfejlesztés másik magyarországi 
gyakorlata, hogy egy megfelelő adottságú területet kinéz magának egy külföldi 

vállalat. Létesít ott egy üzemet, és kullancsként ráakaszkodik a közelben levő 
településre. Ha feltétlenül szükséges, még utat is épít, embereket foglalkoztat, 

tehát látszólag csupa olyat tesz, ami az országnak és az illető településnek jó. 
Adót ugyan jóval kevesebbet fizet, mint a tőkeszegény magyar vállalatok, de a 

bérek utáni járulékok őt is terhelik. E béreket ezért igyekszik minimalizálni, 
ami számára az adómegtakarításokkal költségcsökkenést, a dolgozók számára 

kizsákmányolást jelent. Ha már itt van, a magyar piacra is teríteni fog, kisebb 
költségei miatt alacsonyabb áron, a magyar vállalatoknak behozhatatlan 

konkurenciát jelentve. Mivel a hasonló profilu magyar vállalatok nem bírják a 

versenyt, azok a beszállítók, akik eddig válogathattak, ezentúl csak neki 
tudnak szállítani, olyan feltételekkel, amelyeket ő diktál. A külföldi vállalat nem 

tervez örök időkre: addig marad itt, amíg megéri neki. Annyit és úgy fektet be, 
amennyi a lehető legnagyobb profit eléréséhez minimálisan szükségesnek 

látszik, nem többet. Amikor 1996-ban ipari padlóval foglalkoztunk, 
megkerestük az egyik nagy amerikai dohányipari konzorcium magyarországi 

gyárát. Az üzletből nem lett semmi: UGYANAZ a cég, amelyik a csehországi 
üzemét a legdrágább padlóval burkoltatta, Magyarországon megelégedett a 

puszta betonnal. Ez az eset megismétlődött egy azóta már elköltözött japán 
szórakoztató elektronikai vállalattal is. 

A külföldi távozása után háborús jellegű emlékeken /mindazon, amit nem lehet 
elvinni, gödrökön és romokon/, a pusztába vezető utakon és munkanélkülieken 

kívül nem marad semmi, csak a még rajta lógó kullancsokban reménykedő 
magyar település. 

A befektetők a terület adottságait sajátosan, a MAGUK szempontjai szerint 

szemlélik. Nem az infrastruktúra ÉPíTÉSE, hanem annak KIHASZNÁLÁSA áll 
érdekükben. Ha nincs egy elképzelés, amely az egyes körzetek 
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LEHETŐSÉGEIT, és nem PILLANATNYI ÁLLAPOTÁT tekinti elsődlegesnek, ha a 

szándékok és szerződéskötések nem az AZONNALI bevételszerzésre 

irányulnának, nem az történne, ami történik, hogy egyes területek 
túlzsúfolódnak és kiszipolyozódnak, mások tovább pusztulnak. Ma 

Magyarországon nem területfejlesztésről, hanem TERÜLET 
VISSZAFEJLESZTÉSRŐL lehet beszélni. 

EBBEN a politikai berendezkedésben, négyévenkénti ún. választásokkal, ami 
valójában a különböző pártok ruhájába öltözött üzletcsoportok közötti 

ÚJRAFELOSZTÁST jelent, EZ a természetes. 
És ez még csak az ANYAGI vetület felületes áttekintése volt. 

 
Ahogy egy kutya fajtája, ha tudatosan választott, jellemzi a gazdát, ahogy, 

mint a közmondás tartja, egy embert jellemez az általa bevonzott többi ember, 
úgy egy településnek is van vonzó és taszító ereje. Teljesen másféle ember 

teljesen másféle indokokkal költözik a kaliforniai Szilícium-völgybe /ahol 
egyébként NINCS szilíciumbánya/, mint Rómába. De Róma még lakott lesz, 

amikor az Apple, HP, Cisco, AMD, Intel, Electronic Arts, Sun, Google, Yahoo, 

Adobe szilícium-völgybeli székházának maradványain már csak gyíkok fognak 
sütkérezni. 

Hogy egy emberi közösség lakhelyét egy állatkolóniáétól meg lehessen 
különböztetni, ahhoz annak nem csak megélhetést biztosítónak vagy ilyen 

forráshoz közelinek, komfortosnak, kedvesnek, hanem elsősorban 
FELEMELŐNEK kell lenni. 

 
A kölni Szent Péter és Mária dóm a világ harmadik legmagasabb temploma. Az 

angolszász bombázók a második világháborúban tájékozódási pontnak 
használták, körülötte a várost elpusztították, de a dómot, bár néhány találat 

azt is érte, megkímélték. 
A lerombolt gyárak és lakóházak fölé magasodó templom képét akár 

iránymutatásként is lehet értelmezni. 
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Összefoglalás 49. – A közigazgatás 

 
2009-ben a magyar közigazgatás területi alapegysége /talán/ a MEGYE. A 

"talán"-nal kapcsolatban két kérdés merül fel: mennyiben tekinthető eme 
közigazgatás szervezete az uniós szabályozáshoz való alkalmazkodás után 

egyáltalán MAGYARNAK, és /vele szoros összefüggésben/ mennyiben 
tekinthető még mindig a megye a közigazgatás területi alapegységének? 

A mai megyerendszer bábája és keresztapja ugyanaz a Rákosi-rendszer volt, 
amely a ma érvényben lévő /bár módosított/ Alkotmányé is. Ez utóbbi beszél 

először hivatalosan VÁRMEGYE helyett megyéről, a Horthy-korszak 25 
vármegyéjét pedig a tanácsrendszer 1950-es kiépítése redukálta 19 megyére. 

A magyar vármegyék mint KIRÁLYI VÁRMEGYÉK Szent Istvánig, végső soron 
pedig a HONFOGLALÁSIG vezethetők vissza, mint a törzs- és nemzetségfők 

szálláshelyei /földvárai/ köré szerveződött igazgatási egységek. A vármegye 
élén három tisztségviselő állt: a MEGYÉSISPÁN, a VÁRNAGY /mint katonai 

parancsnok/és a KIRÁLYBíRÓ. A királyi adókat az ispán szedte be, de azok 

EGYHARMADÁT MEGTARTHATTA MAGÁNAK /aktuálisan ld. Összefoglalás 14. 
végét/. 

A lexikon így fogalmaz: vármegye VAGY megye. Nem "vagy": a "vármegye" és 
a "megye" között NEM három elhanyagolható betű a különbség, hanem annyi, 

mint a mai magyar címer és a Magyar Népköztársaság két címere között. 
A vármegyerendszer a TRIANON ELŐTTI Magyarországot osztotta fel. Ez 

Trianon után a /mai/ határ menti vármegyéket annyiban érintette, hogy 
néhány vármegyeszékhely már a Monarchia egy másik utódállamához került, s 

így a mai megyeszékhelyek egy része csak szükségmegoldásból lett az, ami. 
A megyék területén a helyi érdekű közügyeket -a közhatalom 

DECENTRALIZÁCIÓJÁNAK elve szerint- HELYI ÖNKORMÁNYZATOK intézik. Két 
típusuk van: a települési és a megyei /területi/ önkormányzat. Az 

önkormányzati ügyek szabályozása, például a RENDELETALKOTÁS a 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET hatáskörébe tartozik. A meglehetősen bizarr hivatalos 

megfogalmazás szerint a képviselő-testület képviselője, akinek a képviselő-

testület egyes hatásköreit is átadhatja, a POLGÁRMESTER. A jogszabály által 
körülírt saját hatáskörrel is rendelkező polgármester az önkormányzati 

döntéseket az államigazgatási hatáskörben eljáró JEGYZŐ útján hajtja végre. 
Ez idő szerint Magyarországon mind a helyi önkormányzati képviselő-

testületet, mind a polgármestert az országgyűlési választásokat követő ősszel 
VÁLASZTJÁK /utóbbit 1994 óta közvetlenül, addig a képviselő-testület útján/. 

 
A helyi önkormányzatok felügyeletét 1995-ig a fővárosban és hét régióban az 

ún. köztársasági megbízottak, 1995-től a fővárosban és a megyékben 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK látták el. 2007-től a fővárosi és megyei 

közigazgatási hivatalokat a REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK 
váltották fel, szám szerint ugyancsak heten. Utóbbi változtatásnak azonban 

már európai uniós oka volt. 
A közigazgatás szakmai felügyeletét legfelső szinten jelenleg az 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMON /előtte a 

Belügyminisztériumon/ keresztül a Kormány látja el. 
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A Magna Hungaria 18-ban leírtam, hogy az állam a polgárait csak 

STATISZTIKAI MUTATÓKON keresztül tudja kezelni. Ez az Európai Unióra is 

vonatkozik. Az Unió népesség és terület alapján Területi Statisztikai Régiókat 
/NUTS/ határozott meg azzal az indoklással, hogy az előbbi két szempont 

szerint egymással megközelítőleg azonos régiókat összehasonlítva a 
fejletlenebbek támogatásával a különbségek csökkkenthetők legyenek. A 19 

megyéből hét RÉGIÓ lett, két fő szempont alapján: a régióhatárok a 
megyehatároknak feleljenek meg és a lakónépességek megközelítőleg 

azonosak legyenek. Ez utóbbi nem sikerült valami fényesen: legnépesebb a 
Közép-Magyarország régió Budapest miatt 2,9 M lakossal, a legkevésbé népes 

Dél-Dunántúl régió lakossága viszont ennek majdnem pontosan az 
EGYHARMADA. Gyakorlatilag nem történt más, mint az önálló Pest megye és a 

főváros kivételével három-három szomszédos megye összecsapása. Hogy a 
dolog még zavarosabb legyen, léteznek a határokon átnyúló együttműködés 

pásztorsípja által életrehívott ún. EURORÉGIÓK is. Ezek azonban az ún. 
Nyugat-Pannónia eurorégió kivételével még véletlenül sem alkalmazkodnak a 

magyar régiókhoz, például az Észak-Magyarország régióba tartozó Nógrád 

megyét az Ister-Granum eurorégióba sorolták be, az Észak-Magyarország régió 
másik két megyéjét a teljes Észak-Alföld régióval egyetemben pedig a 

Kárpátok eurorégióba. Mindehhez szemérmesen hozzátoldották, hogy "a 
megyék határai nem mindig felelnek meg az eurorégiókénak, némi átfedés 

lehetséges". Ha a megyékkel vagy nemzeti régiókkal hosszú távon 
számolnának, ez az első vitás kérdésekig működne ilyen lazán: a jog, 

legalábbis törekvése szerint, nem ismeri azt, hogy "némi átfedés". De, mint a 
későbbiekből ki fog tűnni, nem valószínű, hogy a már említett megyékkel és 

nemzeti régiókkal hosszú távon számolnak. 
Ha már a jog szóba került, van a magyarországi régiókkal egy másik apró 

probléma is: hogy jogszerűen, legalábbis ezidőtájt közigazgatási értelemben 
nem lehetnének. Létrehozásukhoz ugyanis kétharmados parlamenti többség 

kellett volna, ennek hiányára hivatkozva pedig az Alkotmánybíróság 2008. 
június 30-tól a regionális közigazgatási hivatalokról szóló kormányrendeletet 

megsemmisítette. De ki gondolt ilyesmire az Alkotmány ún. rendszerváltozás 

környéki, második nagy foltozgatásakor, 1990-ben, amikor a magyar 
miniszterelnöknél non-Hodgkin limfómát diagnosztizáltak, a benzinár elleni 

tiltakozásul a taxisok blokád alá vonták a fővárost, és csak a részeg 
belügyminiszter integetett vidáman a Parlament ablakából? 

 
Hosszúságára tekintettel ezt a bejegyzést is megbontjuk. Folytatása a 

következőben. 
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Összefoglalás 50. – A közigazgatás 2. 

 
Amikor ebben a naplóban elemzünk, az elemzés tárgyát kiinduláskor 

igyekszünk olyan komolyan venni, mint amilyen komoly a megalkotói szándéka 
lehetett. A matematikai indirekt bizonyításra emlékeztető módszert követünk: 

ennek központi lépése a kiinduló állítások igaznak /axiómának, ADOTTNAK/ 
tekintése után a reductio ad absurdum, a LEHETETLENRE VALÓ 

VISSZAVEZETÉS. Voltaképpen soha nem teszünk egyebet, mint 
MEGKAPARGATJUK A FELSZíNT, majd megpróbálunk három dolgot átgondolni, 

úgymint a SZÁNDÉKOT, a MEGALAPOZOTTSÁGOT és a KÖVETKEZMÉNYEKET, 
végül a TARTALMAT összevetjük a MEGJELENÉSSEL. 

 
/Saját magánéletemben én egy barátságot vagy szerelmet is feltétlennek 

tekintek mindaddig, amíg be nem bizonyítják, hogy nem így van./ 
 

Nézzük meg először a területi felosztást, utána pedig a vezetést. /Kezdetben 

kormányzást akartam írni, aztán igazgatást, de még az utóbbi -hivatalos- 
kifejezés is jóval magasabbrendű tevékenységet jelöl, mint ami történik. A 

"vezetés" se megfelelő, de hatalmi aspektusa -amelyre redukálódik- is lévén 
ezt fogjuk használni./ 

 
A megyéket nagyon régi illetékességi /erő-/ viszonyok alakították ki, mai 

megjelenésükben HAGYOMÁNYON kívül aligha tekinthetők másnak. A 
hagyományok gyűjteményét nem csak megőrizni, de GYARAPíTANI is kell: 

hagyományt lehet TEREMTENI is, írtam egy előző bejegyzésben. Sem a 
megyehatárok, sem a MEGYESZÉKHELYEK megváltoztatásának /sőt egy új 

megyeszékhely létesítésének/ a gondolatát nem szabad elvetni. E tekintetben 
egyetlen, mindenek felett álló szempont létezik, a TERÜLETI ADOTTSÁGOK 

szempontja. Nem a múlthoz, de még csak nem is a jelenhez kell 
alkalmazkodni, hanem a JÖVŐHÖZ. Veszprém megyét például HÁROM teljesen 

eltérő tájegység, a Kisalföld EGYIK része, a Bakony és a Balaton-felvidék 

alkotja, KÉTFÉLE éghajlattal /kontinentális és mediterrán jellegű/. Ez akkor 
előnyös, ha ÖNELLÁTÁSRA akar valaki itt berendezkedni, vagyis előnyös 

lehetett ezer évvel ezelőtt, ma azonban csak KIMAGASLÓ teljesítménnyel lehet 
előrejutni, ehhez viszont az erőket koncentrálva SPECIALIZÁLÓDNI kell. Svájc 

a Genf melletti hadron ütköztetőn /részecskegyorsítón/ kívül jószerivel öt 
dologról nevezetes: a tejtermékekről, a csokoládéról, az órákról, a bankokról 

és a bicskákról. Az utóbbi, a felsorolásba részben humorként bevett termékkel 
együtt olyan dolgokkal foglalkozik professzionális színvonalon, amelyek 

adottságainak megfelelnek, az a profit pedig, amelyre így szert tesz, bőven 
elég minden más pótlására. 

 
Egy másik, az ún. Koffler részecskegyorsító Tel Avivtól nem messze, 

Rehovotban működik. Tel-Aviv, mai nevén Tel Aviv-Jaffa /"A Forrás hegye" 
vagy "A tavasz dombja"/ 1909-ben EGY HOMOKDOMB volt Jaffa arab várostól 

északra. Száznál nem sokkal több zsidó bevándorló alapította, az alapítást, 

amikor egy csoportba verődve álldogállnak a sivatagban, fényképen meg is 
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örökítették. Ma ötven négyzetkilométernyi területével, majdnem négyszázezer 

lakosával Izrael második legnagyobb városa. 

 
Tel Aviv alapítói között állhatott volna egy jemeni származású zsidó fiú is, akit 

a pogromok elől Jaffába menekülő anyja a gőzhajóhoz tartó csónakban szült 
meg. Az arany-és ezüstműves szülők egy idő múlva Hollandiába költöztek, ahol 

az apa foglalkozásáról felvette a Feinsilber /színezüst/nevet. Igy lett a fiú 
Feinsilber Róbert - a pesti folklór azonban egyszerűen RÓBERT BÁCSIKÉNT 

ismeri. Róbert bácsi is a szegények felzárkóztatásáért küzdött: naponta 2-300 
adag ingyenlevest osztott ki közöttük. Saját példájára hivatkozva kasszírozni 

később kezdett, a begyűjtött adományokat pedig megtartotta magának. A 
levesek egy fillérjébe nem kerültek, azok laktanyai és éttermi maradékból, 

piaci hulladékból főzött meleg moslékok voltak. 
 

A Magna Hungaria 11-ben írtam, hogy az Európai Unió nem Róbert bácsi, 
VAGY ÉPPENSÉGGEL NAGYON IS AZ. Az egyes országokon belüli régiókat -

amelyeket KIZÁRÓLAG területi és népességi szempontok szerint állítanak 

össze, és amelyeket a TAGORSZÁGOK BEFIZETÉSEIBŐL, egyáltalán nem a 
rászorultság mértéke, hanem a PÁLYÁZATOK FELTÉTELEINEK VALÓ 

MEGFELELÉS, többek között elégséges SAJÁT TŐKE megléte szerint támogat- a 
MÉG nemzeti közigazgatást jelentő ÁTMENETI ÁLLAPOTNAK tekinti. Ennek az 

útnak a vége a most még kellőképpen komolyan nem vett, lezserül definiált, az 
illetékes helyi önkormányzatok önkéntes együttműködésére szoritkozó 

EURORÉGIÓKRA TÁMASZKODÓ, NEMZETKÖZI KÖZIGAZGATÁS. 
 

Az Európai Unió NEM politikai, hanem GAZDASÁGI képződmény. Nem országok 
állnak a hátterében és nem eszmék, hanem multinacionális vállalkozások. A 

NEMZETI törekvések /de még a BIRODALMI törekvések is/ ezzel a szemlélettel 
teljességgel ellentétesek. Az Európai Unió semmi másra nem hivatott, mint egy 

kiegyensúlyozott PIAC biztosítására. Mindent, amit kitalál vagy átvesz 
valahonnét, a szabványoktól a felzárkóztatáson keresztül az ún. demokratikus  

elképzelésekig, ennek érdekében találja ki vagy veszi át. 

A sertés értékrendjéhez való konvergálás után már minden szinten a KŐHÖZ 
való konvergálás: az EMBERI ÚT VÉGE következik. 

 
Rátérünk a közigazgatási intézmények vezetésére. 
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Összefoglalás 51. – A közigazgatás 3. 

 
Alkibiadész Periklész unokaöccse, Kleiniasz athéni hadvezér nagyobbik fia volt. 

Miután Kleiniasz Kr. e. 446-ban elesett a koróneiai csatában, Alkibiadészt 
nagybátyja magához vette. Érvelni, nem is eredménytelenül, Szókratésztől 

tanult. Amikor egyszer Periklész azzal küldte ki Alkibiadészt a szobájából, hogy 
nem ér rá, mert a népnek tartandó beszámolón dolgozik, utóbbi az ajtóból még 

megkérdezte, nem volna-e jobb, ha Periklész inkább azzal törődne, hogy 
egyáltalán ne kelljen számot adnia az athéniaknak? 

 
Beszámolókat a helyi önkormányzatok képviselő-testületei és a polgármesteri 

hivatalok is készítenek, a jegyző segítségével. Amikor először nekifutottam 
ennek a bejegyzésnek, majdnem belebonyolódtam az önkormányzati 

felépítmény ELVEINEK és GYAKORLATÁNAK az összevetésébe. Attól kezdve 
azonban, hogy már az elvek az egyedül hatékony hatalomkoncentráció 

elkerülésének és találomra kiválasztott emberek pozícióba helyezésének 

alapján állnak, az összehasonlítás értelmetlenné válik, tudniillik maga az 
elmélet a garancia arra, hogy céljai ne valósuljanak meg a gyakorlatban. 

 
Minden ún. demokratikus berendezkedés a hatalmi ágak kiegyensúlyozására 

törekszik. Az 1789-től hatályos amerikai alkotmány mintájára ezt a 
HATALOMMEGOSZTÁS és a KÖLCSÖNHATÁS-EGYÜTTHATÁS rendszerével 

/mely utóbbit checks and balances, FÉKEK ÉS ELLENSÚLYOK elvének is 
neveznek/ igyekeznek megvalósítani. Ezek a törekvések is, ahogy korábban 

már leírtam, a VISSZAÉLÉSEK ellen irányulnak. Csakhogy a valóságban a fékek 
és ellensúlyok nem visszatartásban, hanem kölcsönös elnézésben 

/EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN/ testesülnek meg, amikor az egymás törvényes 
működésének garantálására hivatott intézmények BŰNSZÖVETKEZETKÉNT 

kezdenek működni. Még az utcai telefonfülkék aranykorában volt egy 
telefonszerelő ismerősöm. Alkalomadtán ő is, mint annyi kollégája, 

megdézsmálta a perselyeket, de sokakkal ellentétben soha nem bukott le. 

Amikor megkérdeztem, miért nem, azt felelte: ő szerény. 
Hunvald György polgármester és az erzsébetvárosi önkormányzat nem tett 

mást, mint ami e rendszer élő gyakorlata, csak tovább nyújtózott, mint 
ameddig a takarója ért. 

 
Több helyütt, például a Magna Hungaria 5-ben is írtam a választásokról. Azon 

túl, hogy azt mondtuk, VÁLASZTANI ismeretek, érzék, gyakorlat birtokában, 
tehát KOMPETENSNEK sem könnyű, elhelyeztünk néhány /korántsem az 

összes/ halvány, további kérdőjelet ennél a témánal, ezek a többségnek a 
bölcsességgel való megfeleltetésére, a többség értelmezésére, a többségi 

vélemény más szempontok előtti prioritására, a többségi vélemény valóságos 
tartalmára, az egész eljárás komolyságára, nem utolsósorban pedig a deklarált 

célok és a végeredmény egybeesésére vonatkoztak. 
 

A hatályos magyar büntetőjog ismeri az ALKALMATLAN TÁRGYON, 

ALKALMATLAN ESZKÖZZEL VAGY ALKALMATLAN MÓDON ELKÖVETETT 
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KISÉRLETET. Ezzel a mondattal az összes demokráciának keresztelt, 

megvalósult állami berendezkedést is definiáltuk. 

A saját lényegüket vállaló diktatúrák azonban nem ismerték/ismerik fel, hogy a 
demokrácia a szó konzekvens továbbgondolásában anarchia, vagyis hatalom 

nélküli állapot lenne, ha pedig nem az, akkor nem demokrácia, hanem Ali baba 
és a negyven rabló meséjének intézményesített változata. Esterházy Péter: 

Bevezetés a szépirodalomba című könyvében olvasható ez a kérdés, remélem, 
pontosan idézem: "hát ki baszik itt, én vagy te?" A diktátor a valóságos 

népuralom fikciójából kiindulva a hierarchia élére ÖNMAGÁT helyezi, az ún. 
népképviseletet megtartja, és azt formális jóváhagyásra, a kormányt továbbra 

is végrehajtásra használva BITOROLJA a hatalmat. 
Az ún. demokratikus berendezkedéssel, ideértve az önkormányzatok 

működését is, egyáltalán nem az a baj, hogy egy többre hivatott vezérnek a 
nép akaratát kell végrehajtania, népakarat tudniillik nem létezik. A baj az, 

hogy VEZÉR SEM LÉTEZIK. Üzleti vagy üzleti hátterű csoportok léteznek, 
szavazáson alapuló döntéshozatallal, melynek lényege: a döntéshozókat, 

miután kollektíven hagynak jóvá vagy utasítanak el, SZEMÉLYES FELELŐSSÉG 

NEM TERHELI. 
A magyar közigazgatást /is/ TELJESEN át kell alakítani, elnevezéseiben 

éppúgy, mint legitimációiban, szervezetében, hatásköreiben.  
 

Vissza kell állítani a vármegyerendszert, de már az ország adottságaihoz /nem 
az eurorégiókhoz/ igazodó vármegyehatárokkal. A vármegyék élére 

KINEVEZÉS útján EGYETLEN embert kell állítani, ugyanúgy, mint a kisebb 
közigazgatási egységek élére. Ezek a tisztségviselők KORLÁTLAN 

FELELŐSSÉGGEL kell, hogy tartozzanak mindazért, ami a rájuk bízott területen 
történik. Szavazótestületek helyett TANÁCSADÓ vagy/és 

MUNKATESTÜLETEKRE van szükség. 
 

A nürnbergi Szent Sebaldus templomban áll a Világ Asszony szobra. Ez elölről 
nézve egy földig érő ruhát viselő, mosolygó nőalak. Hátulról a ruha nyitott. A 

Világ Asszony csak elölről szép: hátát és lábait rothadó hús borítja. 

 
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát 1789. augusztus 26-án fogadta el a 

francia Alkotmányozó Nemzetgyűlés. Több másolatot készítettek belőle, az 
egyiket, az 1793-as alkotmány néhány példányával EMBERBŐRBE kötötték. 

 
Minden, ami felé Magyarország e pillanatban tart, illetve, amit már 

megvalósított belőle, ehhez a szoborhoz és ezekhez a dokumentumokhoz 
hasonlít. 
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Interludium-közjáték 24. – Nemzetiszocializmus és kommunizmus 2. 

 
A Kr. u. 955-ben, az Augsburg melletti Lech mezején elszenvedett veresége 

után a nyitrai kabarok vezérét, Árpád nagyfejedelem dédunokáját, Lélt, német 
átírásban Lehelt Regensburgba vitték, ahol I. Henrik bajor herceg minden 

különösebb teketória nélkül felakasztatta. Legyőzőjét, I. Ottót, aki az 
augsburgi csata idején még csak király volt, nemhogy nem verte kürtjével 

agyon, mint a krónika írja, hanem az éppen e győzelem jutalmaképp kapta 
meg a német-római császári koronát. 

Lél jelvénye, a KÜRT, vagy amit Lél-Lehel kürtjének tartanak azonban megvan, 
a Jász Múzeumban látható. Nem véletlenül: a kürt a magyarországi JÁSZOK 

jelképe is. 
A jászok a kunok vazallusaiként a tatárok elől menekültek Magyarországra a 

13. században, II. András király és a Bánk Bán-ban megénekelt Gertrudis fia, 
IV. Béla uralkodása idején. 

 

A jászok az ún. előiráni népek keleti csoportjához tartozó ALÁNOK 
leszármazottai. A nyugati csoporthoz -mivel beszéltünk már Iránról, 

perzsákról, parthusokról, médekről, nem ártalmas, ha kicsit rendet rakunk e 
témában- a médek, perzsák, parthusok és baktriaiak tartoznak. Az arab 

hódításig három nagy birodalom nőtt ki belőlük: az Óperzsa vagy 
Akhaimenida, a Parthus és a Szászánida Birodalom. Az elsőt a médek és 

perzsák egyesítésével a perzsa II. /Nagy/ Kűrosz hozta létre. Ő volt az, aki Kr. 
e. 539 novemberében Opisznál megverve a babiloni hadsereget, legyőzte az 

Újbabiloni Birodalmat, és megengedte a zsidóknak a fogságból való hazatérést. 
Az ő utódai vívták a Kr.e. 449-ben befejeződött görög-perzsa háborúkat. A 

szeleukidákat - az alexandroszi /Nagy Sándor-i/ birodalom utódállamának 
uralkodóit - a parthus arszakidák legyőzték, és létrehozták a Parthus 

Birodalmat. A parthus hadsereg specialitása a lovat és lovast egyaránt páncél 
óvta nehézlovasság, a katafrakta volt. A katafrakta lovasság nem kis szerepet 

játszott az első római triumvirátus tagja, a Spartacus-lázadás leverője, Marcus 

Licinius Crassus vereségében. Róma sem a Parthus, sem a következő, magát 
az Akhaimenida Birodalom örökösének tekintő Szászánida Birodalommal nem 

tudott mit kezdeni. Utóbbi végül a Nyugat-római Birodalmat túlélve az arabok 
zsákmánya lett, és az Omajjád Kalifátusba tagolódott be, de ez már egy másik 

történet. 
Az alánok a szkíták utódainak, a Marcus Aurelius császár Elmélkedéseiben is 

emlegetett szarmatáknak az egyik csoportját alkották. KÉK SZEMŰ, szakállas 
europidok voltak, szerették a háborút, megvetették az öregeket /mert nem 

estek el korábban egy csatában/, ellenségeiket megnyúzták és bőrükből 
lószerszámot készítettek. Ezektől a tulajdonságaiktól akár germánok is 

lehettek volna, de nem azok voltak. Miért is fontos ez, a megelőző történettel 
együtt? Egyes iráni nyelvekben az "l" hang "r"-ré változik: az "alán" névből 

származik az ÁRJA szó. 
 

Adolf Hitler Landsberg várbörtönében kezdte meg a müncheni sörpuccs néven 

ismert államcsínykisérletéért kapott büntetése letöltését 1924. április 1-én, itt 
kezdte írni a vele raboskodó Rudolf Hess segítségével a Mein Kampf-ot is. 
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Landsberg szintén a Lech folyó mellett, Augsburgtól délre, a mező MÁSIK 

végén fekszik. 

 
Egy, a Jobbik Magyarországért Mozgalomhoz vonzódó ismerősöm 

megkérdezte, miért van az, hogy noha a kommunizmushoz legalább annyi vér 
tapad, mint a nemzetiszocializmushoz /ő fasizmust mondott/, az emberek 

többségéből egy vörös csillag mégsem vált ki olyan heves ellenérzéseket, mint 
egy horogkereszt? Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a fasizmus nem ugyanaz, 

mint a nemzetiszocializmus. Az összemosás Sztálinig vezethető vissza, aki, el 
akarván kerülni még a gondolatokban is a szocializmussal való párhuzamba 

állítást, egyedül a "fasizmus" kifejezés használatát engedélyezte. 
A vörös csillag és a horogkereszt, vagyis a kommunizmus és a 

nemzetiszocializmus eltérő megítélésének alapvetően két oka van, egy 
matematikai és egy pszichológiai. A matematikai ok az, hogy noha mindkét 

/BALOLDALI/ rendszer, a háborúkat is belevéve /ha az elesetteket a támadó fél 
bűnlajstromához írjuk/ nagyjából ugyanannyi halottat produkált, ehhez a 

kommunizmusnak, ha csak a lenini-sztálini időszakot nézzük, amelyre a 

vérengzések zöme esett, körülbelül ötször annyi időre volt szüksége, mint a 
nemzetiszocializmusnak, ha kizárólag második világháborús tevékenységét 

vizsgáljuk is. 
A pszichológiai ok ugyanaz, mint amit a Susan Rosenblatt néven született 

Susan Sontag amerikai írónő tizenhat évvel azelőtt, hogy leukémiában 
meghalt, Az AIDS és metaforái című könyvében a betegségek megítélésével 

kapcsolatban leírt. Azokat a betegségeket, mondja, amelyek, mint például a 
daganatok, CSÚNYA TESTI ELVÁLTOZÁSOKKAL JÁRNAK, a köztudat éppen 

emiatt sokkal veszélyesebbnek tartja, mint azokat, amelyek nem járnak 
ilyenekkel, noha legalább olyan magas a halálozási arányuk. Egy gyógyult 

rákos beteget soha nem tekintenek teljesen meggyógyultnak, ellentétben az 
infarktuson átesettekkel, annak ellenére, hogy jóval nagyobb az esélye, hogy 

aki egyszer infarktust kapott, másodszor is kap, mint annak, hogy aki teljesen 
meggyógyult egy tumoros betegségből, megint ilyenben betegszik meg. 

A nemzetiszocializmus emberirtása gyors volt, közvetlen és LÁTVÁNYOS, a 

kommunizmusé sokkal lassabb, nemegyszer közvetett és /sikerrel/ titkolt. Egy 
világháborút, különösen egy ELVESZTETT világháborút, annak minden 

visszásságával, a hadifoglyok lemészárlásától a koncentrációs táborokig, nem 
lehet diszkréten kezelni. A HOLODOMOR, az 1932-33-as ukrajnai éhinség csak 

KÖVETKEZMÉNY volt, az agyonlövések, akasztások /még a németekhez átállt 
Vlaszov tábornok és társai akasztása is/ nem a nép szeme előtt zajlottak, 

hanem például a Ljubljanka udvarán, a gulagokon hatékonyan, de csendben 
dolgoztak a betegségek és az éhhalál, a magukat megadó ellenséges katonák 

/ilyenek voltak a Katyn melletti erdőben kivégzett lengyel katonatisztek is/ 
lelövéséről pedig azért nem beszéltek, mert a Szovjetunió GYŐZTES hatalom 

volt. 
 

Van azért egy további különbség is a nemzetiszocializmus és a kommunizmus 
között: utóbbi mind a mai napig körülbelül a Föld lakosságának EGYÖTÖDÉT 

uralja. A Nike-cipőkön, pólókon és a szecsuáni csirkén kívül VALAMILYEN 

formában egészen biztos, hogy Európának is lesz még vele dolga. 
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Összefoglalás 52. - A pénz 

 
A zsidók babiloni fogsága, melyet az előző bejegyzésben említett Nagy Kürosz 

perzsa király szüntetett meg, hetven évig tartott. Volt a történelemben egy 
másik időszak is, más helyszínen és más szereplőkkel, melyet -erre utalva- 

szintén fogságnak neveztek, bár nem egészen volt az, és szintén nagyjából 
ugyanennyi ideig, hetvenegy évig tartott: ez a pápák avignoni fogsága. Az 

avignoni fogságot nem Avignonban, hanem Gascogne-ban kezdte meg a IV. 
/Szép/ Fülöp Franciaországába települt V. Kelemen pápa Kr.u. 1305-ben. 

Avignonba négy évvel később költözött, amikor már javában tartott az ő és a 
király nevéhez fűződő, a TEMPLOMOS LOVAGREND feloszlatásával végződő, 

Szép Fülöp kezdeményezte koncepciós eljárás. A templomosokat V. Kelemen 
először nem találta bűnösnek, de végül a király akarata döntött: Jacques de 

Molay nagymestert 1314. március 18-án nyilvánosan megégették. /Hét évvel 
korábban, 1307. október 13-án, pénteken, egyetlen éjszaka alatt lefoglalták a 

rend vagyonát és elfogták tagjai nagy részét. 13. péntek szerencsétlen mivolta 

azonban nem ehhez, mint sokan gondolják, hanem az Utolsó Vacsorához 
kötődik./ A nagymester halála előtt, a máglyáról elátkozta mind a királyt, mind 

a pápát: mindketten még abban az évben meg is haltak. 
A templomosok nagyon sok pénzt kölcsönöztek Szép Fülöpnek. Olyan sokat, 

hogy a király képtelen volt a visszafizetésre. Adolf Hitlerhez hasonlóan nem is 
gondolt komolyan erre: adósságait a bakó segítségével rendezte. A 

templomosok azonban nem hagyták el nyomtalanul a világot. Az a művük, 
melynek pusztulásukat köszönhették, fennmaradt: ez a HITELSZÁMLA vagy 

HITELLEVÉL. 
A hitelszámlákból fejlődött ki a mai pénzügyi rendszerek egyik alapja, az ún. 

pénzügyi válság okozója, a HITELPÉNZ. 
A hitelpénz LÁTSZÓLAGOS PÉNZ. Alapja a bankokban elhelyezett igazi pénz, 

amelyet a bankok hitelként kihelyeznek. UGYANAZT a pénzt ekkor /még csak/ 
KETTEN használjak, a tulajdonos és a hiteligénylő, mintha az eredeti tőke 

megduplázódott, vagyis PÉNZ TEREMTŐDÖTT volna. Ha a hiteligénylő a hitelt 

elkölti, és az visszakerül a bankba, amely ismét kihelyezi, már 
MEGHÁROMSZOROZÓDÁSRÓL lehet beszélni, aztán 

MEGNÉGYSZEREZŐDÉSRŐL, MEGÖTSZÖRÖZŐDÉSRŐL, 
MEGSOKSZOROZÓDÁSRÓL, anélkül, hogy a forgalomban levő igazi 

pénzmennyiség változna. A hitelpénz ugyan látszólagos pénz, de IGAZI 
PÉNZKÉNT MŰKÖDIK, és csak visszatérülése révén semmisül meg /az utána 

fizetett kamat, ami a bankban marad, már igazi pénz/. A pénzteremtésnek 
csak a kötelező jegybanki tartalék szab némi határt. 

Ha a betétesek nagyobb ütemben vonják ki a bankokban elhelyezett pénzüket, 
mint ahogy a hitelek behajthatók /ez történt az 1929-33 közötti gazdasági 

világválság és 1997-ben az ún. Postabank-botrány idején is/, vagy a hitelek 
nem hajthatók be /ami a most is tartó krízis kirobbantó oka volt/, a rendszer 

összedől. 
A hitelpénz alapja az ún. nemzeti rendeleti pénz /az egész rendszert rendeleti-

hitelpénz rendszernek nevezik, ilyen Magyarország mai pénzügyi rendszere is/. 

Nevét onnét kapta, hogy ÉRTÉKÉT A KORMÁNY RENDELETBEN íRJA ELŐ. 
Kezdetben ezt az értéket az arany unciájához rögzítették, és a pénzkibocsátás 
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alapja a jegybank aranykészlete volt /ún. aranystandard rendszer/. Amikor 

Richard Nixon elnöksége idején az Egyesült Államok 1971-ben letért az 

aranyalapról, a rögzített dollárérték miatt az egész nyugati világ pénzügyi 
rendszere rendeleti pénzre változott. A rendeleti pénz annyit jelent a 

gyakorlatban, hogy a pénz értéke a belefektetett bizalmon és EGY ÁLLAMI 
ÍGÉRETEN múlik. 

Ennek az összeomlását már megszületésekor magában hordozó rendszernek 
az oka a liberális pénzügyi-gazdasági szemléletből egyenesen következő 

MOHÓSÁG. Annak ellenére, hogy a /nem katonai/ konfrontáció az Amerikai 
Egyesült Államok és az Európai Unió között előbb-utóbb egészen biztosan 

bekövetkezik, az is ugyanerre a mohóságra lesz visszavezethető, és 
Magyarországnak semmiféle alternatívát nem kínál. Az /esetlegességek és 

manipulációk alapjára helyezett, tehát valójában/ teljesen instabil /de még/ 
nemzeti valuta felcserélését egy ugyanolyan alapon álló, instabil /de már a 

nemzeti hatáskörön kívül eső/ nemzetközi valutára, amelyet egy /idegen/ 
gazdasági szövetség azért hozott létre, hogy egy szintén instabil nemzeti 

valutához kapcsoló köldökzsinór eltépése után önállóan spekulálhasson, még 

az ördög ügyvédje is csak elmefogyatékosoknak merné tanácsolni. 
Az egyetlen életképes, de fájdalmas megoldás a PONTOSAN DEFINIÁLT, 

NEMZETI KÉZBEN TARTOTT FEDEZETHEZ való visszatérés. Fedezet bármi 
lehet, aminek az értéke nagyjából állandó, vagy ami nagy valószinűséggel fel 

fog értékelődni a jövőben: arany /az arany árfolyama nem azért ingadozik, 
mert az arany, hanem, mert a PÉNZ értéke változik/, termőföld, VíZ /nem 

véletlenül áll e kettő a Magyarországra befektető izraeli érdeklődés 
fókuszában/, etc. A fájdalmas következményeket -vannak bőven- hely, idő és 

szakmai felkészültség hiányában nem fogom elemezni, de Magyarország 
számára, ha a teljes kiszolgáltatottság helyett azt a pozíciót akarja elfoglalni a 

világban, amelyet adottságai folytán el tudna foglalni, meggyőződésem, hogy 
nincs más út, mint ezeket vállalva egy ÉRTÉKÁLLÓ NEMZETI VALUTA 

megteremtése. 
 

Most, 2009 nyarán, azokkal az emberekkel, akik az országot irányítják, azokra 

várva, akik a következő választások után irányítani fogják, nem tudom, hogy 
mi tart még életben bennünket, és ha a magok, melyeket e napló próbál 

elvetni, nem hajtanak ki időben, mi fog életben tartani jövőre. Nem hiszem, 
hogy csak én vagyok ezzel így: Isten tenyerén ülünk, mondaná a napokban 

többször idézett Esterházy Péter. 
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Interludium-közjáték 25. – A jutalom 

 
Kutlumusziu kolostor oldalkápolnájában, az Athosz-hegyen őrzik a Fovera 

Prosztasziát, a Félelmetes Oltalom ikonját. 
Amikor a Szent Hegy még az Oszmán Birodalom része volt, a hagyomány 

szerint egy Iviron felől érkező török rablóbanda akarta a kolostort kifosztani. 
Kutlumusziu eltünt a szemük elől: ott lovagoltak el a tövében, de nem látták. 

Nem nyugodtak bele. Mindent átkutattak a környéken, de semmit és senkit 
nem találtak, csak egy remegő szerzetest. Megverték, és kényszerítették, hogy 

mutassa meg az utat a kolostorhoz. A szerzetes, aki behunyt szemmel is 
odatalált volna, féltette az életét, így nekiindult a törökökkel. Amikor odaért, 

ahol a falakat és a kaput kellett volna látnia, megtorpant: fákon és bokrokon 
kívül nem volt ott semmi. 

A szerzetest felakasztották. 
Kutlumusziu lakói várták a halált. Várták egész nap, egész éjszaka, de reggelre 

megszünt a fegyverzaj. 

Miután estig semmi nem utalt idegenek jelenlétére, a szerzetesek 
kimerészkedtek a kapun. Törököknek nyomát sem látták, csak egy felakasztott 

ember hullája lógott egy szamárkenyérfán. 
 

A Fovera Prosztaszia ÖNMAGÁBAN nem véd meg senkit. Kutlumusziu lakóinak 
volt valamijük, amit a magyarok többsége nem keres, tehát nem is találhat 

meg: hitük. A "pasu" szanszkrit szó, azt jelenti: áldozati állat. De nem csak 
állatokat neveznek így, hanem azt az embert is, AKI AZ ÁLDOZATI ÁLLATNAK 

MEGFELELŐ ÉLETET ÉLI. 
Azt írtam régebben, hogy Magyarország a pokolba vezető úton halad. Elírás 

volt. Magyarország nem halad semmiféle úton: VISZIK. 
Ennek a világnak, amely ide juttatta, még az is mérsékelt kívánság, ha azt 

mondjuk, amit Bakunyin kívánt a saját világának: KŐ KÖVÖN NE MARADJON. 
 

Sokan kérdezik majd meg hangosan vagy magukban, ha velünk tartanak, mi 

lesz a jutalom? Sivatagból Kánaánt egyik napról a másikra nem lehet 
varázsolni: ehhez még azzal a szinte elképzelhetetlenül sok pénzzel is, ami 

Izrael Államba áramlott, hosszú és keserves évekre volt szükség. 
A jutalom nem háromhatvanas kenyér, nagyobb autó vagy kacsalábon forgó 

palota lesz. 
Az lesz a jutalom, hogy ha a világ bármely táján bárkivel egymásra nézve azt 

mondjátok: magyar vagyok, nem ti fogjátok lesütni a szemeteket. 
 

Mark Twain írta, hogy az ember az egyetlen állat, ami el tud pirulni, és van is 
rá jó oka. Magyarország jelenlegi államfőjének, aki még azzal a jogával sem 

mert tegnap élni, ami a legutolsó uniós polgárnak is kijár, és visszafordult a 
szlovák határtól, nem ártana ezen néha elgondolkodni. 

Talán nem lenne haszontalan annak elolvasása sem, amit az Interludium-
közjáték 15-ben a pacifistákról írtam. 
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Összefoglalás 53. – A költségvetés 

 
A zsidó szombat péntek napnyugtakor köszönt be. 1983-ban, amikor 

teológiára jártam, a "hallgattassék meg a másik fél is" elvet követve jó néhány 
péntek esti istentiszteleten vettem részt a Rabbiképző Intézet zsinagógájában. 

Az a lány volt az egyetlen rabbiképzős hallgatónő abban az időben, aki engem 
először odavitt. A kiddus, szombati áldás utáni kalács- és kakaóosztásból, 

melyet az intézet akkori igazgatója, Scheiber Sándor főrabbi végzett 
sajátkezűleg, már sokszor kimaradtam, bőséges kárpótlást találtam viszont 

helyette a Dunapark étteremben, az istentiszteletek utáni mulatozásban. A 
hallgatónőtől -nagyon érzékeny és még annál is okosabb lány volt- 

megkérdeztem egyszer, hogy viszonyul a Messiáshoz? "Tudod, mit mondott 
erre Scheiber?" - kérdezett vissza. "A következőt: Izajás könyve 65:25-ben 

világosan le van írva, hogy a Messiás eljövetele után együtt legelészik majd a 
farkas és a bárány. Nézzünk körül! Együtt legelészik? Nem legelészik együtt. 

Van erről a kérdésről értelme beszélni?" 

 
Az e napló legeslegelső bejegyzésben említett Ámor presszóbeli mentálhigiénés 

teaházban volt meghívott vendég abban az évben, amikor az előző történet is 
játszódik, egy mentőtiszt. A mentőtiszt Horatiushoz hasonlóan summázta az 

életet: nil admirari, semmin se csodálkozz. Nem mindig volt ez így, mesélte, 
amikor például azt a bejelentést kapta, hogy az Árpád-hídon egy teve 

leharapta valakinek a fejét, nehezen szánta rá magát, hogy kimenjen a 
helyszínre. Végül mégiscsak kiment. A bejelentés igaznak bizonyult: miközben 

a hídon egy vándorcirkusz állatait vezették át, az egyik teve szemet vetett az 
előtte haladó ember kalapjára, de nagyobbat harapott a kelleténél. 

Vannak furcsa helyzetek, amelyeket most is nehezen tud kezelni, mesélt 
tovább, viszont vannak, amelyeket már megtanult. Ha például kihívják 

valakihez, aki a parkban prédikál a verebeknek, van egy csalhatatlan módszere 
annak eldöntésére, hogy Assisi Szent Ferenccel vagy egy bolonddal van dolga. 

Megnézi a verebeket: ha FIGYELNEK, az illető Assisi Szent Ferenc, ha nem, 

akkor bolond. 
 

Ha a verebes sztorit átforgatjuk egy ország vezetői és polgárai kapcsolatára, 
akkor a pénzügyi intézkedések interpretálásakor az a nyelv, amit az 

állampolgárok megértenek, nem szavakban, hanem SAJÁT ZSEBÜK 
TARTALMÁBAN fejeződik ki. A tömegre, vagyis a NÉPNEK nevezett 

konglomerátumra is illik, amit Napóleon a hadseregre mondott: a gyomrán jár 
és a farkával bökdösi magát előre. 

 
Egy kormányt nem a nyomor dönt meg, hanem saját gyengesége. A 

gyengeség egyik kimutatása az intézkedések MAGYARÁZATA. A magyarázat és 
az INDOKLÁS nem ugyanaz. Előbbi AZONOS, utóbbi MAGASABB pozícióból 

történik: a magyarázattal a kormány saját hatalmi állásáról LEMOND. Teljesen 
feleslegesen teszi. A parkbeli prédikációból /Gyurcsány Ferenc előadásaiból 

vagy Bajnai Gordon intézkedéseinek magyarázatából/ a veréb /állampolgár/ 

egyedül a nemlétező MAGOT fogja érteni. 
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Nem csak a parkbeli ember, hanem a veréb is a saját nyelvén fejezi ki magát. 

Lenin 1917-18-ban, a breszt-litovszki békekötés mellett érvelve azt mondta, a 

katonák már szavaztak. "Nem is volt erről szavazás!" "A lábukkal szavaztak, 
amikor elfutottak" - válaszolta Lenin. 

A magyar állampolgárok is szavaznak az adórendszerről: ahol csak tudják, 
még a büntetést is megkockáztatva elkerülik az adófizetést. 

 
Az államháztartási költségvetés interpretálásánál engem, mint a Magna 

Hungaria 46-ban írtam, nem érdekel a KÖNYVELÉS, vagyis az a fikció, amely 
azokat a számokat eredményezi, melyeket az állampolgárok és mindenki más 

elé tárnak, akiktől a kormányzat bevételt remél. Azzal a költségvetéssel 
kapcsolatban, amit évente az Álommanó uralta mai magyar parlamentbe 

visznek jóváhagyásra, egyetlen valóságos dologról lehet beszélni: a bordó 
vizibivalybőr táskáról, amiben szállítják. 

A költségvetés bevételi oldalának alapját az ADÓBEVÉTELEK képezik. 
A mai magyar pénzügyi kormányzást, az adópolitikát is beleértve a képzelőerő, 

bátorság és együttérzés teljes hiánya jellemzi. Ahogy a közlekedésben annak 

van elsőbbsége, akinek meg is adják, úgy a jogszabályoknak is csak addig van 
értelme, ameddig azokat betartják vagy be tudják tartatni. Scheiber főrabbi 

Messiásról való vélekedésének utolsó kérdése nyugodtan föltehető akár a 
magasabb adókulcsok eredményezte nagyobb adóbevétellel, akár az 

adóhátralékok- és pótlékok beszedhetőségével, mint realitásokkal 
kapcsolatban. 

A LEGPESSZIMISTÁBB módon felfogott valósággal szabad csak számolni, ÉS 
ARRÓL IS KELL BESZÉLNI. 

 
A nagy apparátus és a sok eljárás a bevételek jelentékeny részét elviszi, 

BIZONYTALAN ELLENTÉTELEZÉSSEL. Valahogy úgy áll a dolog, mint amikor 
egy nyolcvan kilogrammos ember beszáll egy másfél tonnás autóba: az 

üzemanyag elégetéséből származó energia elsősorban az AUTÓ mozgatására 
használódik el. Bátorságra van szükség, hogy az ország a mai gyakorlatból és 

elméletből, amely sokszorosan bebizonyította életképtelenségét, 

/antropomorfizálva/ MIND A KÉT LÁBÁVAL kilépjen. Személyenként és/vagy 
társaságonként, az adófizetők EGY RÉSZÉVEL kalkulálva, azt a bevételt alapul 

véve, amelyet a pénzügyi kormányzat az adott szakágtól vár, évente meg kell 
határozni EGY /választható/ KONKRÉT ÖSSZEGET, amelynek befizetésével az 

illető személy vagy társaság MINDEN KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TESZ. 
Leépíthetővé válik az ellenőrző apparátus, csökkennek a központi kiadások, 

mindenki érdekeltté válik az eredményességben, tervezhetőbb lesz a 
költségvetés: a gordiuszi csomót ha nem is oldottuk meg, de nagy lépést 

tettünk efelé. 
A költségvetésnek természetesen van egy KIADÁSI oldala is. Három masszív 

tényező duzzasztja óriásira: a ciklikus államirányítás /is/ generálta hűtlen 
kezelés, a túlköltekezés és a hiteltörlesztések. 

A ciklikus államirányítás azt jelenti, hogy a parlamenti és önkormányzati 
képviselők BIZTOSAN csak négy év regnálással számolhatnak, tehát ennyi idő 

áll az ő és az akár egy hosszú és szerteágazó lánc elemeként hozzájuk kötődők 

rendelkezésére egzisztenciájuk kiépítéséhez illetve stabilizálásához. 
MEGFELELŐ javadalmazási rendszer -egyfajta SIKERDíJ- és egy kormányzati 
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ÁLLANDÓSÁG hiányában pedig ez a kiépítés és stabilizálás általában a 

közvagyon rovására történik. 

A túlköltekezés /indokolatlan vagy indokolatlanul költséges beszerzések/ 
részben összefügg az előző két mondatban vázoltakkal, de ide tartozik a 

szükséges közalkalmazotti létszám felett foglalkoztatottak javadalmazása, az 
állami vállalati vezetők indokolatlanul magas fizetése és jutalmazása is. 

/Mindezekről már beszéltünk./ 
Az igazi nehézséget a harmadik probléma okozza. MAGYARORSZÁGOT AZON A 

MÓDON, AHOGY EZ MA TÖRTÉNIK, A HITELCSAPDÁBÓL NEM LEHET 
KIMOZDíTANI. 

Ez e pillanatban -az ország lakosságán kívül- NEM IS ÉRDEKE SENKINEK 
/Összefoglalás 18./. 

Menekülni lehet fejvesztve, de RENDEZETTEN is /a janicsárok falanxa például 
csak a legritkább esetben bomlott fel visszavonuláskor/. OSZTÁLYOZNI kell a 

hiteleket. Nem nagyságuk vagy terminusaik szerint, hanem a HITELEZŐK 
szerint. Ahol lehet, ELLENTÉTELT kell keresni. Ellentétel nem csak más 

törlesztési mód lehet, hanem /a hitelező számára/ NAGYOBB HÁTRÁNY 

ELKERÜLÉSE is, mint amekkora hátrány a türelemből származna. 
 

Néhány amerikai filmben, más menekülési útvonalat nem találva szinte időtlen 
időkig úsznak a főszereplők víz alatti járatokban vagy csatornákban, hogy az 

utolsó pillanatban felszínre kerüljenek. 
Ha van erre esély, MIELŐBB meg kell kockáztatni a vízbeugrást. 
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Összefoglalás 54. – A mezőgazdaság 

 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium /a szó minden értelmében 

vett/ keresztapja Torgyán József volt. A miniszteri székbe /amelyet, 
alkalmazkodva e bejegyzés témájához akár FEJŐSZÉKNEK is lehetne nevezni/ 

politikai alku juttatta 1998-ban, hogy alig több, mint két és fél év múlva egy 
egészen más alternatíva ellenében egy másik alku juttassa ki belőle. A volt 

ügyvéd minisztersége kezdetén 66. életévében járt. Már csak még egy hatost 
kellett keresnem, hogy az Újszövetség egyetlen prófétai könyvében, János 

Jelenéseiben leírt Fenevaddal /13:18/ meglegyen a párhuzam, és meg is 
találtam: Orbán Viktor miniszterelnök 1998. július 6-án tette le a hivatali 

esküt. 
A "vidékfejlesztés" /micsoda poen! kiáltana fel Major Tamás/ elnevezés 

azonban a későbbi miniszterelnököknek is tetszett, ezért aztán, nem törődve 
azzal, hogy lassan a legostobább emberek előtt is nyilvánvaló, hogy ha EZEK a 

kormányok "megtakarítás"-t mondanak, "kiadás"-t kell érteni, ha "lassú 

javulás"-t, akkor "gyors romlás"-t, ha "fejlesztés"-t, akkor "sorvasztás"-t, 
megtartották. 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, mint a LEGNAGYOBB 
MINISZTÉRIUMOT a Földművelésügyi Minisztériumból és a Környezetvédelmi 

és Területfejlesztési Minisztérium egy részéből alakították ki, korábbi 
hatáskörei kiegészültek a területfejlesztéssel, építészettel, mezőgazdasági 

vízhasznosítással, ÁLLAMI TARTALÉKOLÁSSAL és INTERVENCIÓVAL. 
A gigantikus aranybányának tekintett Parlamenttel szemben létrejött egy nem 

sokkal kisebb. 
 

"Fenn egy király, a földön egy bolond, 
Körül sok nép, meg milliónyi gond. 

A bolond jön, és ő zavarja szét, 
SZÉP JUTALMUL MEGKAPJA KENYERÉT. 

 

Régi nevét már elfelejtették, 
Régi eszét már rég elvesztették, 

Ezért ugrál nyakában kis kolomp, 
Rajta nevet és jókedv lesz a gond. 

 
Nagy a király, és minden ember fél, 

CSAK A BOLOND ÉL ÚGY, AHOGY BESZÉL, 
Éjjel alszik, de nappal tudja jól, 

VAN SOK BOLOND, ÉS OLY KEVÉS A TRÓN. 
 

Fenn kőszobor, a földön egy virág, 
Jó kismajmok a bolondnak hozzák. 

AZ IDŐ SZÁLL, S A KŐSZOBOR LEDŐL, 
DE A VIRÁGBÓL MÉG SOK ÚJ VIRÁG NŐ." 

 

Az "Udvari bolond kenyere" az Omega együttes 1969-es nagylemezén jelent 
meg. 
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Torgyán Józsefet még ma is bohócként emlegetik, pedig a SZEREPE MÖGÖTT 

egyáltalán nem volt az. Felismerte az idézett dal egyik alapgondolatát: EGY 
BOHÓCOT SENKI NEM VESZ KOMOLYAN, TEHÁT AZT IS ELNÉZIK NEKI, AMIT 

MÁSNAK NEM NÉZNÉNEK EL. /A BESZÁMíTHATATLANSÁG vélelme olyan gátlás 
az embernél, mint amit kutyáknál a nyak felkínálása vált ki. Ezért elnézőek a 

jóindulatú idiótát játszó másik Józseffel, a juhászból nagyvállalkozóvá lett 
Stadlerrel is./ 

 
Adamis Anna dalszövegének másik alapgondolatáról az Interludium-közjáték 

10. végén beszéltünk. "Az egész boszorkánycsapat" - vallotta Murray Isobel 
Gowdie 1662-ben, a Nairn megyei Auldearn törvényszéke előtt- "macska, 

csóka, nyúl, kutya, varjú formájában repült, csak a brightmanneyi Barbara 
Ronald meg én jártunk mindig lovon, amelyet szalmaszálból, vagy babszárból 

csináltunk. Bessie Wilson mindig varjú alakját vette fel...Az Ördög üsző, bika, 
őz, szarvas, kutya formájában jelent meg, így űzte velünk ocsmányságait, s 

felemelte farkát, míg mi a seggét csókolgattuk." Rendkívül egyszerű dologról 

van szó. Murray Isobel Gowdie, vallomását saját izlése szerint kiszinezve 
pontosan azt mondta, AMIT VÁRTAK TŐLE. Az Orbán-kabinet egyetlen 

minisztere sem tett másként -az összes magyar párt közül a Fidesz-MPSZ 
kommunikációja épül leginkább a közvéleménykutatások eredményeire 

alapozott ELKÉPZELT JÖVŐRE-, adott esetben tipikus Kádár-kori modellt 
követve TUDOMÁST SEM VÉVE A VALÓSÁGRÓL, a már említett valóság és a 

szintén már említett kommunikáció közötti szakadék azonban egyiküknél sem 
volt szélesebb és mélyebb, mint a KISGAZDA Torgyán József esetében. 

Nem az a baj, ha valaki esendő /már néhányszor használtam e kifejezést/. 
Még csak az se baj, ha pozícióját felhasználva több pénzt akar keresni, mint a 

fizetése - ezt csak a MAI javadalmazási rend generálta MAI gyakorlatot üldöző 
MAI jogszabályok nevezik korrupciónak. A baj az, ha ez a pénzkereset AZ Ő 

JAVÁRA fordítottan arányos a rábízott, vagy intézkedései által érintett vagyon 
nagyságának változásával. 

 

Az ember esendő, mondom ismét. Az Egyesült Államok hadnagya, Ulysses 
Simpson Grant a mexikói háborút követő két év vedelés és semmittevés után, 

1854-ben kilépett a hadseregből, majd több próbálkozás után édesapja 
bőrüzletében kötött ki. Hogy életcél hiányában az ivás vitte volna-e el idő előtt 

vagy más -akkor már masszív alkoholista volt-, ért volna-e el sikereket, mint 
kereskedő, nem tudni: 1861-ben ugyanis kitört a polgárháború, és ő azonnal 

visszatért a katonai szolgálatba. 1863-ban altábornaggyá, 1864-ben az 
északiak főparancsnokává nevezték ki. Már ugyanazon év őszén interpelláltak 

ellene a képviselőházban. "Miként lehetséges," -kérdezte Mulrat Halstead- 
"hogy Grant, aki elkésett Ford Henrynél, részeg volt Donelsonnál, kelepcébe 

került Shiloh-nál /ez volt a szecessziós háború egyik legvéreseb csatája/ és 
meghátrálásra kényszerült Oxfordnál, még mindig főparancsnok?" 

Nem váltották le, többek között barátja, az Unió nyugati hadseregcsoportját 
vezénylő William Tecumseh Sherman tábornok támogatása miatt. Shermann, 

akinek a nevéhez a hadtörténet által számon tartott nagy menetelések egyike, 

a szintén 1864-ben Atlantától Savannah-ig megtett "hosszú menet" fűződik, 
kegyetlen volt és vérengző. "Grant mellettem állott, amikor bolond voltam, én 



 269 

mellette álltam, amikor ő részeg volt, most pedig egymás mellett állunk" - 

mondta a Kongresszusban Grantot védelmezve. 

Grant és Shermann azonban megnyerték az Uniónak a polgárháborút: Robert 
E. Lee tábornok, a Konföderáció főparancsnoka Grant előtt tette le a fegyvert 

Appomatoxnál 1865. április 9-én. Shermannról később egy második 
világháborús harckocsitípust neveztek el, egyik szobra Manhattan közepén 

látható, New Yorkban. 
Grantot a győzelem után kétszer, 1868-ban és 1872-ben is elnökké 

választották. Személy szerint becsületes volt, de befolyásolható: ez a két 
periódus mint a hivatali korrupció virágzásának időszaka vonult be az amerikai 

történelembe. 
A katonaságnál vagy a whiskyspohárnál kellett volna maradnia. 

 
A mezőgazdaság, amely mai állapotában púp az ország hátán, Magyarország 

EGYIK UTOLSÓ ESÉLYE. Orbán Viktor első földművelésügyi miniszterét 
mindmostanáig nem heverte ki. 

Pedig Torgyán József, aki ügyvédnek akár egészen kiváló is lehetett, még csak 

nem is ivott többet a kelleténél. 
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Összefoglalás 55. – A mezőgazdaság 2. 

 
II. Husszein marokkói király 1975-ben meghirdette a "Zöld Menetelést", 

november 14-én pedig megkezdte Nyugat-Szahara megszállását /a zöld nem a 
Szahara, hanem az ISZLÁM szine/. A területet addig birtokló spanyolok 

Mauritániának is szántak belőle egy részt. Mauritánia a Római Birodalom 
Mauretania tartományáról kapta nevét, az itt élőket a rómaiak "maurus"-nak 

nevezték. A "maurus" szóból lett a középkori latinban a "morus", ebből pedig a 
magyar "mór". Mór nemzetiség nincs: a mórok eredetileg arabok és berberek 

voltak, ezekhez mára a népesség körülbelül tizenöt százalékát kitevő néger 
bevándorlók csatlakoztak. 

Mauritánia Nyugat-Szahara déli részét 1976-ban birtokba vette, majd három 
év múlva kivonult onnét. A kivonulás nem volt teljesen önkéntes: a spanyol 

nevén Frente Popular para la Liberación de Saguia El-Hamra y Rio Oro, röviden 
Polisario Frontnak, a Nyugat-Szaharának függetlenséget követelő gerilláknak 

tevőleges része volt benne. Marokkó azonban nem adta fel. 1991-ben ugyan 

tűzszünetet kötött a Polisarioval, de egy három méter magas, aknazárral 
megerősített homokfaltól nyugatra Nyugat-Szahara kétharmadát uralma alatt 

tartja, népszavazásról pedig, ami a Polisario fő követelése, hallani sem akar. 
A felek kitartásának elég prózai oka van: rengeteg foszfát és vélhetően némi 

olaj. Sem Marokkó, sem a Polisario nem tulipánkertészetet akar a Szaharában 
létrehozni: bármelyikük is nyer, ott a homokon és teveszaron kívül csak még 

több bánya, és fúrótornyok sokasága lesz majd. 
 

Bár a Trianon utáni magyar revíziós politika fókuszában Erdély állt, az ország, 
mint elsősorban mezőgazdasági ország számára sokkal tragikusabb volt annak 

a területnek majdnem teljes elvesztése, melynek szerb fennhatóság alá került 
részét ma Vajdasági Autonóm Tartománynak, magyar lakosai Délvidéknek 

nevezik. Három részből áll és négy ország osztozkodik rajta: Bácska zömmel 
Szerbiához, kisebb mértékben Magyarországhoz, még kisebb mértékben 

Horvátországhoz, a Bánság /Bánát/ zömmel Romániához, kisebb részben 

Szerbiához, elhanyagolható mértékben Magyarországhoz, a Szerémség 
Szerbiához és Horvátországhoz tartozik. A Tokajjal egyenrangú szőlőtermő 

adottságú Szerémség mellett Bácska és a Bánság a világ egyik legjobb 
gabonatermő vidéke. E területek értékét valamelyest jellemzi, hogy lakossági 

összetételének megváltoztatása a magyarok hátrányára /tehát a tartós 
birtokbavétel megalapozására/ egyáltalán nem újkeletű, és nem szerb vagy 

román találmány: a törökökkel megkötött 1718-as pozsareváci béke után 
például a Habsburgok a Bánságot katonai igazgatás alá helyezték, és HATVAN 

ÉVIG németeken kívül mindenkinek megtiltották oda a letelepedést. 
Szerbia /szerencséjére, eddig/ nem tagja az Európai Uniónak: a Vajdaság MA 

IS mezőgazdasági vidék. Ipara, ha van is, elsősorban a MEZŐGAZDASÁGRA 
épül. Annyi gabonát vagy szőlőt termesztenek, amennyit csak tudnak és 

akarnak. 
 

Az ún. KAP- /az Európai Unió Közös Agrárpolitikája/ borreform elég jó példának 

látszik /illusztrálva az Európai Unióról korábban leírtakat is/ érzékeltetni, hogy 
mi az az egyetlen, valóban konzekvens és átfogó koncepció alapján kimunkált 
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út, amelyen a mai magyar mezőgazdaság elindult, és az hova vezet. A 

borreform a mezőgazdasági miniszterek 2007. decemberi megállapodása után 

kezdődött, és egyebek mellett egy TÁMOGATOTT SZŐLŐKIVÁGÁSI 
PROGRAMOT jelent. Ez a támogatás, hivatalos megfogalmazással "a gazdák 

számára biztosít lehetőséget, hogy a művelésük alatt álló ültetvényeket 
kivágják és helyettük más alternatív gazdálkodásba kezdjenek VAGY TELJESEN 

FELHAGYJANAK A MŰVELÉSSEL". Az indoklás emlékeztet a hajdani szocialista 
országok gazdáinak termelőszövetkezetekbe tömörülését sürgető agitációra. A 

borpiacot elárasztották a tengerentúlról /Amerikából, Dél-Afrikából, Új-
Zélandról, Ausztráliából/ származó, olcsó és ÁRARÁNYOSAN elfogadható 

minőségű borok, melyek azért piacképesebbek, mert kevés nagyvállalat 
NAGYÜZEMILEG termeli a szőlőt és állítja elő őket, szemben a sok kisebb, 

tehát magasabb költségekkel termelő gazdaság előállította európai borokkal. A 
versenyképesség fenntartására ez utóbbiakat az Európai Uniónak támogatni 

kell, amit csak tetéz az eladhatatlan készletek ugyanezen okból való uniós 
felvásárlása. 

 

Nur Mohamed Taraki 1978 áprilisától 1979 októberéig volt az akkor Afgán 
Demokratikus Köztársaságnak nevezett Afganisztán elnöke. Saját 

miniszterelnöke, Hafizullah Amin gyilkoltatta /vagy gyilkolta/ meg, miután 
Taraki előzőleg őt akarta meggyilkoltatni. Amin sem sokáig örülhetett a 

hatalomnak: őt már a szovjetek küldték át a másvilágra december 27-én, 
szovjet ügyetlenséggel. Az elnöki palotát körülvevő kommandósok azt a 

parancsot kapták, hogy mindenkit lőjenek le, aki onnét kilép. A parancsnok 
néhány emberével behatolt az épületbe, megölte Amint, de megfeledkezett 

saját utasításáról. Túl hamar lépett ki a kapun. 
Taraki, rövid elnöksége alatt komoly lépéseket tett az analfabétizmus 

felszámolására. Első intézkedésében megparancsolta a falusiaknak, hogy 
iratkozzanak be az iskolába, ahol megtanítják őket olvasni. Iskolák azonban 

csak a városokban voltak, ahová a parasztoknak, más teendőik is lévén, nem 
akaródzott bejárni. Második intézkedésében Taraki lebombáztatott néhány 

falut. Aki életben maradt, máshová, mint a városba, ahol az iskolák voltak, 

nem mehetett, és EZZEL IS CSÖKKENT AZ ANALFABÉTÁK SZÁMA. 
 

Taraki gondolatai úgy tűnik, halála után tovább élnek. A szőlőkivágás 
támogatása és a telepítési tilalom csökkenti ugyan a kistermelők számát, de 

megakadályozza a gazdaságos szőlészetek növekedését is, a termőterület 
csökkentésével pedig romlik a versenyképesség, piaci űr keletkezik, amit 

éppen azok a tengerentúli borok fognak betölteni, amelyek visszaszorítására 
ezek az intézkedések látszólag történtek. 

 
Szinház az egész világ. Nem hiszem, hogy akár az a feltételezés, hogy az 

Európai Unió kizárólag saját költségeit akarná csökkenteni a szőlőtermesztés 
rovására, maradéktalanul igaz lenne, ahogy azt sem, hogy a szőlőtermesztés, 

mint olyan válságát megoldani igyekszik. 
 

Amikor ezt a témát a következő bejegyzésben lezárjuk, és tovább tárgyaljuk a 

mezőgazdaságot, nem fogok megfeledkezni e bejegyzés első bekezdéséről, 
Marokkóról és a Polisarioról sem, sőt a Délvidékről is szó esik még. 
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Összefoglalás 56. – A mezőgazdaság 3. 

 
Az Európai Unió egyben VÁMUNIÓ is /éppen ez az egyik alappillére/. A 

tengerentúli borok beáramlását VÉDŐVÁMOKKAL /ahogy például egyes KINAI 
termékekkel teszik/ minden további nélkül szabályozni lehetne. Az érintett 

országok ellenintézkedései nem a drága, tehát a nem árukkal versenyképes, jó 
borokat érintenék, hanem a TÖMEGTERMELÉST. A kistermelőknek /tehát 

azoknak, aki eddig is ebben gondolkodtak/ a védővámok elég nagy BELSŐ 
piacot biztosítanának, mindemellett az Unión kívüli eladás egyetlen esélyeként 

a MINŐSÉG javítását is ösztönöznék. 
Amikor a Centrum áruházlánc Kőbányán új taggal bővült, a névadásra kiírtak 

egy pályázatot. Rengeteg ötlet érkezett, az illetékesek pedig hosszas vívódás 
után kiválasztották a legjobbat. Az áruház neve Kőbányai Centrum Áruház lett. 

E névadáshoz hasonló volumenü problémát jelent a borreform is. Ha a 
szőlőtermesztés támogatása MINŐSÉGHEZ és MENNYISÉGHEZ is kötött, a 

védővámokkal együtt ez éppen elégséges eszköz a szerkezet átalakításához /a 

támogatással a magas minőséget önmagában, illetve a még jó minőségű 
tömegtermelést is lehetne ösztönözni feltételekhez, például a versenyképesség 

meghatározott időn belüli elérése feltételéhez kötötten/. 
Az Európai Uniót természetesen valóban a tömegtermelés, azaz a magas profit 

érdekli, nem mindegy azonban számára /vagyis az őt mozgató üztleti 
csoportok számára/, hogy ez a profit végül KIÉ lesz. Az Európai Unió -nagyon 

sokszor leírtam- NEM nemzetállam, de még csak nem is nemzetközösség. A 
"nemzet" fogalma az Európai Unió lényegével ELLENTÉTES. Amikor az Európai 

Unió nemzetközösségként próbál viselkedni, nem színész, hanem egy RIPACS 
alakítását nyújtja. A borreform valódi célja a szerkezet CÉLZOTT átalakítása 

két lépcsőben. Az első lépcsőben -minőségtől FÜGGETLENÜL- elhanyagolható 
méretűvé zsugorodik a kistermelés /és ebben a tengerentúli borok csak 

SEGíTENEK/, a második lépcsőben /mivel mind a szőlőtelepítési tilalom, mind a 
szőlőkivágás ösztönzése meghatározott időre szól/ a szőlőtermesztés alkuk 

során előre megállapodott kezekben és helyeken koncentrálódik. 

Senkinek szemernyi kétsége ne legyen afelől, hogy ezek a helyek nem magyar 
tulajdonban és a magyar szőlőtermesztés markáns redukálásáig nem 

Magyarországon lesznek. Oly mértékben nem, hogy Magyarország egyelőre 
/épp megfelelő ideig/ ELVBEN is csak az ötven /!/ százalékát kaphatja a 

termelési támogatásoknak, de a MAGYAR ÁLLAM /nem véletlenül/ ezek egy 
részére SEM íR KI pályázatot, az agrár környezetkímélő támogatásokat pedig 

szintén a MAGYAR ÁLLAM /szintén nem véletlenül/ úgy limitálta, hogy a 
szőlőterületek maximum 10 százaléka /!/ kaphassa meg. A szőlőkivágási 

támogatással nincs ilyen gond: azokat Magyarország SZÁZ SZÁZALÉKIG 
megkapja. 

A magyar mezőgazdaság ezen az úton indult el. Pontosan ugyanannyira nem 
érdekli a magyar politikai pártokat, mint az Európai Uniót a szőlőtermesztés: 

az utat üzletcsoportok és magánemberek érdekei határozzák meg, semmi más. 
 

Magyarország NEM ipari ország. Ipari-mezőgazdaságinak mondják, de jelen 

állapotában egyik sem: bedolgozó-ország öszeomló mezőgazdasággal, hogy a 
jövőben /saját/ mezőgazdaság nélküli bedolgozó-országgá váljék. Ha valakinek 
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van kedve és ideje, nem haszontalan megnézni, mint én tettem, szinte 

BÁRMELYIK magyar mezőgazdasági ág termelési grafikonját, mondjuk az ún. 

rendszerváltástól mostanáig, különös tekintettel a 2004-es évre, amikor 
Magyarország az Európai Unió tagjává vált. Ettől az évtől MEREDEKEN 

ZUHANÓ görbéket fog látni. 
Magyarország, adottságai folytán elsősorban MEZŐGAZDASÁGI ország. Ipari 

csak annyiban lehetne /néhány, az összképet nem befolyásoló kivételtől 
eltekintve/, amennyiben az a mezőgazdaságra épül. Mind a Szaharát, mind a 

Délvidéket ezért hoztam fel példának: a sivatagi tulipánkertészet és a bácskai 
alumíniumgyártás ésszerűségéhez hasonlítható legjobban a második 

világháború utáni magyar gazdaságátalakítások ésszerűsége. Magyarország 
éppúgy nem egy vaskohó, mint ahogy nem kellene egy összeszerelő üzemnek 

se lennie. 
 

A nevet szerzett nagy magyar iparvállalatok / Óbudai Hajógyár, Láng Gépgyár, 
Ganz Villamossági Gyár, Csepeli Weiss Manfréd Művek/ fénykora 1867 /a 

kiegyezés/ és 1918 /az első világháború vége/ között volt. Ez az ipari kapacitás 

azonban az Osztrák-Magyar Monarchiához volt méretezve. Horthy Miklós 1931. 
július 21-én az országgyűlést megnyitó beszédében már a következőt mondta: 

"ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGGAL FOGLALKOZÓ NEMZET VAGYUNK." 
Mondott azonban még mást is: "Úgy a növénytermesztés, mint az 

állattenyésztés terén a MINŐSÉGI TERMELÉS megszervezése a legégetőbb 
feladat. Szélsőséges klimatikus viszonyaink az ÖNTÖZÉS ügyének célirányos és 

fokozatos felkarolásával VIZEINK HASZNOSíTÁSÁT, továbbá az erdősítésnek és 
fásításnak tervszerű továbbfejlesztését igen fontos feladatunkká teszik. 

UGYANCSAK FONTOS FELADAT A BORTERMELÉS VÁLSÁGÁNAK ENYHíTÉSE. E 
TEKINTETBEN SZÜKSÉGES, HOGY AZ ÁLLAM A TERMELÉS ÁTSZERVEZÉSÉT 

MEGFELELŐEN TÁMOGASSA." 
Kevés hozzáfűznivalóm van: miután Magyarország határai -kis intermezzótól 

eltekintve- azóta sem változtak, MOST IS PONTOSAN EZT KELL TENNI. Ahogy 
a Benetton sem törekszik a kínai textildömping MENNYISÉGI felülmúlására, 

Magyarországnak sem feladata például a dél-amerikai borokkal árban és/vagy 

mennyiségben rivalizálni. Két szempontot kell elsősorban figyelembe venni: az 
ország ellátását és a MINŐSÉGET. Olyan növényekre kell koncentrálni, 

amelyek nem igényelnek vegyszeres védelmet /vannak ilyenek, még alapvető 
élelmiszerekből, például burgonyából is, ebből véletlenül több generáción 

keresztüli magyar családi nemesítés, de ellentétes érdekek nyomására ezeket 
háttérbe szorítják/, ridegtartásra alkalmas őshonos állatfajtákra, vagyis a 

BIOGAZDÁLKODÁSRA. KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB ÉDESVíZKÉSZLETE A 
KISALFÖLD ALATT HELYEZKEDIK EL. A fél országot zöldellő veteményeskertté 

lehetne vele változtatni, azzal a hővel pedig, ami a felszínre juttatott, majd a 
hőleadás után a talajba VISSZAVEZETETT termálvizekből nyerhető, a külföldi 

fűtőanyagoktól való függés radikálisan csökkenthető volna. 
 

Nem véletlenül hagytam a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
irányította területet utoljára. A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG AZ, AMELYET 

MAGYARORSZÁG -A JÖVŐ MAGYARORSZÁGA- ANYAGI FELÉPíTÉSÉNEK 

KÖZÉPPONTJÁVÁ KELL TENNI. Erre kell alapozni minden mást: a vármegyék 
kialakításától a környezetvédelemig, a területfejlesztéstől az iparosításig. 
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Nem véletlenül használják a szelet, a vizet ismét energianyerésre, nem 

véletlenül építkeznek megint vályogból, SZALMÁBÓL, nádból, nem véletlenül 

esznek egyre többen gyógynövényeket gyógyszerek helyett, költöznek a 
városokból az agglomerációba. 

 
Eckhart mester, egy Párizsban magiszteri címet szerzett 13-14. században élt 

német domonkos mondta: a művész a fából ELVESZ. 
AMIT LEHET, MEG KELL HAGYNI OLYANNAK, AMILYENNEK ISTEN TEREMTETTE. 

Ez Magyarország gazdasági arculatára, a világra, a társadalomra, és az 
emberre magára is érvényes. 
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Ceterum censeo – Cél és megvalósítás 

 
A pun háborúk és a köztük levő békeidőszakok 118 évet ölelnek fel Róma 

történetében. A szicíliai Messana /a mai Messina/ római elfoglalásával 
kezdődtek Kr.e. 264-ben és Karthágó elpusztításával fejeződtek be Kr.e. 146-

ban. Gaius Marius, Róma második megalapítója, hétszeres konzul, a Római 
Köztársaság első sírásója tizenegy esztendős volt ekkor. 

Marcus Portius Cato Maior, vagyis az idősebbik Cato tizenhat évvel a második 
pun háború kitörése előtt született, és abban az évben halt meg, amikor a 

rómaiak észak-afrikai partraszállásával megkezdődött a harmadik. /Volt egy 
másik Cato is, Marcus Portius Cato Minor, az ifjabb Cato, a köztársaság egyik 

utolsó védelmezője és végnapjainak tanúja, Caesar és Cicero kortársa./ 
Idősebb Cato Karthágó következetes ellenfele volt, aki nem érte be az ellenség 

visszaszorításával. Kr.e. 195-ben, hat évvel a második pun háború befejezése 
UTÁN konzullá választották. Minden beszédét ezekkel a szavakkal fejezte be: 

"ceterum censeo Carthaginem esse delendam", "egyébként azt tanácsolom, 

hogy Karthágót el kell pusztítani". 
A "ceterum censeo" a mai nyelvben körülbelül azt jelenti, hogy "továbbra is 

fenntartom álláspontomat". 
Én mindkét értelemben fogom használni. 

 
Az első dalszöveg, amit idézni fogok, csak koncerteken volt hallható, a 

második a Popzene című 1987-ben kiadott lemezről való. Mindkettő Kiss László 
/Európa Kiadó/ szerzeménye. 

 
"A kamerák a város minden pontján 

rólam ontják a képeket, 
A Birodalmi Lépegető lassan 

éppen felém lépeget. 
IDEGEN VAGYOK AZ IDEGENEKNEK, 

figyelnek a kamerák, 

a nyomok mind ide vezetnek, 
a Birodalom visszavág, 

a Birodalom visszavág, 
a Birodalom visszavág. 

 
FENT ÉS FENT ÉS EGYRE FELJEBB 

AKARJÁK, HOGY ÉNEKELJEK, 
FENT ÉS FENT ÉS EGYRE FELJEBB 

AKARJÁK, HOGY ÉNEKELJEK. 
 

NEM A MI ÁLLATUNK, NEM A MI EMBERÜNK, 
NEM A MI SZÁZADUNK, NEM A MI EZREDÜNK." 

 
Nagyon sok ember gondolja ugyanazokat, amiket ebben a naplóban leírtam, 

még több ember ÉRZI. Három dolog hiányzott eddig: a BÁTORSÁG, hogy így 

együtt ki is mondjuk, az AKARAT, hogy szembeszálljunk saját végzetünkkel, és 
a HIT, hogy ezzel arra az útra térhetünk vissza, amelyen járni rendeltettünk. 
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"és kész kész a kép 

fényárban úszik a szem 
szép milyen szép 

pedig rég vak már azt hiszem 
HA LÁT IS CSAK SÖTÉTET LÁT 

napfényben csillogó éjszakát 
fényárban úszó sötétet lát 

ha lát 
 

egy hang egy halk hang 
szavakban fürdik a száj 

és még MÉG ELÉG 
hogy beszél mert szólni muszáj 

GYÖNYÖRŰ SZAVAKBAN HALLGATJA EL 
AMIT JELENTENIE KELL 

és ha kell ott hallgat el 

ahol kell 
 

és ha itt itt a perc 
és mindenki érzi ez így jó 

a szent szent helyen 
saját farkába harap a kígyó 

DE TÚLÉLI AZ ÉLETET 
ÉS AMIT MÉG TÚL LEHET 

A TESTET ÉS A SZELLEMET" 
 

A földhözragadt /szépítve pragmatikus/ gondolkodású ember az adott 
helyzetet veszi alapul, és azt akarja fenntartani vagy javítani, esetleg romlását 

fékezni. ALULRÓL INDUL KI és /minden értelemben/ ALUL IS MARAD. Igy 
keletkezik a 2010-re tervezett, ezermilliárd /!/ forintos megszorítást 

tartalmazó magyar kormányprogram, így keletkezett a "merjünk nagyok lenni" 

Fidesz-szlogen, és így keletkeznek a felvidéki és erdélyi magyar többségű 
területek /utóbbiakat Magyarország Románián belüli részeként/ 

visszacsatolását szorgalmazó, hajmeresztő mivoltuk mellett is végtelenül 
kisstílű elképzelések. 

Nem a gyakorlati gondolkodással van baj, hanem azzal, hogy a 
helyzetértékelés-tervezés-cselekvés lánc ELEJÉRŐL hiányzik valami: a CÉL 

kijelölése. A cél, HA A LÁNC ELEJÉN ÁLL, nem függvénye semmiféle pillanatnyi 
helyzetnek, ami annak függvénye, az a MEGVALÓSíTÁS. 

 
A célról és a helyzetértékelésről szólt ez a napló eddig. Most következik a 

megvalósítás tárgyalása. 
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Interludium-közjáték 26.  

 
1218-ban Dzsingisz kán egy négyszázötven kereskedőből és ötszáz tevéből álló 

karavánt küldött a Khorezmi Birodalomba. Khorezm egykor a perzsa 
Akhaimenida Birodalom részét képezte, Belső-Ázsiában a mai Türkmenisztán 

és Üzbegisztán területét foglalta magába. Az arab hódítás után felvette az 
iszlámot, és a Khorezm-dinasztia uralma alá került. 

Még a karaván elindítása előtti évben Dzsingisz levélben szövetséget ajánlott a 
khorezmi sahnak. Több híres levél akad a történelemben, az egyik 

leggorombábbat, amelynek készítését Rjepin is megfestette, a zaporozsjei 
kozákok írták 1675-ben IV. Mohamed török szultánnak. A levélben a 

következők álltak: "A zaporozsjei kozákok a török szultánnak! Te, török sátán, 
Lucifernek magának, az átkozott ördögnek a fivére és cimborája, titoknoka! 

Miféle lovagja vagy te az ördögnek, ha a meztelen seggeddel még egy 
sündisznót sem tudsz agyonnyomni? Amit az ördög elpotyogtat, azt zabálja fel 

a sereged. Nem kerülnek, te ebfajzat, hatalmadba keresztény anyák fiai, 

seregedtől nem félünk, megütközünk veled szárazon és vizen. Te babiloni 
szakács, makedón bognár, jeruzsálemi serfőző, alexandriai hentes. Nagy- és 

Kisegyiptom disznóhizlalója, tatár kecskebak, kamenyeci hóhér és podolszki 
zsebtolvaj, valóságos sátán unokája, az Úristen kutyája, disznópofa, kancafar, 

mészáros kutya, kereszteletlen koponya! Ördög füstölje ki az anyádat, mert 
igazhitü keresztény édesanyára nem vagy méltó! Igy válaszolnak neked a 

zaporozsjei kozákok. A dátumot nem tudjuk, mert nincs kalendáriumunk, de a 
hold fenn van az égen, az esztendő be van írva a könyvbe, és a nap ugyanaz, 

mint nálatok, csókoljad meg a seggünket. Aláírta Ivan Szirko kozákvezér a 
zaporozsjeiek teljes seregével." 

Dzsingisz kán nem ilyen, hanem kifejezetten BARÁTSÁGOS levelet küldött a 
sahnak. "Fiá"-nak, vagyis alattvalójának nevezte ugyan a khorezmi uralkodót, 

de AKKOR MÉG nem akarta megtámadni. 
A zaporozsjei kozákok levele válasz volt IV. Mohamed megadásra felszólító 

levelére. A khorezmi sah tettekkel válaszolt: Otrárban, a khorezmi 

határvárosban kivégeztette a kereskedőket és elkobozta a rakományt /ez az 
esemény a következményekre való tekintettel "otrári katasztrófa" néven vonult 

be Khorezm történetébe/. 
Dzsingisz kán még mindig türelmes volt. Követ útján az otrári helytartó 

kiadatását kérte, de a sah a követet is kivégeztette. 
A kán még egyszer üzent II. Mohamed sahnak. Az üzenet rövid volt: "Háborút 

akartál. Megkapod." 
1219-ben a tíz tümenből /tízezredből, ebből származik a magyar "tömény" 

szó/ alló mongol hadsereg megindult Khorezm ellen. Lakosságát elhurcolták 
vagy kirtották, földjét sivataggá tették. 

 
Interludiumot még soha nem osztottam két részre. Most kénytelen leszek, 

mert az a szöveg, amit szükségesnek tűnik idemásolnom, elég hosszú. 
A Curriculum vitae 2-ben szó esett egy történetről, amit tíz éves korom óta 

játszom. Ez a történet nagyrészt papírra került, nem teljesen az én 

akaratomból. 1987 karácsonyán kedvem támadt leírni belőle egy hangulatot, 
másfél oldalt, semmi többet. Amikor ezt elolvasta valamelyik ismerősöm, azt 
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mondta, írjam tovább, de ne utaljak arra, hogy egy másféle valóságból 

leképeződött valóságról van szó. Maradjon egyedülálló. 

Az idézet egy álomról szól. Az egyetlen az egész eddig kétszáznyolcvan 
oldalban, ahol TECHNIKÁT alkalmaztam. Nem kell ismerni hozzá sem az 

előzményeket, sem az utána történő eseményeket. 
E bejegyzés értelmezése az Interludium-közjáték 27-re vár. 

 
"Mi marad az emberből férgek nyomán kívül csontjai porában, mi marad, ha 

elhal az ének, mi marad, ha lenyugszik a nap Morlan barlangjában? 
Vidéki városka főterén állt. Éjszaka volt, mint Dwynkrillben is, ahol a teste 

feküdt, sehol egy teremtett lélek, csak egy éjjeliőr botja kopogott a 
macskakövön. Nagy lepkék csapongtak a levegőben, szárnyuk be-betakarta a 

pislákoló lámpásokat. Félig nyitott kapu mögül zokogás hallatszott, K. elindult 
a hang irányába. Mikor odaért, belökte a kaput, de nem látott semmit a 

sötétben, csak a zokogás lett erősebb. Gyufát gyújtott, s a fellobbanó láng 
fényében egy lányt talált, aki napernyővel, hosszú, divatjamúlt ruhában, 

térdére hajtott fejjel ült a lépcsőn, kisírt szeméből patakzott a könny, barázdát 

vágva a vastag sminkrétegben. "Nem merem lemosni a festéket" - suttogta. 
"Ki tudja, megvan-e még az arcom?" 

"Persze, hogy megvan", akarta mondani K., "hisz látom a bőröd, ott, ahol a 
könny megtisztította", de a lány tovább zokogott: "félek. Félek, hogy nincs 

arcom nem lemosható." 
Füst szállt a boltíves lépcsőházba. "Tűz van" - kiáltotta valaki odakint. s 

ugyanakkor embernyi, tágranyílt pupillájú szemek kezdtek gurulni az 
emeletről. 

K. becsapta maga mögött a kaput, már ismét a téren volt. Nekidőlt a 
kopogtatónak, bevárta az éjjeliőrt. 

"Milyen kellemes meglepetés!" - örvendezett az. "Már olyan régen fel akartam 
olvasni neked!" 

Eldobta a botját, zsebéből papírlapot vett elő, de nem arra nézett, hanem K. 
szemébe, s mintha betanult szöveget mondana, beszélni kezdett: 

"Mi marad az emberből férgek nyomán kívül csontjai porában, mi marad, ha 

elhal az ének, mi marad, ha lenyugszik a nap Morlan barlangjában? 
Fáradtan ül öltözőjében a színész, s nem meri lemosni a sminket, mert ki 

tudja, megvan-e még az arca, van-e arca nem lemosható? 
Egyszer lezuhan a sólyom, egymásra mosolyognak a szerelmesek, a 

súgólyukban előredől a súgó, és a függöny alól nem a nézőtér zsibongása 
áramlik. Halottakkal álmodnak a kisfiúk, kitakarják magukat a lányok, száll a 

füst, de nem ég a tűz, betörik Nefastus szemüvege, és a hóra korom száll, 
sűrű, fekete korom. 

Ha kiesik a bot az éjjeliőr kezéből, ha megnyílik a vadállatok ketrece, ha a 
nagy lepkék szárnya betakarja a lámpásokat: lesz-e öl, ahová visszabújhatunk, 

lesz-e még körmünk, amivel kivájhatjuk a szemünket, hogy ne lássuk, ami 
bekövetkezik, s leszünk-e egyebek, mint tágra nyílt, értő szemek?" 

S mialatt az éjjeliőr beszélt, a sötét ablaktáblák mögött fehér arcok jelentek 
meg, mindegyik K. saját arca, és ahogy visszanézett az éjjeliőrre, már az ő 

arca is K.-é volt. 

Aztán elúsztak az arcok, elúszott az éjjeliőr, és a városkára világos lepelként 
ereszkedett K. ébredése." 
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Interludium-közjáték 27. – A két történelem 2. 

 
Kezdjük az előző bejegyzés értelmezését az álommal. E napló legelején, a 

Bolondok hajója 2-ben említést tettünk a kétféle: LÁTHATÓ és NEM LÁTHATÓ 
történelemről. Amikor a kettő egybeesik, akkor gyakorlatilag EGYETLEN 

eseménysor zajlik, KÉTFÉLE mögöttes tartalommal. A látható történelemből 
ekkor is hiányozni fog egy-két kocka /ezért írtam, hogy a két történelem 

ilyenkor is csak MAJDNEM esik egybe/, de alapjaiban azok az események 
zajlanak, melyeket tapasztalni lehet. Amikor a két történelem nem esik egybe, 

KÉTFÉLE eseménysorról lehet beszélni, EGYETLEN mögöttes tartalommal. 
EGYETLEN eseménysor EGYETLEN mögöttes tartalommal vagy KÉT 

eseménysor KÉTFÉLE mögöttes tartalommal nagyon ritkán fordul elő. 
 

Hetven éve és négy napja a Német Birodalom hadserege átlépte a lengyel 
határt. A támadást megelőző éjszaka egy Alfred Naujocks nevű SD ügynök 

néhány lengyel egyenruhás társával megrohanta az akkori német-lengyel 

határon fekvő Gleiwitz város rádióállomását, a személyzetet a pincébe zárta és 
beolvasott egy négy perces lengyel nyelvű felhívást. Ezután lőtt sebekkel a 

helyszínen hagyta az előző nap elfogott és méreginjekcióval kivégzett 
Franciszek Honiok nevű sziléziai lengyel aktivista holttestét, majd társaival 

távozott. A német propaganda provokációnak minősítette az esetet, és 
ellenlépéseket követelt. Kérése nem talált süket fülekre, az "ellenlépéseket" 

már hónapokkal azelőtt "Fall Weiss" néven kidolgozták. A gleiwitzi incidens 
hátterének alapja Naujocks nürnbergi perben és azelőtt az ameriakiaknak tett 

vallomása. Naujocks később megszökött, de 1961-ben elfogták. 1966-ban 
állították bíróság elé, de a per folyamán váratlanul és tisztázatlan körülmények 

között meghalt. A gleiwitzi támadás az első smink a korszak történelmén. 
A versaillesi béke Németország és Lengyelország között, hogy utóbbi Balti-

tengeri kijárathoz jusson, egy korridort létesített, ezzel Németországot, 
elszakítva Kelet-Poroszországtól, lényegében kettévágta. A német követelések 

közvetlenül a háború előtt a szabad várossá nyilvánított Danzig 

visszacsatolására, és a két országrész szárazföldi összekötésére irányultak. 
Hitlernek a korridor és az elszakított országrész KAPÓRA JÖTT: ahogy 

korábban mondtuk, Lengyelországra azért volt szüksége, mert ugyanolyan 
felvonulási területnek tekintette keletre irányuló terveiben, mint a Szovjetunió 

Magyarországot egy esetleges nyugati csapás kivitelezésében. Könnyű szívvel 
egyezett bele az általa legyőzött Lengyelország egy részének átengedésébe: 

KÖZÖS NÉMET-SZOVJET HATÁRT AKART, és ezt meg is kapta. A Fall Weiss 
értékelése a második smink. 

Németország Lengyelország megtámadását /és az egész második 
világháborút/ VÉDELMI HÁBORÚNAK állította be. Nem olvastam olyan erről 

szóló könyvet, amely igazat adott volna neki. Ez a harmadik smink: 
Lengyelország megtámadása bizonyos értelemben TÉNYLEG védelmi háború 

volt, de nem Németország, hanem Hitler védelmi háborúja, amelyet, miután 
átlépte a pénzügyi Rubicont, mindenképpen meg kellett vívnia saját bukása 

elkerülése érdekében. 

Ezek az események zajlottak a felszínen, és valószínűleg nem sokkal több 
MERŐBEN ELTÉRŐ a mélyben: a két történelem itt összeért. Ha létezett 
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ugyanekkor egy olyan terv, amelyben UGYANEZEKNEK az eseményeknek 

teljesen más értelmük van, az MAGA A LÁTHATATLAN TÖRTÉNELEM. 

 
Négy napja, a német támadás hetvenedik évfordulóján épp, Ján Slota, a 

Szlovák Nemzeti Párt elnöke a szlovák nyelvtörvény elleni tiltakozásokra 
reagálva a "HÁBORÚ" szót használta mint Magyarország viselkedésének 

lehetséges következményét. Az előző bekezdésben leírtam a történelem 
megjelenését mint EGY eseménysort KETTŐS tartalommal. Amit most le fogok 

írni, egy FIKCIÓ lesz, példa a két történelem KÉT eseménysorkénti 
megjelenésére, EGY mögöttes tartalommal. 

 
Nem igazságot akarunk szolgáltatni, ezért nem időrendben és nem összevetve 

nézzük meg a mostani ún. szlovák-magyar konfliktus résztvevőinek 
viselkedését. 

Kezdjük a szlovákokkal. Szlovákia LÁTSZÓLAG Bacsó Péter: A tanú logikájával 
a legcsekélyebb dologtól is hisztériás rohamot kap, amelyből Ő a jelenlegi 

/magyarlakta/ Dél-Szlovákia leszakítására való törekvést vélelmezi. Hoz egy 

nyelvtörvényt, amelytől Enver Hodzsa Albániájának szemléletét /a 
GONDOLATSZABADSÁGOT is korlátozták, a vallásos hit például tiltott volt/ 

vagy, ha már a második világháborúval kezdtük, az erőszakos 
elnémetesítéseket egy vékonyabb paraszthajszál választja el. Mindezt /eddig/ 

megkoronázva diszkriminatív intézkedést akalmaz a MAGYAR ÁLLAMFŐVEL 
szemben. 

A magyar államfő ismeri ugyan a révkomáromi Szent István-szobor 
felavatásán való részvételével kapcsolatos szlovák álláspontot, nem lép ugyan 

szlovák területre, DE AZÉRT A HATÁRIG ELMEGY. /Ugyanakkor onnét 
visszafordul: ha ezt a tényt ÖNMAGÁBAN, a nyilvános előzmények ismeretében 

szemléljük, olyan álláspontra kell helyezkednünk, mint az Interludium-közjáték 
25. végén./ Magyarországon és magyar állampolgárok részvételével 

Szlovákiában tüntetések kezdődnek. Magyar lapokban revíziót szorgalmazó 
cikkek jelennek meg, például a Magyar Demokratában a magyarlakta szlovák 

területek visszacsatolásáról /ld. Ceterum censeo/. 

 
A területi revízióval kapcsolatban néhány mondat erejéig megszakítom a 

fantázia játékát. Előszöris talán érdemes ismét elolvasni, amit az Összefoglalás 
9. végén írtam. Sem az, hogy egy nép egykor egy bizonyos területet birtokolt, 

sem az, hogy a körébe tartozók még mindig nagy számban élnek a jelenlegi 
határain túl, nem jogosít fel senkit semmire. Nem tudok olyan, általánosan 

elfogadott konszenzusról, amely meghatározza, meddig lehet időben 
visszamenni a jogérvényesítés hivatkozási alapját keresve, és nem tudok olyan 

megállapodásról sem, amely egyértelműen kimondja, mikor, hogyan 
összeszámolt mekkora többség, és mennyi időre szolgáltat elégséges indokot 

egy terület annektálásához. A területek lakossága is, gazdái is állandóan 
változnak, változtak, és változni is fognak. 

 
1917. március 11-én Irak addigi birtokosait, a központi hatalmak oldalán 

harcoló törököket legyőző angol csapatok bevonultak Bagdadba. ITT VAGYUNK, 

MERT ITT VAGYUNK, mondták. 
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A hatnapos háborúban, 1967-ben néhány egyiptomi nehezményezte a Sinai-

félszigetet elözönlő izraeli katonáknak az egyiptomi szokásokat semmibevevő 

viselkedését. "Ahol az izraeli hadsereg van, ott Izrael van", közölték velük. 
Az egyedüli dolog, amely egy népet egy terület megtartására feljogosít, SAJÁT 

EREJE. 
 

Visszatérve a szlovák-magyar vitákra, a felsorolt eseményeknek, HACSAK 
MINDKÉT FÉL NEM AKAR FEGYVERES KONFLIKTUST KIROBBANTANI, az 

égvilágon semmi értelme nincs. De LÁTSZÓLAG a fegyveres konfliktusnak 
sincs értelme: érdemben ugyanis egyik fél sem akar a másiktól semmit. 

Nyelvtörvényekért ma nem háborúznak, a magyar hivatalos politika pedig 
teljes mértékben tiszteletben tartja a szomszédos országok határait. 

Tételezzük fel, hogy mégis kirobban egy -másra sem eszköz, sem pénz, sem 
ember nincs- lokalizált összetűzés. Lebombáznak néhány -valószínűleg külföldi 

tulajdonban levő- gyárat, néhány ember meghal, majd fegyverszünetet 
kötnek, esetleg még azt sem, mert nem volt hadüzenet. A história ezt, mint a 

2009, vagy ami valószínűbb, 2010 tavaszi-kora nyári szlovák-magyar 

határmenti incidenst fogja tárgyalni, a fent ismertetett okokkal. Ez a LÁTHATÓ 
történelem. 

2009 végén mindkét ország a gazdasági összeomlás szélén áll. Magyarország 
ráadásul választások előtt: az ún. jobboldal /amelynek lapjai most a revíziót 

szorgalmazzák/ alakította várható kormánynak szembe kell majd néznie saját 
ígéretei és a valóság elkerülhetetlen konfrontációjával. 

Azok a hitelezők és cégcsoportok, amelyek kamatos visszatérítést, olcsó 
befektetési lehetőséget, konkurensek nélküli piacot és olcsó munkaerőt 

várnak, ezt csak az érintett országok lakossága életszínvonalának drasztikus 
továbbromlása árán tudják elérni, amelyet a kormányok viszont már 

semmiféle észérvvel nem tudnak tovább elfogadtatni. KIVÉVE A 
SZÜKSÉGÁLLAPOTOT. 

Egy /a részt vevő kormányoknak ENGEDÉLYEZETT/ helyi háború -ne feledjük 
Clausewitz mondását, hogy a háború a politika FOLYTATÁSA más eszközökkel, 

Interludium-közjáték 15.- egyéb hasznot is hoz: ideig-óráig az anyagiakon 

felülemelkedő nemzeti összetartozás érzését kelti, amit leromboltak, valakinek 
újjá is kell építeni, ha ennek a valaminek a szanálása véletlenül épp tervbe volt 

véve, de még nem történt meg, ellenben volt biztosítása, azt fel lehet venni. 
UGYANAZZAL a mögöttes tartalommal két teljesen különböző eseménysor 

játszódik le, egyik a színpadon, másik az öltözőkben. Utóbbit nevezzük NEM 
LÁTHATÓ történelemnek. 

 
Hosszúra sikerült ez a bejegyzés. Dehát vannak hosszú fikciók is. 
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Ceterum censeo 2. – Az ajtó 

 
"Kimenék én ajtóm elejébe, 

Feltekinték nagy magos mennyekbe. 
 

Nyitva látám mennyeknek kapuját, 
S nyitva látám mennyeknek kapuját. 

 
Nyitva látám mennyeknek kapuját, 

Azon belül mennyeknek ajtóját, 
S azon belül egy kerek asztalkát. 

 
S azon vala egy rengő bölcsőcske, 

Bölcső mellett asszonyunk Mária. 
 

A lábával rengetgeti vala, 

S a szájával fúdogálja vala. 
 

Aludjál el, Istennek báránya, 
Szeretetből jöttél a világra. 

 
Aludjál el, Istennek báránya, 

Szeretetből jöttél a világra." 
 

/magyar népdal/ 
 

A magyar, főleg az erdélyi népzene azért különleges, mert nem csak képeiben, 
hanem JELENTÉSÉBEN is megőrzött olyan szimbólumokat, amelyeknek eredete 

nem csak a honfoglalásnál, nem csak a magyarságnál, hanem még a 
kereszténységnél is régebbi időbe nyúlik vissza. Van például egy másik népdal, 

ebben található meg ez a négy sor: "Mikor ágynak adom a testemet,/Deszka 

közé zárhatom éltemet,/Hosszas álom érheti szememet,/S a KAKASSZÓ 
hozhatja végemet." Az álom a HALÁL szimbóluma, a /például az evangélikus 

templomok tetején levő/ kakas viszont azé a -nem testi- ÉBERSÉGÉ, amely A 
HALÁL TÚLÉLÉSÉVEL KAPCSOLATOS. Amit Jézus a Máté evangéliuma 26:34-

ben mond Péternek /"mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz"/ csak 
egészen felszínes értelemben tekinthető egy konkrét eset megjövendölésének, 

ahogyan az egész szenvedéstörténet, sőt, bármelyik evangélium is csak 
egészen felszines értelemben tekinthető események leírásának. 

Janus Germinus /kettős/ vagy Quirinus /a hadba menés istene, maga az 
istenné lett Romulus/ temploma Vesta istennő /őt soha nem ábrázolták, a 

szentélyében őrzött lángban lakott/ templomával szemközt állt. Ha háború 
kezdődött a birodalomban, a szentély /valójában egy ÁTJÁRÓ/ átellenes ajtait 

kinyitották, és csak akkor zárták be, amikor befejeződött. A kétarcú Janus a 
KI- és BEJÁRÁS, KEZDET és VÉG, ÉBERSÉG istene volt. 

Janus mindemellett a nap istene is volt. A Sol Invictus, Legyőzhetetlen Nap 

ünnepe viszont már nem hozzá, hanem a perzsáktól átvett Mithrászhoz 
fűződik. A SZŰZTŐL SZÜLETETT Mithrászt MEGVÁLTÓNAK is nevezték: Sol 
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Invictus az ő születésnapja volt. December 25-én tartották. A Sol Invictus a 

Julián-naptár szerint pontosan a téli napfordulóra esett, utóbbi csak a Gergely-

naptárban december 21., de előbbi dátumon nem változtattak annak ellenére, 
hogy ez négy nap csúszást eredményezett. A Sol Invictus helyébe akkor már a 

Sol Salutis, Üdvösség Napja lépett, Krisztus születésnapja: a Karácsony. /A téli 
napfordulót, vagyis a Napisten HALÁLÁT és FELTÁMADÁSÁT ünnepelték a 

sumérok egy Zagmuk nevű ünneppel, aminek a végén kezdetben a KIRÁLYT, 
majd egy királynak öltöztetett, az ünnep tizenkét napja alatt királyként tisztelt 

bűnözőt áldoztak fel, a rómaiak a szaturnáliákkal, melyekről -Összefoglalás 2.- 
már beszéltünk. A Napot jelképezi az egyiptomi FŐNIXMADÁR is, amely 

bizonyos időnként saját maga által rakott tűzben elég, a hamuból újjászületik, 
a régi főnixmadarat beteszi egy MIRHÁBÓL készült tojásba és Héliopoliszban, a 

Nap Városában eltemeti./ 
A kapuk mögött mindig van egy másik kapu. Kapu a születés és kapu a halál, 

utolsó kapuról pedig azért nem lehet beszélni, mert ott, ahova az nyílik, a mi 
fogalmaink értelmetlenekké válnak, éspedig VISSZAMENŐLEG is. 

 

Máté 10:34-ben Jézus ezt mondja: "Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a 
földre. NEM BÉKÉT JÖTTEM HOZNI, HANEM KARDOT." 

A bárány NEM CSAK a szelídség és az áldozat jelképe. Azt mondták erre a 
teológián, hogy nézzük meg, mi marad egy birkacsorda után a mezőből: 

LETAROLT FÖLD. 
Az a szeretet, amelyről a Biblia mindkét testamentumában beszél, NEM 

AZONOS azzal az emocionális ragaccsal, melyet ma annak neveznek. 
E napló által képviseltek megvalósításának első kapuja EGY PÁRT. A második 

kapu MAGYARORSZÁG. A harmadik kapu AZOK AZ ORSZÁGOK ÉS EMBEREK, 
akik szembe akarnak szállni mindazzal, amivel mi szembe akarunk, véget 

akarnak vetni mindannak, aminek véget akarunk, és fel szeretnék építeni újra 
azt a világot, amelyben az ember emberi életet élhet. 

Hogy építeni lehessen, rombolni is kell. A Magna Hungaria 48. egy jelképpel 
kezdődik: rózsa és KARD közrefogta H-betűvel. 

 

A -nyelvbe beágyazódott- latin szavakat fonetikusan is le szokták írni. Mivel a 
magyar nyelv ismeri az összetett mássalhangzókat, és ez ebben az esetben 

zavart okozhat, a H.I.C.S.O.S. rövidítés szavai kezdőbetűivel mi is ezt fogjuk 
tenni. 

Habena /H/: KORMÁNYZÁS 
Imperium /I/: URALOM 

Coniunctio /K/: EGYESíTÉS 
Spes /SZ/: REMÉNY 

Obsisto /O/: SZEMBESZÁLLÁS 
Sepelio /SZ/: VÉGET VETÉS 

 
HIKSZOSZ: kormányozni, uralkodni, egyesíteni az embereket, reményt adni, 

szembeszállni mindazzal, ami emberellenes, és véget vetni annak. 
Ez a hikszosz, vagy rekreációs /újrateremtő/ mozgalom lényege. 

 

Lenin egyszer azt mondta, a német forradalmak azért olyan nehézkesek, mert 
a munkások ahelyett, hogy az utcára mennének, először peronjegyet váltanak. 
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Mi mégis peronjegyet fogunk váltani. Létre fogunk hozni egy IDEIGLENES 

szervezetet, amely a mai alkotmányos keretek között arra fog törekedni, hogy 

minél nagyobb súllyal képviseltesse magát Magyarország politikai életében. 
 

Ez az ideiglenes szervezet, mint fentebb leírtam, minden viszolygásom ellenére 
a mai magyar jogrendnek megfelelően egy párt lesz. 



 285 

2009-09-08 10:19:02 

Ceterum censeo 3. – A Helyreállítás Magyarországi Pártja  

 
A hikszosz mozgalom a világon elsőként a Helyreállítás Magyarországi 

Pártjában /HMP/ testesül majd meg. Több helyen leírtam, hogy 
Magyarországot a VILÁG KÖZEPÉVÉ akarom tenni: Magyarország marad a 

LÁTHATÓ centruma a későbbiekben is. Semmiféle politikai giccs nem 
ösztönzött ebben a kijelentésben. Magyarország rendeltetése /helyzete, 

történelme, antropológiája/ szerint MINDIG IS a világ közepe volt, ha ezt 
alapítása óta legtöbbször nem vette és vetette is tudomásul. 

Magyarország, szimbolikusan is, valóságosan is A KELET KAPUJA, A NYUGAT 
KAPUJA, AZ ÉSZAK KAPUJA ÉS A DÉL KAPUJA. Ez a négy irány az emberiség 

sorsát jelképezi. 
 

A Helyreállítás Magyarországi Pártja az EGYETLEN magyar jobboldali párt lesz. 
Sem céljaiban, sem retorikájában nem fog hasonlítani a többi politikai pártra, 

megjelenésében és működésében pedig csak addig és annyira, ameddig és 

amennyire ezt a hatályos jogszabályok előírják. Minthogy nem baráti 
asztaltársaságnak szánjuk, nem elöl ülnök /elnök/ képviseli, hanem 

KORMÁNYZÓ. Ha a törvény ezt már lehetővé teszi, nem testületek, vagyis 
potenciális bűnszövetkezetek fogják irányítani, hanem KORLÁTLAN 

EGYSZEMÉLYI FELELŐSSÉGŰ VEZETŐK, a lépcsőfokokhoz hasonlóan egymás 
fölé rendelt, LEFELÉ HATÓ jogkörrel. 

Lesz a Helyreállítás Magyarországi Pártjának egy olyan tisztsége, amely sehol 
másutt nem található: a STATOR, vagyis MEGÁLLíTÓ. A stator NEM pártpozíció, 

ezért csak ideiglenesen határozzuk meg annak. A stator, ellentétben a párt 
összes irányítójával, NEM leváltható. Két dolgot kivéve bármely más 

párttaghoz hasonlóan csak javasolhat, ebben a két dologban azonban 
ABSZOLÚT HATALOMMAL rendelkezik: a KORMÁNYZÓ és SAJÁT UTÓDJA 

kijelölésében, ha úgy látja, lecserélésében. 
 

Tisztségekkel való visszaélést nem lehet megakadályozni. Csak csökkenteni 

lehet ennek lehetőségét, mégpedig két módon. Az egyik a már említett 
korlátlan, FELFELÉ IRÁNYULÓ felelősség, a másik a tulajdonosi és 

haszonélvezői szemlélet üldözés helyetti TÁMOGATÁSA. Ha a párt /vállalat, 
ország/ vezetőinek és az általuk irányított szervezetnek az érdekei LEGÁLISAN 

EGYBEESNEK, vagyis az emberi természetet nem ELFOJTJÁK, hanem 
IRÁNYíTJÁK, a közérdekkel szembeni személyes érdekérvényesítés okafogyottá 

válik. Egyszerű példával: ha az egymás fölé helyezett gazdasági vezetők 
mindegyike az alá eső szervezet HASZNÁBÓL részesül, az összes elképzelhető 

KÖZÉRDEK elleni bűncselekménnyel szemben EGYÉNI érdekből motivált lesz. 
 

A Helyreállítás Magyarországi Pártjában a szigorú hierarchia betartása mellett 
e hierarchikus rendszer mindegyik pozíciója MINDEN ARRA ALKALMAS EMBER 

SZÁMÁRA ELÉRHETŐ. Ahogy Napóleon közkatonái a zsákjukban hordták a 
marsallbotot, a HMP BÁRMELYIK TISZTSÉGE, a kormányzót is beleértve, nyitva 

áll bárki előtt. Egyetlen tulajdonság vindikálhat előjogot: a RÁTERMETTSÉG, és 

ez a VEZETŐK ÉRDEKE IS /ld. előző bekezdés/. 
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Most sokkal kevesebb fenntartással kellene fogadni tagok jelentkezését, mint 

akkor, amikor a HMP már ismert lesz. Ha pártokban gondolkodnánk, egy idő 

után le kellene állítani vagy szigorú szűréshez kötni a tagfelvételt. DE NEM 
PÁRTOKBAN GONDOLKODUNK. A párt számunkra egy eszköz, amellyel 

ellenérzésekkel, de kénytelenek vagyunk élni. Minthogy célunk az, hogy a 
HMP-re egy olyan társadalomban, ahol a pártok valóban azok, amelyeknek 

nevük értelmezéséből adódóan lenniük kellene, ne legyen szükség, a HMP-nek, 
mint az EGYETLEN, PROGRAMJA TELJESíTÉSE UTÁN ÖNMAGA 

MEGSZÜNTETÉSÉT PROGNOSZTIZÁLÓ pártnak a tagfelvételét nem fogjuk 
korlátozni. 

 
Fentiekben és e napló egészében vázolt szemléletből következően SENKIVEL, 

SEMMIFÉLE INDOKBÓL NEM FOGUNK SEM EGYESÜLNI, SEM KOALíCIÓS 
MEGÁLLAPODÁST KÖTNI. 

 
Ha a párt megszületett, mérhető támogatottságot, de előbb ISMERTSÉGET kell 

szereznie. 

Tehetséges emberekre nagyon nehéz, egyben felesleges VADÁSZNI. A 
tehetség UTAT TÖR MAGÁNAK, nekünk csak a megfelelő közeget kell 

biztosítani ehhez és azt, hogy erről a megfelelő közegről TUDOMÁST 
SZEREZZEN. Nem tagokra és támogatókra van elsősorban szükségünk, azok 

majd lesznek elegen, hanem VEZETŐKRE. 
 

A hikszosz mozgalom céljai kivétel nélkül mindenkit érintenek, nem csak 
azokat, akik Magyarországon élnek. Legmélyrehatóbban azonban a 

FIATALOKAT: a jövő elleni lázadás AZ Ő JÖVŐJÜK ELLENI LÁZADÁS 
elsősorban. 

 
A Helyreállítás Magyarországi Pártját ELFOGULATLAN, BÁTOR, TEHETSÉGES, 

MÉG ISMERETLEN EMBEREKRE FOGJUK ALAPOZNI. 
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Ceterum censeo 4. – A Helyreállítás Magyarországi Pártja 2. 

 
A 16. században élt Keresztes Szent János spanyol kármelita szerzetes volt, 

egyben a katolikus misztikus teológia egyik legismertebb alakja. Az ő 
terminológiáját használva írja Roland Barthes francia kritikus és filozófus: 

"Kétféle éjszaka tör rám felváltva, egy jó és egy rossz. Megfogalmazásukhoz 
egy misztikus megkülönböztetést használok: az estar a oscuras 

/SÖTÉTSÉGBEN LENNI/ bekövetkezhet, anélkül, hogy bárkit is hibáztatni 
kellene, hiszen MEG VAGYOK FOSZTVA AZ OKOK ÉS CÉLOK VILÁGOS 

ISMERETÉTŐL, az estar en tinieblas /misztikus homályban lenni/ akkor tör 
rám, amikor ELVAKíT A DOLGOKHOZ VALÓ RAGASZKODÁS ÉS AZ EBBŐL 

EREDŐ ZŰRZAVAR." 
 

Szintén a 16. század végétől léteztek a török hadseregben a főleg 
janicsárokból és szpáhikból álló, egy-egy akcióra vagy hadjáratra alakult 

osztagok, a szerdengecstik /fejvesztettek/. Evlia Cselebi 1661-ben Fogarasnál 

látta őket: "Ezer válogatott szerdengecstit írtak össze, s ezek valamennyien 
MEZíTELENÜL, kardjukat a szájukba fogva, a város tövében levő Olt folyón 

átmentek, az átelleni külvárosba félelem és rettegés nélkül bevonultak, s az 
ellenséget vagdalni kezdték. A lakosok ezeket a teljesen mezítelen embereket 

látva, elbámultak, s elcsudálkozva mondták: "Hé! nézzétek! a török 
megbolondult!", a mi bolond, meztelen vitézeink pedig meztelen 

karddal...vagdosták őket..." 
 

Roland Barthes írása elég pontosan jellemzi az ún. parlamentáris demokráciát 
is. A választópolgárok meg vannak fosztva az okok és célok világos 

ismeretétől, míg a törvényhozókat elvakítja a DOLGOKHOZ való ragaszkodás 
és az ebből eredő zűrzavar. Egy nagyon kedves olvasóm, immár 

beszélgetőtársam, civilben szociológia professzor, a Ceterum censeo első 
részében idézett első dalszöveg refrénjére -hozzám hasonlóan- így emlékezett: 

"nem a mi állatunk, nem a mi emberünk,/nem a mi századunk, NEM A MI 

RENDSZERÜNK". Attól a pillanattól fogva, hogy valamelyes ismertséget sikerült 
szereznünk, a választópolgárok felé két alapvető feladatunk lesz. Az 

IGAZSÁGHOZ /ahhoz, amit igazságként tudni vélünk/ ragaszkodva, SZÁMUKRA 
ÉRTHETŐEN el kell mondani nekik az őket érintő döntések VALÓSÁGOS 

hátterét, ezzel egyidőben, AKKOR IS, HA AZ ABBAN A PILLANATBAN VELÜNK 
SZEMBEN ELLENPROPAGANDÁNAK TŰNIK, a saját álláspontunkat. Ahogy már 

írtam, a "hazugság" kifejezést ugyanúgy nem akarom saját szánkból hallani, 
mint bármely más becsmérlést: ÁLLíTÁSOKKAL ÁLLíTÁSOKAT HELYEZÜNK 

SZEMBE, a többit pedig a hallgatókra bízzuk. 
 

Sokan kérdezték, miért hoztam nyilvánosságra a Curriculum vitae-ben olyan 
dolgokat, amelyek rám rossz fényt vethetnek. AZÉRT, MERT íGY TÖRTÉNTEK. 

Ha áthajtottam a piroson, vagy nem csatoltam be a biztonsági övet, és 
megállított a rendőr, még soha nem mondtam, hogy a jelzést sárgának láttam, 

vagy az övet éppen akkor kapcsoltam ki. Piroson való áthajtásért életemben 

egyszer ötezer forintra, öv miatt SOHA nem büntettek meg. 
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A politika legnagyobb buktatója a lehetőségek és ígéretek közti disszonancia. 

Kommunikációjában az MSZP kezdetben a lehetőségekről, később az 

ÍGÉRETEKRŐL, a Fidesz-MPSZ a LEHETŐSÉGEKRŐL nem vett-vesz tudomást. 
Mindkét párt úgy viselkedik, mintha az, amit elhallgat, NEM IS LENNE. 

Mindeközben megfordult az idő: a kommunista utódpárt KAPITALISTA, a 
magát polgárinak meghatározó Fidesz-MPSZ színtiszta KOMMUNISTA retorikát 

használ, annak minden elemével, a "polgártárs" -értsd: ELVtárs- megszólítástól 
az /osztály/harcon keresztül /Orbán Viktor például Cseh Tamást az énekes 

augusztus 27-i temetésén "legjobb katonájának" nevezte/ egészen a NÉPI 
VEZÉR köztudatba építéséig. 

 
Ha 2002 májusa, miniszterelnöki kinevezése után a KÖZGASZDÁSZ DOKTOR, 

VOLT PÉNZÜGYMINISZTER Medgyessy Péter azzal a nem valószínű, de HIHETŐ 
állítással, hogy amikor a választási ígéreteit tette, nem volt tudomása a 

korrekt gazdasági és pénzügyi mutatókról, politikáját a valósághoz igazította, 
és ehhez a továbbiakban konzekvensen ragaszkodott volna, sem az őszödi 

beszédre nem kerül sor, sem az akkori koalíciós partnerek nem jutnak olyan 

mélységbe, ahová jutottak. 
 

Mindenkitől, aki a HMP-ben tisztséget akar vállalni, ÖNÉLETRAJZOT fogunk 
kérni. Nem címszavas, egy elképzelt tetszésindexnek megfelelő, szelektált 

eseményekből összeállított önéletrajzot, hanem a /néha kellemetlen/ VALÓSÁG 
tömör megfogalmazását. Senkit, aki lényeges, rá nézve inkrimináló adatot 

elhallgat, vagy nem járul hozzá ezek közzétételéhez, nem fogunk vezető 
pozícióba helyezni vagy abban meghagyni. 

Ha majd Isten előtt állok, mondta egy hászid történetben a halála előtt rabbi 
Zuszja, nem arról kell majd számot adnom, hogy miért nem voltam Mózes, 

hanem, hogy miért nem voltam Zuszja. 
 

A történelem egész lavinájával szembefordulva kitörni az ismeretlenségből, és 
2010-ben már mérhető eredményt elérni csak a mai magyar politika 

színészeitől teljesen eltérő módon: MEZTELEN KARDDAL és EMBERI ARCCAL 

lehet. 
 

2009-09-13 21:40:46 

Ceterum censeo 5. - Egyházpolitika 

 
A Hotel Guaraní Esplendor Asunción, Paraguay fővárosa egyik legdrágább, 

ötcsillagos szállodája. Az volt már Alfredo Stroessner diktatúrája alatt is, és az 
ma is. Stroessner 1954. május 5-én katonai puccsal került az ország élére, 

nyolcadik újraválasztását követően, 1989. február 2-án pedig egy következő 
puccs távolította el onnét. A Stroessner alatti Paraguay a háborús- és az 

emberiség elleni bűntettekért keresettek sziklaszilárd menedéke, ezzel 
egyidőben IZRAEL FELTÉTEL NÉLKÜLI TÁMOGATÓJA volt, egyike azon hét 

államnak, amely sohasem szavazott az ENSZ-ben Izrael ellen. 
A mindenkori német nagykövetek a Hotel Guaraní mögötti német kávéházban 

ebédeltek. A szerfelett érdekes törzsközönségű kávéház Stroessner elnök 

legfőbb ZSIDÓ támogatója tulajdonában volt. Egymás mellett étkezett itt 
Auschwitz-Birkenau főorvosa, Josef Mengele és az izraeli nagykövet, Benjamin 
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Varon, Eduard Roschmann, a rigai mészáros, de megfordult a kávéházban 

1960-as elrablásáig az Argentinában élő Otto Adolf Eichmann, sőt egyesek 

szerint a minden hivatalos cáfolat ellenére máig bizonytalan sorsú Martin 
Bormann, a nemzetiszocialista pártkancellária volt vezetője is. Jártak a 

kávéházba usztasák is: a rigai mészáros "horvát barátai", ha ők megjelentek, a 
nem éppen suttogva felelevenített háborús élmények meghallgatását a többi 

vendég ritkán úszta meg. 
Éppen ez volt a hely pikantériája: még 1972, a Mengele és Bormann után 

kutatók Paraguayba engedése után sem titkolt senki semmit senki elől. 
Olyannyira nem, hogy amikor Mengele a SAJÁT NEVÉRE megkérte /és meg is 

kapta/ a paraguayi állampolgárságot, az izraeli nagykövet azt mondta 
barátjának, az akkori külügyminiszter-helyettesnek, hogy ha Mengele izraeli 

vízumért folyamodna, a legnagyobb sajnálatára vissza kellene utasítania. 
 

E ciklus magyar parlamentje -és tartok tőle, a következő- tulajdonképpen nem 
sokban különbözik a Hotel Guaraní mögötti kávéháztól. Azok a kommunisták, 

akiknek a kezéhez vér tapad, ugyan már nem ülnek benne, de tanítványaik 

igen, mégpedig MINDKÉT OLDALON. Együtt ebédel /és nem csak ebédel/ a 
renegát szocialista a renegát liberálissal, a renegát kisgazda az egykori renegát 

kereszténydemokratával, a potenciális renegátok a többi potenciális renegáttal. 
EZZEL a parlamenttel, mindaddig, ameddig a HMP-nek akkora támogatottsága 

nem lesz, hogy már érvényt tud szerezni a szavainak, semmi dolgunk nincs. A 
következő négy évben, akármi is történjék, NEM A PARLAMENTET KELL 

ÁTALAKíTANUNK, HANEM AZ EMBEREK GONDOLKODÁSÁT. 
Amiről nem lehet beszélni, mondta Wittgenstein, ARRÓL HALLGATNI KELL. 

Van, amit én sem írok le ebben a naplóban, és nagyon sok minden lesz, amiről 
nem szabad beszélni az embereknek sem addig, ameddig AZ Ő FEJÜKBEN 

megfelelően nincs megalapozva /lásd még Magna Hungaria 36. elejét/. 
 

A hikszosz mozgalom EGYETLEN KORLÁTTAL nem tesz különbséget vallás és 
vallás között. Ez az egyetlen korlát időbeli: KIZÁRÓLAG AZOKAT A 

VALLÁSOKAT ÉS FELEKEZETEKET FOGADJUK EL VALLÁSOKNAK ÉS 

FELEKEZETEKNEK, MELYEK 1700 ELŐTT KELETKEZTEK. Ez az 1700 utáni 
irányzatokra nézve sem üldözést, sem akadályozást nem jelent, csupán azt, 

hogy ezeket is az ún. felvilágosodást követő destruktív világszemlélet 
destruktív termékeinek gondoljuk. 

AZ 1700 ELŐTT KELETKEZETT VALLÁSOKAT ÉS AZOK KÉPVISELŐIT VISZONT A 
TÁRSADALOM PILLÉREINEK TEKINTJÜK. Magyarországon ezek ma elsősorban a 

katolikus, ortodox, református, evangélikus, és izraelita egyházak. 
 

A HMP egyik legfontosabb törekvése az egyházakkal való együttműködés kell, 
hogy legyen. 
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Ceterum censeo 6. - Kommunikáció 

 
"Miféle Pányvával fogható e ló el? 

Miféle Oszlophoz köthető ki? 
Miféle Étel csillapjtja éhét? 

Miféle Ital oltja el szomját? 
Miféle Istállóban óvható meg a hidegtől?" 

 
A buddhizmus tibeti, ún. lámaista irányzatának alapítója, Milarepa írta ezeket a 

sorokat. E kérdéseket mi is feltehetnénk magunknak. 
Egy kedves újságíró olvasómmal leveleztem ma. Rögtönzött helyzetértékelés 

után -az emberek elkeseredettek- levonta a konklúziót -harmatos legelő 
ígéretével begyűjthetők, mint az éhes báránykák-, vázolta a feladatot -

egyszerű és érthető tömegpropaganda-, végül kijelölte a célt: kisebb, 
értelmiségi mag köré hívekből és párttagokból -ezt már én tettem hozzá- 

szervezett TÖMEGBÁZIS létrehozása. 

 
Úgy tűnik, a fontos tartalmak elvesztése mellett néhány GYAKORLATI dolgot 

megtartottunk a múltból. Ahogy a második világháború végéig nagyrészt 
LOVAKON alapult, tehát az ókor óta semmit nem változott a hadseregek 

mozgatása, úgy az újkori ún. demokráciákban sem változott a politikai 
propaganda célja: a lehető legtöbb ember megnyerése EGY BIZONYOS 

AKTUSRA. Ez az aktus /Woody Allen nem tiltakozna a kifejezés ellen/ a 
VÁLASZTÁS. A valóság e megnyerésben semmi szerepet nem játszik: az etalon 

a VÁLASZTÓK HANGULATA. Éppen MINÉL TÁVOLABB KERÜLNEK az ígéretek a 
valóságtól, vagyis a választók TAPASZTALATAITÓL, annál sikeresebbnek látszik 

a propaganda. Nem sikeresebb: SIKERESEBBNEK LÁTSZIK. 
A huszadik század első felének massszív diktatúrái mind így kezdték, Vlagyimir 

Iljics Lenintől a Rudolf Hess által ismeretségük kezdeti szakaszában "tribun"-
ként emlegetett Adolf Hitlerig, de végül hatalmukat CSAK ERŐSZAKKAL tudták 

ideig-óráig átmenteni. Még egy vicc is született erről a második világháború 

utolsó évében: "Miért nem harcoltak a németek is partizánként tovább, amikor 
a szövetségesek behatoltak az országukba?" "Mert nem kaptak rá parancsot." 

A kedves olvasó által javasolt -a VÁLASZTÓPOLGÁROKRA alapozott- 
propaganda, amit többek között a magyar politikai pártok is preferálnak, ha 

sikerrel jár, már lényegénél fogva sem vetít előre mást, mint erőszakot vagy 
BUKÁST. Ezt a propagandát egy H.L.Mencken nevű humorista így definiálta: 

"olyan tanok hirdetése, melyekről tudjuk, hogy hamisak, olyan embereknek, 
akikről tudjuk, hogy idióták". De egyetlen szóval is lehet definiálni, és ez a szó 

a DEMAGÓGIA. 
 

A legegyszerűbb tömegpropaganda az IGAZSÁG, lehetőleg mindenki számára 
érthetően elmondva. E napló nyilván nem kisegítő iskolásoknak készült. Hogy 

az emberek, még az értelmesebbje is, mit tartanak élvezetesnek vagy könnyen 
emészthetőnek, és mit nem, máig rejtély számomra. Körülbelül harminc éve, 

irodalomtörténészek tanulmányait lapozgatva, egy barátom rábukkant Arany 

János Toldi-trilógiájából egy MINDENKI által hibásan idézett részletre. Ez pedig 
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azt jelenti, mondta, hogy a kérdéses művet csak az elemzők EGYIKE /aki a 

hibát vétette/ olvasta el, a többi már tőle vagy egymástól plagizált. 

Ez nem propagandaalkotás. Kisérletnek indult, egy elfogulatlan feltárásnak, 
amelynek a végeredményét és a belőle levont konzekvenciát ÉN IS 

KíVÁNCSIAN VÁRTAM. 
Végül /a történelmi tanulságok kiértékelése után, az eddigi hibák elkerülése 

szándékával/ egy élhető világ visszaállítására irányuló mozgalom elméleti 
megalapozása lett belőle. 

 
Egyetlen mondatban is össze lehet foglalni e napló lényegét: a jelenkori 

társadalmak törekvései centrumában álló vályút, amelynek kiűrítése után már 
csak a böllér érkezhet, vissza kell rakni oda, ahova való, A DISZNÓ ELÉ A 

DISZNÓÓLBA. 
 

De e napló lényegét össze lehet foglalni több mondatban is. Teljesen más 
szavakkal, mint amiket én használok, rövidebben vagy hosszabban, ahogy a 

hallgatóság kívánja. Tudom, hogy sem a Marx, Engels és Lenin műveire 

alapozott kommunizmus, sem a Mein Kampf-ra alapozott nemzetiszocializmus 
nem lett volna több extrém színfoltnál a történelemben agitátorok és 

tömeggyűlések nélkül. Mindkét eszközzel élni is fogunk, de az általunk tudni 
vélt IGAZSÁGHOZ VALÓ LEHETŐ LEGSZIGORÚBB RAGASZKODÁSSAL. Arany 

János -ha már szóba került- írta: "költő hazudj, de rajt' ne fogjanak". 
A természetes emberi értékrend helyreállítása minden, csak nem költészet. 

 
A kommunikációnak NEM a választópolgárokon, hanem SAJÁT, 

KONZEKVENSEN KÉPVISELT MEGGYŐZŐDÉSÜNKÖN kell nyugodni. Nincs olyan 
tiszta, világos és előremutató elképzelés, amelyet MINDENKI elfogadna, és 

nincs olyan badarság, amelyet mindenki elutasítana. A nép sűrűn váltogatja a 
véleményét és NEM LEHET KIELÉGíTENI. Bizonyos értelemben paradicsomi 

állapotban van, és mivel nem ismeri a jót és a rosszat, nem ismeri a mögöttes 
tartalmakat sem: a "jó" számára a határozottság és az erő, a "rossz" a 

határozatlanság és a gyengeség lesz. 

 
A HMP, mint többször leírtam, ESZKÖZ. Kapu. Nem az a célja, hogy kivezesse 

Magyarországot a "válságból" /amely valójában nem válság, hanem, ha az a 
folyamat, amelynek megfordításáért harcolunk, fennmarad, az emberiség 

kipusztulásáig tartó állapot egy stációja/, rendezze a jelenlegi országhatárokon 
kívül élő magyarok státuszát, megalapozza Magyarország jövőjét. Mindezeket 

nem célnak, hanem KÖVETKEZMÉNYNEK tekinti. A HMP a hikszosz mozgalom 
ELSŐ MEGJELENÉSE. Magyarországot, A VILÁGBAN ÉLŐ ÖSSZES MAGYART a 

hikszosz mozgalom MÁSODIK LEHETSÉGES MEGJELENÉSÉNEK tekinti, pásztor 
királyok alkotta PÁSZTOR KIRÁLYSÁGNAK. 

Nem integrálódunk és nem "merünk nagyok lenni": NAGYOK LESZÜNK. Sokkal, 
de sokkal távolabbra tekintünk, mint akár a trianoni, akár a történelmi 

Magyarország határai. 
 

Korábban leírtam azt a közmondást, hogy "aki mindent möglát, mind fúr az 

oldali". Van egy ilyen változata is: "aki mindent möghall, mind fúr az oldali". 
Ha értelmiség alatt valamiféle felsőbb iskolai végzettséget értünk /mert az 

MEGFOGHATÓ/, akkor ennek, ha belőle akarnánk azt a bizonyos belső magot 



 292 

kialakítani, vannak árnyoldalai is. A világ legnagyobb vállalatait létrehozó és 

irányító emberek tekintélyes része vagy el sem kezdte, vagy nem fejezte be 

felsőfokú tanulmányait: kifejezetten ALULISKOLÁZOTT. Ez nem csak a 
gazdaságirányításban tapasztalható, hanem az élet más területein is: magyar 

példaként az építészmérnök végzettségű Latinovits Zoltán SOHA nem végezte 
el a Szinművészeti Főiskolát. 

Nem véget nem érő vitákra van szükségünk, hanem MINDANNAK, AMIT 
SZERETNÉNK, MEGGYŐZŐDÉSBŐL VALÓ KÉPVISELETÉRE. 

 
Sem a belső maggal, sem a tömegbázissal nem kell foglalkozni. Tenni kell a 

dolgunkat, bízva a Hikszosz erejében és saját magunkban. 
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Ceterum censeo 7. – A vezetők 

 
Krotón városát a spártaiak alapították Kr.e. 710-ben. Hatalmának tetőpontján 

kétszáz évvel később állott, végül a pun háborúk során Róma uralma alá került 
Kr. e. 195-ben. Krotón Kr. e. 510-ben háborúba keveredett a szomszédos 

Szübarisszal. /Szübarisz a magyar költészetben is megjelenik: Berzsenyi 
Dániel A magyarokhoz című verse kilencedik versszakában a magyarokat 

elpuhultság hírében állott lakosai után "rút sybarita váz"-nak nevezi./ 
A fénykorában huszonöt város fölött uralkodó Szübarisz, híre ellenére nem volt 

könnyű ellenfél. Százezer lakosára háromszor annyi katonát tudott kiállítani, 
félelmetes lovassággal. E lovassághoz kapcsolódik a következő anekdóta. 

A szübarita lovakat nem csak harcolni tanították meg, hanem arra is, hogy 
fuvolaszóra felágaskodva táncoljanak. A krotóniak oldalán álló szamoszi 

Püthagorasz, "a számok atyja", azt a tanácsot adta, hogy küldjenek kémeket 
Szübariszba, akik megtanulják a lovakat táncoltató zenét. A szübarita 

lovasroham kezdetekor a krotóni zenekar ezt a zenét játszotta, a táncoló lovak 

pedig már könnyű prédájává váltak a krotóni katonáknak. 
 

Azt mondtuk, a HMP alapításakor az első feladat a VEZETŐK kiválasztása. Itt 
egyetlen szempont van: az ALKALMASSÁG, minden egyéb körülmény, az 

iskolai végzettségtől az ismertségig indifferens. Karizmatikus, a vezetésre 
alkalmassá tevő kvalitásokkal rendelkező embereket akarunk, elsősorban 

HARCOSOKAT és nem tudósokat. Az egyetlen ember köré szerveződött pártok 
/ilyen volt a Szovjetunió Kommunista /bolsevik/Pártja Sztálin, a Nemzeti 

Fasiszta Párt Mussolini, a Német Nemzetiszocialista Munkáspárt Hitler alatt, és 
ilyen a Fidesz-MPSZ is Orbán Viktor alatt/ e tekintetben KONTRASZELEKTíVEK, 

a Führerprinzip, vezéri elv csak átmenetileg tűri meg az erős egyéniségeket. 
 

A tehetség, mint már megállapítottuk, TÖREKVŐ. Hajlamos az önálló 
akaratérvényesítésre, és NEM SZERET FUVOLASZÓRA TÁNCOLNI. Az 

elmozdíthatatlanságát biztosítani akaró vezér alvezéreit kiválogató legfőbb 

szempontja az /általában tehetségtelenséggel párosuló/ GYENGE JELLEM. 
Rengeteg történelmi példát fel lehetne sorolni erre, hogy csak néhányat 

ragadjunk ki: a sztálini tisztogatásokat -ellentétben például a kiváló, 1937-ben 
kivégzett Tuhacsevszkijjel- túlélő, teljesen tehetségtelen, a katyni mészárlást 

jóváhagyó Kliment Jefremovics Vorosilov marsalltól a rangjától vereségei miatt 
1941-ben átmenetileg megfosztott, 1943-ban lovassági parancsnokká 

kinevezett Szemjon Mihajlovics Bugyonnijon keresztül a Lakeitel-nek, Lakájnak 
is nevezett, háborús bűnösként kivégzett Wilhelm Keitel vezértábornagyig, az 

Oberkommando der Wehrmacht, OKW egykori főparancsnokáig. Vjacseszlav 
Mihajlovics Szkrjabin, később Molotov /Kalapácsos/, a Kőfenekű Vjacseszlav, 

Sztálin külügyminisztere 1939-1949 között, akit "Miszter Nyet"-nek hívtak 
Nyugaton, legalább tehetség és intelligencia dolgában ritka kivétel volt. 

 
A Stator, Megállító beavatkozását /aki fölött e tekintetben csak az Isten van/ 

megengedő hikszosz mozgalom és párt előbbiekkel ellentétben SZELEKTíV. 

Mivel a hierarchikus vezetési lánc nincs "elvarrva", és a személyes 
érdekeltségek összehangzanak a szervezeti érdekeltségekkel, 1. elméletben 
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mindenki számára út nyílik minden tisztségre, tehát 2. a megfelelő pozíciókat 

ADDIG, AMEDDIG ALKALMASABB NINCS, ennek hiányában ADDIG, AMEDDIG 

ERRE KÉPESEK, a megfelelő emberek fogják betölteni. 
A HMP-ben a teljesítmény alapján álló feltörekvés nem hogy nem ellenjavallt, 

de AZ EGÉSZ PÁRT ÉS AZ EGÉSZ MOZGALOM JÖVŐJE EZEN NYUGSZIK. 
 

A HMP-ben -attól kezdve, hogy a törvény erre lehetőséget ad- nem lesznek 
sem bizottságok, sem szavazás. Pontosan körülírt hatáskörű vezetők és 

KIJELÖLT elnök /tanácskozásról lévén szó, ITT helyénvaló ez a kifejezés/ 
vezette MUNKATESTÜLETEK lesznek, tanácsadási jogkörrel. 

Az elöljárói utasítás felülbírálata FELJEBBVALÓI feladat. 
Javaslattal ugyanakkor, időbeli korlátozás nélkül, bárki élhet. A javaslat 

fontosságának megfelelően ezt akár a kormányzó, de legalább az elöljárója 
feletti elöljáró elé terjesztheti, azonban ez az érvényes utasítás végrehajtását 

NEM ÉRINTI. 
Minden férfi vezető mellé legalább egy NŐI tanácsadót, minden női vezető 

mellé legalább egy FÉRFI tanácsadót kell kinevezni. A HMP-t mindig KÉT 

szóvivő képviseli: egy férfi és egy nő EGYÜTT. 
 

A vezetők kiválasztásával párhuzamosan, A MEGALAKULÁS PERCÉTŐL KEZDVE 
törekedni kell az állam- és gazdaságirányítás összes területéről SZAKEMBEREK 

megnyerésére. Sem az ismertséget, sem a magas pozíciót nem kell 
respektálni, csak a TEHETSÉGET és az AMBICIÓT. A fókuszba most a HARMINC 

PLUSZ/MINUSZ ÖT ÉVES KOROSZTÁLY helyezendő. 
 

Az utasításokat ésszel is végre lehet hajtani, szívvel is, és mindkettőt háttérbe 
szorítva. A HMP irányítását NEM a jezsuiták jelmondatára /sicuti cadaver - 

engedelmesen, mint a holttest/, és egyetlen, vezéri elv alapján eddig 
létrehozott szervezet gyakorlatára sem fogjuk alapozni. Nem holttesteket 

akarunk, hanem élőket. 
 

Hiszen ezért indítjuk el a Hikszosz mozgalmát. 
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Interludium-közjáték 28.  

 
Nemsokára befejeződik ez a napló. Azt gondolom, leírtam benne mindent, amit 

ennyi idő alatt le lehetett. Ebben a -Szepes Mária halála előtti szavaival élve- 
pusztulás felé rohanó világban -ha hiszitek, ha nem- a Hikszosz az egyetlen, 

amelyre illik Sándor György évtizedekkel ezelőtti, valószínűleg ezért 
pontatlanul idézett megfogalmazása, vagyis amely "a különböző, síkdomború, 

kétszerdomború, homorúdomború, síkhomorú, kétszerhomorú lencséken és 
prizmákon átszűrődő HALVÁNY REMÉNYSUGÁR." 

 
Azokban a kérdésekben, amelyekre e naplóban kerestük a választ, senki nem 

lehet közömbös. Ha mégis az, NEM ÉRTI, HOGY MIRŐL VAN SZÓ. 
 

Többször utaltam arra a történetre, melyet tíz éves korom óta játszom, illetve 
az ennek alapján elkezdett és eddig be nem fejezett írásra. Az írásnak, 

amelynek A Demiurgosz /világteremtő szellem/ címet adtam, vannak 

mellékletei: térképek, versek, mesék és egy szent könyv. Magából a könyvből, 
a versekből és a szent könyvből is idéztem már. Utóbbi, tulajdonképpen 

akaratom ellenére az eltelt húsz évben önálló életet kezdett élni: sokan azok 
közül, akik beleolvastak, elkérték, néha tovább is adták. Használták annak, 

ami a rendeltetése, használták jóslásra, vagy egyszerűen csak tetszett, és 
olvasgatták. A Demiurgoszt folyamatosan egy évig írtam, a szent könyvet -A 

Defensor /őrző, védelmező/ könyvé-t- több, mint tíz évig, pedig csak harminc 
oldal. Most két hosszabb részt /az egyiknek egy mondata szerepel a 

korábbiakban/ idézek belőle. 
Nem velük zárjuk le ezt a naplót, csak majdnem. 

 
"Lehet lágyság a keménység, és lehet szeretésből az eltaszíttatás, 

VAN, HOGY TÖRNI KELL, és van, hogy küldést takar a hívás, 
ami az én órámban perc, az neked lehet egy élet, s ha óriásnak is érzed 

magad, onnan föntről bizony rizsszemnél is kevesebbnek látszol, 

nem jól vannak a dolgok, sem rosszul nincsenek, csak vannak, 
és jövevények a napok, férfiú - AZT VISZIK MAGUKKAL, AMIT TE 

AJÁNDÉKOZOL NÉKIK. 
 

Hiába adnak szerelmet, hiába barátságot, 
hiába virrasztanak velem, ha szenvedek, hiába köröttem a sokaság, 

magányos vagyok itt, 
rettegek itt és gyermekké válok itt, 

fekete madárrá válok, olyanná, mint kék vizen a fekete hattyú, 
álmodom és álommá leszek én is, 

s ha holdba merítek, csak sötét marad a tenyeremben, az ezüst kívülreked. 
 

HEGYOMLÁS KELL, HOGY MEGVÁLTOZZON A TÁJ, 
HÓGÖRGETEG, HOGY FELSEPERJE AZ UTAT, 

TŰZESŐ, HOGY A MEGMARADTAK MEGTISZTULJANAK, 

ÁROK NYíLJON, HOGY BEVEGYE A RÉGIT. 
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Ha nincsen üresség, nincsen megteltség sem, 

ha nincsen hiány, nincsen vágyakozás sem, s a sóvárgó szerelemben mindig 

ott az idegenség, az idegenségben pedig ott a fölfoghatatlan: 
fényes, mint a sárkánykígyó bőre, 

érinthetetlen, mint az asszonyok pillantása. 
 

Nehéz lehet ott fent a felhők fölött, amint nehéz itt lent a földön is. ÜVEG NEM 
TETSZIK ÚGY ÁT, AHOGYAN AZ EMBERREK ÁLLNAK ELŐTTETEK, ÉRC NEM 

HIDEGÜL EL JOBBAN, AHOGYAN FOGADNOTOK KELL ŐKET. Betakarítod a 
gabonát, betakaríttatsz te magad is - nem nagy dolog, férfiú, ha nagyot nem 

csinálsz belőle. 
 

Amint a nemzés nem a testben kezdődik: az élet sem a testben kezdődik, s 
csak rajtad áll, hogy ne is ott érjen véget. 

 
Nincs hová menni, és nincs mit venni sem, 

A VÁLTOZÁS NEM HOZ ÖRÖMÖT, 

mindig vasban és mindig háborúban: mit mondhatnék az elém kerülőknek? 
Mit mond a zerge, amikor szökken, és mit mond, ha meglátja a reá leselkedő 

vadászokat? 
Mit mond a hal, ha horogra kapják, és mit mondana a halász, ha értené a 

halak beszédét? 
Telve szomorúsággal és telve közönnyel: a tiszta éjszakai égbolt ragyog 

fölöttem most már. 
 

Hegyek alatt, homok alatt, 
zúzmarában és dérben, 

térdre esetten, fogolyként és megalázottként, 
reszketve, ahová a parancs küldött, 

megtámadottan és elárultan, 
amikor verejtékben számlálom a perceket: 

a testem halott, de a lelkem él, 

a testem elmúlhat, de a lelkem nem múlik el, 
AZ ERŐM ELHAGYHAT, DE AZ AKARATOM NEM HAGY EL SOSEM." 

 
"ITT AZ IDŐ KENYÉRBE SÜTNI A SZEZÁMMAGOT, 

ÉLETET ADNI ÉLETÉRT, VÉGHETETLENT ADNI EGY PONTÉRT, 
FÖLHAJTANI A BORT, BEVETNI AZ ÁGYAT, ÉS AZ ASZTALRA TENNI A 

HEGEDŰT, 
VÁLASZOLNI KÉRDEZÉS HELYETT, FELEJTENI EMLÉKEZÉS HELYETT, 

A FOLYÓBÓL LÉLEGEZNI, A PARÁZSRA LÉPNI, ÉS KINYITNI A KARÁMAJTÓT, 
ELHAGYNI A ZÁTONYT, MEGKERESNI AZ ÖRVÉNYT, ÉS ELFORDULNI A 

KAPASZKODÓTÓL, 
KINYíLNI, MINT A LÁTÓHATÁR, ÉS BEZÁRÓDNI, MINT A FENYŐTOBOZ, 

NEDVET, GYÖKERET, ÁGAT, LOMBOT, VIRÁGOT ODAHAGYNI: EGY 
TALPALATNYI ÉGÉRT, EGYETLEN CSILLAGÉRT, EGYETLEN HOLDSUGÁRÉRT. 

 

Tisztán maradva nem lehet, sem rombolás nélkül, sem fájdalom nélkül, 
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sem szenvedés nélkül: elődbe ugrik, mint a fényes, fekete madár, mint a 

fekete hús - magadba venned most már nem lehet nem, HOGY LEGALÁBB A 

KERTEDET REMÉNYELD MOCSOKTALANUL TARTANI. 
 

Ne azt nézzétek, amit mutatnak néktek, ne azt hallgassátok, amit felétek 
kiabálnak. Ne higgyetek a fületeknek, a szemeteknek, sem az útonjáróknak, 

sem a magukat bölcsnek mondóknak. ODA MENJETEK, AHONNÉT AZ EMBEREK 
JÖNNEK, azt keressétek, amit az emberek megvetnek. 

 
S végre, férfiú! 

Olvastad, és nem vakultál bele, magadra ismertél, és nem lettél szomorú. 
Megpróbált a tűz, és nem égtél meg, orcádba mart a fagy, és nem rejtetted el 

azt. Magad nem lévén többé mulandó, úgy járhatsz a világban, almájával e 
bizonyosságnak, MINT FEJEDELEM A SZOLGÁK KÖZÖTT, MINT LÁTÓ A VAKOK 

PITVARÁBAN. És amilyen biztosan visszajárnak a hidegek, ahogy a fecske 
visszajár: visszajár a lélek, sötétség vándora, de most már uralkodhatsz rajta. 

Leomlanak a hegycsúcsok, elszáradnak a fák, elfolyik a fű nedve, TE PEDIG 

LESZESZ MAGAD VILÁGOSSÁGA, MAGAD BIZONYSÁGA, LESZESZ MAGAD 
MENEDÉKE. 

 
Tekints reám, mint magadra tekintesz: tüzet oltok és tüzet szítok, hirdetem 

néked a szenvedés örömét és az öröm szenvedését. Te vagy a Defensor, én a 
káromló, senkik között senki, árnyak között árny." 
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Ceterum censeo 8. – A Helyreállítás Magyarországi Pártja szervezete 

 
A Helyreállítás Magyarországi Pártja élén a prokurátor, vagy KORMÁNYZÓ áll. A 

"procurator" a Római Birodalomban nem kormányzót, hanem HELYTARTÓT 
jelentett. A HMP a Hikszosz magyarországi képviselője. Vezetője ennélfogva 

egyrészt helytartó, mert hatásköre az egész világon terjeszkedni akaró 
mozgalomban Magyarországra terjed ki, ugyanakkor kormányzó is, mert a 

magyarországi párt teljes jogkörű és felelősségű vezetője. 
A "helytartó" nem csak térbeli, hanem bizonyos időbeli behatároltságot is 

jelent. A HMP önmaga által deklaráltan IDEIGLENES és ÖNKORLÁTOZÓ 
szervezet, MANDÁTUMÁT CSAK ARRA AZ IDŐRE TEKINTI ÉRVÉNYESNEK, 

AMEDDIG MAGYARORSZÁG FELEMELKEDÉSÉHEZ AZ EZ ELLEN HATÓ 
DESTRUKTíV FOLYAMATOK ÉS SZERVEZETEK ELLENSÚLYOZÁSÁRA EGY 

AZOKKAL SZEMBESZÁLLÓ ÉS AZOKAT LEGYŐZNI KÉPES ERŐRE SZÜKSÉG 
VAN. 

A HMP kormányzója, mint helytartó ANNAK AZ EMBERNEK A HELYÉT 

BIZTOSíTJA, AKI MÉLTÓ ARRA, HOGY EGY MINDEN SZEMPONTBÓL NAGY 
MAGYARORSZÁG IRÁNYíTÓJA LEGYEN. 

 
A kormányzó alá közvetlenül két testület tartozik, a MINISZTÉRIUM és a 

PÁRTKANCELLÁRIA. 
A HMP-nek soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Magyarországon 

működik. Akármennyire nem értünk egyet a magyar közigazgatással vagy az 
állam- és gazdaságirányítás legfelső szervezésével, MINDIG EZEKNEK A 

MINDENKORI SÉMÁJÁT kell követni, egészen egyszerűen azért, mert ezeket 
akarjuk megváltoztatni vagy támogatni, és e mostani jogrendben EZEK 

IRÁNYíTÁSÁT LEHET ALKOTMÁNYOS MÓDON MEGRAGADNI. 
 

Mi minisztérium alatt azt érjük, amit ezalatt eredetileg értettek: 
KÖZSZOLGÁLATOT. A HMP kormányzója alá tartozó minisztérium TANÁCSADÓ 

TESTÜLET. Szakminiszterek, tehát KÖZSZOLGÁK alkotják, a mindenkori 

magyar állam- és gazdaságirányítás szakminisztériumainak megfelelően. 
Kizárólagos feladatuk a HMP céljaival egybeeső LÉPCSŐZETES megvalósítási 

program kidolgozása. 
 

A HMP tisztségeit úgy határoztuk meg, hogy azoknak az elnevezése és 
betöltőik hatásköre a magyar történelemmel összhangban legyen. A 

kancellárok eredetileg bírósági alkalmazottak voltak, akik a bíróságot a felekkel 
elválasztó rácsnál /cancelli/ KÖZVETíTETTÉK a dokumentumokat a bíróság és a 

felek között. Kancellária mind a királyi Magyarországon, mind az Erdélyi 
Fejedelemségben volt, mint a királynak vagy fejedelemnek alárendelt 

közigazgatási intézmény. 
A HMP pártkancelláriája a kormányzó felé tanácsadó, a párt többi vezetője felé 

a kormányzói akaratot kifejező IRÁNYíTÓ testület. 
 

Megyei szinten a HMP szervezetének élén a SZUPERIOR /FELSŐBB - értsd: 

vezető/ áll. A szuperior a kormányzó általi KINEVEZÉS útján nyeri el 
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megbizatását, közvetlenül és teljeskörűen a kormányzónak is tartozik 

felelősséggel. 

 
A HMP települési képviselője a PROVINCIÁLIS /vidéki, helyi/. A provinciális 

NEM a választópolgárok képviselője a HMP felé, hanem A HMP KÉPVISELŐJE A 
VÁLASZTÓPOLGÁROK FELÉ. A provinciálisokat a szuperior nevezi ki, neki 

tartoznak közvetlen felelősséggel. 
 

A HMP kerületi képviselője a fővárosban az URBÁNUS /városi, fővárosi/. A 
kerületi képviselők fölött a budapesti szuperior áll. 

 
A kormányzó fölött, kizárólag a kormányzó kinevezésére és leváltására, illetve 

saját utódja kinevezésére és leváltására kiterjedő jogkörrel a STATOR 
/MEGÁLLíTÓ/ áll. Ezt a funkciót a HMP-hez kötötten csak a hikszosz mozgalom 

kiépüléséig tartjuk fent. A Hikszosz EGYETLEN statort ismer, MINT AZ EGÉSZ 
MOZGALOM HATALOMMAL VALÓ VISSZAÉLÉS ELLENI GARANCIÁJÁT. 

 

E pillanatban Magyarország törvényei a fent leírt működési sémát szellemében 
tiltják, gyakorlatában korlátozzák. 

 
"Még szolgálok, de alázat nélkül, 

még lesütöm a szemem, de beletörődés nélkül, 
még visszalépek, de gyávaság nélkül, 

még nevetek, de nevetés nélkül" - mondja a Defensor. 
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Ceterum censeo 9. – A program 

 
A Helyreállítás Magyarországi Pártjának tömörített programja, 10 pontban: 

 
1. Át kell térni a parlamenti demokráciáról a korlátlan személyi felelősségen és 

a Szent Koronától eredeztetett hatalmon nyugvó, hierarchikus felépítésű 
kormányzati rendszerre, kormányzóval az élén, szavazótestületek helyett 

munkatestületekkel. Ezt természetesen csak kétharmados parlamenti többség 
birtokában, alkotmánymódosítással lehet végrehajtani, HA népszavazás is 

szentesíti. 
 

2. Tudomásul kell venni az ország adottságait, e szerint kell felosztani 
területét, megszervezni közigazgatását, közlekedését, ennek megfelelően kell 

fejleszteni településeit, határozni meg gazdaságpolitikáját. A magyar 
mezőgazdaságot a mai elsorvasztás helyett kiemelten támogatva ismét a 

gazdaság alapjává kell tenni. 

 
3. Meg kell teremteni a stabil nemzeti valutát. Az államadósságtól a 

törlesztések átütemezésével, később egy hányada elengedésének 
kikényszerítésével meg kell szabadulni. 

 
4. A jelenlegi helyett független, egyensúlyozó külpolitikát kell folytatni, amely 

azt célozza, hogy a nagyhatalmak mindegyikének érdekében álljon 
Magyarország szuverenitásának garantálása. A csatlós szerepe helyett a híd 

szerepét kell betölteni. 
 

5. A gazdaság összes stratégiai területén az ország ellátásának mértékéig 
ismét biztosítani kell az állami tulajdont. A magánszféra meghagyásával 

versenyképes és stabil állami gazdaságot kell kialakítani. 
 

6. Létre kell hozni a magyar állampolgárok számára ingyenes, magas 

színvonalú, részben önfinanszírozó állami egészségügyi ellátást, oktatást és 
szociális intézményi rendszert, például a jelenlegi bűnözőképzők helyett 

elitképző nevelőintézeti hálózatot. A HMP az egészségügyet, oktatást és 
nevelést a jövő zálogának tekinti, később megtérülő befektetésnek, ezért úgy 

gondolja, hogy a jelenlegi állami javadalmazási rendszer igazságossá tételével 
egyidőben, a felszabadult pénzeszközöket e területekbe /többek között 

meghívott, világhírű szakemberek javadalmazásába/ invesztálva, akár 
áldozatok árán idecsoportosított további pénzeszközök felhasználásával sem 

képez veszteséget, hanem egy erős Magyarország alapjait rakja le. A 
társadalombiztosítást és a nyugdíjrendszert ugyanakkor teljesen át kell 

alakítani, utóbbi alapjává nem az életkort, hanem az egészségügyi 
rászorultságot /munkaképtelenséget/ kell tenni. 

 
7. Az állami szektorban érdemtelen juttatások helyett a posztnak megfelelő 

átlagfizetés mellett sikerdíjon alapuló javadalmazási rendszert kell bevezetni. 

Az irányítást szavazótestületek helyett egyszemélyi irányításra és felelősségre 
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épülő, tulajdonosi szemléletű vezetőség kezébe kell adni, mindenki számára 

biztosítva a korlátlan felemelkedés lehetőségét. 

 
8. A munkanélküliség és hajléktalanság felszámolására kell törekedni, utóbbi 

esetén átmeneti szállások és ellátás biztosításával, a megélhetés igazolásáig 
kötelezően elfogadandó közmunka fedezetéből. A munkanélküli segélyt az 

önkormányzat, mint munkaadó részéről az önkormányzat által meghatározott 
munkáért kifizetett munkabérré kell átváltoztatni. 

 
9. Vissza kell állítani az általános hadkötelezettséget sorozott hadsereggel, egy 

év kiképzési idővel. Szakítani kell a porosz drillen alapuló katonai 
hagyományokkal, egyedül az eredményességre fókuszálva. A hadsereg 

szerkezetét és fegyverzetét úgy kell átalakítani, hogy mind az elrettentés, 
mind a polgári védelem követelményeinek megfeleljen. Ahol atomerőmű van, 

ott atomfegyver is előállítható: a nukleáris ütőerő létrehozását sem szabad 
kizárni. A tartalékosokat meghatározott időnként ötvenöt éves korig be kell 

hívni. 

A rendőrség megreformálásával egyidőben vissza kell állítani a határőrséget és 
létre kell hozni egy csendőrségnek megfelelő rendvédelmi testületet. 

 
10. A jelenlegi jogrendszert, különös tekintettel a büntetőjogra, akár egy 

teljesen új jogrendszer megalkotásával, a rugalmasság szem előtt tartásával át 
kell alakítani. Nem a büntetést, hanem az eredményességet kell előtérbe 

helyezni. Az elítélteket képességeiknek megfelelően foglalkoztatni kell. Azok 
számára, akik olyan életellenes bűntettet követtek el, hogy az ő esetükben a 

megbocsátást már nem lehet megkockáztatni, ha népszavazás szentesíti, 
vissza kell állítani a halálbüntetést. 
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Ceterum censeo 10.  

 
Apollón Zeusz és Létó, a Széphajú gyermeke. Többek között a JÓSLÁS istene 

/a latin "divinatio", jóstehetség a "divinus", "isteni" szóból ered, amelynek 
egyébként másik jelentése: "jós"/. A Parnasszosz-hegy oldalán fekvő 

Delphoiban, az Omphalosz, a Világ Köldöke közelében állt Apollón temploma, 
az ókor legismertebb jóshelye. Az adütonban, e templom legbelső 

helyiségében válaszolt a hozzá intézett kérdésekre a mindenkori jósnő, a 
Püthia. A jóslatok, ritka kivételtől eltekintve, általában értelmezhetetlenek 

vagy kétértelműek voltak. Ilyen ritka kivétel volt a legutolsó fennmaradt jóslat 
is, amelyet a római hagyományok helyreállítására törekvő, rövid életű, Kr.u. 

363. június 26-án a parthusok elleni csatában Marangánál elesett Flavius 
Julianus császárnak /akire a keresztény utókor az "apostata", hitehagyott 

jelzőt ragasztotta/ adott jóslat: "Menj, követ, vidd hírül a császárnak: a 
remekmívű szék darabjaira hullott, s Phoebus már nem lakik itt. Kiszáradt a 

szent babérfa, nem zenél többé a forrás, a vizek hangja elnémult örökre. 

Követ, mondd el császárodnak: AZ ÚJ ISTEN ELSÖPÖRTE A RÉGI ISTENEKET." 
 

Az Apollón-templom homlokzatán látható egyik felirat ez volt: "gnóthi 
szeauton", azaz "ismerd meg önmagad". Ennek egyik olvasata ugyanaz, mint 

amit a diadalmenet alatt a rabszolga suttogott a győztes római hadvezér 
fülébe: "ne feledd, hogy ember vagy". 

 
Nem fogunk e naplóval korteskedni. Nem azért írok le bármit is, hogy az 

valakinek a tetszését elnyerje, hanem, mert így gondolom. Ha akár csak 
megkísérelném teljesíteni az egyik olvasóm kívánságát, vagyis a még 

bennfentesek vagy szakemberek számára is nehezen átlátható, jelenlegi 
káoszból való konkrét kivezető lépések felsorolását, akkor ez, ha csak balladai 

homályba nem burkolom, vagy nem vagyok isteni jóstehetséggel felvértezve, 
közönséges szemfényvesztés lenne, pontosan olyan, mint ami ellen harcolunk. 

 

Apollón nem csak a jóslás istene. Ha haragra gerjedt, pusztító járványt hozó 
nyilakat lőtt ki az emberekre: Apollón a HALÁL istene is. 
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Ceterum censeo 11. – Program és cél 

 
A Ceterum censeo 9-ben leírtam egy tömörített pártprogramot. Mivel most a 

végrehajtást tárgyaljuk, nem lehetett mellőzni, de tudatában kell lenni 
valaminek: pártprogram lévén éppen azokra emlékeztet, amelyekre nem 

akarunk emlékezni - más pártprogramokra. Idealisztikus cél megjelölése 
nélkül, amelynek ez a tíz pont csak a gyakorlatban való KÉNYSZERŰ 

leképeződése, fej nélküli torzó, amelyet ÖNMAGÁBAN SOHA NEM SZABAD 
ISMERTETNI, mert a többi politikai párt színvonalára devalvál és szándékos 

vagy nem szándékos hibás értelmezések kiindulópontja lehet. 
Megpróbálom érzékeltetni, mi a különbség a végrehajtásra és a célra 

összpontosító előadás között. 
 

Szeretnék egy nagy épületet emelni a Duna-parton. Ehhez előszöris le kell 
rombolnom az építkezésre kiszemelt területen álló házakat. Több tízmillió 

téglát kell kiégetnem, rengeteg mészkövet, márványt és aranyat 

kibányásznom. Majdnem kétszázezer köbméter földet kell megmozgatnom, 
félmillió díszkövet kifaragtatnom. Legalább ezer munkásra és körülbelül egy 

évtizedre lesz szükségem az átadásig. Kétszáz irodát tervezek bele, huszonhét 
kaput, huszonkilenc bejáratot, és egy nagy kupolát középre, hogy elférjen a 

karácsonyi óriás fenyőfa. Lehet, hogy csúszni fog az átadás, de ami kész lesz 
az eredeti határidőre, azt az építkezés folytatása mellett is használatba lehet 

venni. 
Előbbieket másképpen is el lehet mondani. Az ország szimbolikus 

középpontjában fel fogok építeni egy olyan palotát, amely mind méreteivel, 
mind arányaival, mind külső megjelenésével Magyarország potenciálisan 

mindenkori nagyságát, méltóságát és dicsőségét jelképezi. Előzetes számítások 
szerint is sok időre, nélkülözésre és fáradozásra számíthatok, mivel nem 

vagyok Isten, azt sem tudom megjósolni, kész leszek-e vele a prognosztizált 
átadásig. Ha valaki jobb megoldást ajánl valamire a kivitelezés során, a 

legnagyobb önkritika mellett el fogom fogadni. Mindent el tudok képzelni, 

egyet kivéve: ez a palotáról /és vele a tényleges nagyságról, méltóságról és 
dicsőségről/ való lemondás. 

 
Mint az mindenki számára kiderült, mind a két leírás a Parlamentről, magyarul 

Országházról szól. 
 

Nem elegendő azt mondani, hogy szemléletek ütköznek. NÉZŐPONTOK 
ütköznek: abban a pillanatban, amikor a VÉGREHAJTÁST tesszük 

hangsúlyossá, a jelenlegi magyar politikusokhoz nivellálódunk. Azokhoz az 
emberekhez, akiket a "Te rongyos élet" Udvaros Dorottya által énekelt 

betétdalával /"gyere, te niemand"/ ellenválasztanak majd 2010 tavaszán. 
 

Teljesen mindegy, hogy valaki melyik változatát lovagolja meg a lakosság 
nyomorúságának. Nem arra kell figyelni, hogy ír-e valamelyik párt új 

költségvetést, állampolgárságot ad-e a határon túli magyaroknak, létesít-e új 

kerékpárutakat, fellendíti-e a biotej termelését, megfékezi-e a cigányok 
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bűnözését, elkerüli-e az államcsődöt, a polgári, nemzeti vagy meleg büszkeség 

lépesmézét helyezi-e a hangyaleső tölcsérének aljára. 

Nem az úgynevezett programokat kell összehasonlítani, hanem a CÉLOKAT. 
 

Johannes Amos Comenius, vagy Jan Amos Komensky, vagy Szeges János /?/ 
cseh /magyar?/ pedagógus, a Nemzetek Tanítója, a modern pedagógia atyja 

1623-ban írta "A világ útvesztője és a szív paradicsoma" című munkáját. 
Ebből idézek most egy részletet: akár Magyarországról is írhatta volna. 

 
""De legalább a hitben megegyeznek-e mindnyájan?", kérdeztem. Igy felelt: "E 

téren is vannak némi különbségek, de fontos-e ez? AZ ALAP MINDNYÁJUKNÁL 
UGYANAZ." S elvezetnek engem valamiféle rács mögé, e nagy templom 

közepén, ahol is egy óriási gömbölyű követ látok függeni láncon, e követ pedig 
próbakőnek nevezték. Odajárultak a vezető emberek, mindegyik hozott 

valamit a kezében, pl. aranyat, ezüstöt, vasat, ólmot, homokot, pelyvát, stb., s 
hozzádörzsölte a kőhöz, majd lelkendezett érte, hogy íme, kiállja a próbát, 

mások viszont, jobban szemügyre véve, úgy találták, hogy nem állja ki. Ennek 

okán kiábáltak egymásra, EGYIK SEM HAGYTA ELVITATNI IGAZÁT, VISZONT Ő 
SEM AKARTA ELISMERNI A MÁSIKÉT, s máris átkozódtak és gyalázkodtak, 

gallérját tépték, fülét cibálták egymásnak. Mások azonban MAGÁRÓL A KŐRŐL 
S ANNAK SZINÉRŐL vitáztak, voltak, kik azt állították, hogy kék, mások, hogy 

fehér, s megint mások, hogy fekete, de olyanok is akadtak, kik változó 
színűnek mondták, MERT KI-KI OLYANNAK LÁTJA, AMILYEN TÁRGYAT HELYEZ 

A KÖZELÉBE. Néhányak azt tanácsolták, törjék szét, zúzzák porrá, s így nézzék 
meg, milyen színű, a többiek azonban nem hagyták. Mások viszont amazoknál 

is tovább mentek, azt hirdették, hogy e kő csak széthúzást szít, vegyék hát le, 
és tegyék félre, így könnyebben egyetértenek, ezt sokan és a legjelesebbek is 

helyeselték, akadtak azonban, akik ádázul tiltakoztak ez ellen, s inkább az 
életükről kívántak lemondani, semhogy ilyesmibe belemenjenek, IGY IS 

TÖRTÉNT: SOKAN HALTAK MEG A VISZÁLYOK ÉS CSETEPATÉK SORÁN, A KŐ 
AZONBAN HELYÉN MARADT." 

 

Nem fogunk beállni a vitatkozók közé. 
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Ceterum censeo 12. – Program és cél 2. 

 
"A jámborak jó cselekedetei Isten kegyeltjeinek a ROSSZ cselekedetei." 

 
/Niffari/ 

 
Mindig FELÜLRŐL tekintünk lefelé: a CÉL eléréséhez keressük meg a 

lehetőségeket, és NEM A LEHETŐSÉGEKHEZ MÉRTEN VÁLASZTUNK CÉLT /lásd 
még Ceterum censeo első részének a végét/. 

 
EBBEN a politikai környezetben MÉG A TÖRVÉNYHOZÁSBAN SEM LEHET AZ 

ORSZÁGGAL SEMMIFÉLE JÓT TENNI. Ha egy épület már statikailag is 
életveszélyessé válik és nem lehet kijavítani, LE KELL BONTANI. Minden 

aládúcolás csak elodázza a probléma megoldását. Bármilyen groteszkül 
hangzik is, a Magyar Köztársasággal, MINT INTÉZMÉNNYEL azt lehet csak 

tenni, amit egy gyógyíthatatlan szenvedélybeteggel, AKINEK AZ SEGíT, AKI 

NEM SEGíT. 
 

Két dologra kell az elkövetkező időben koncentrálni: egy utolsó Capote-
parafrázist megengedve magamnak ÚJ HANGOKKAL, ÚJ SZOBÁKBAN le kell 

rakni azokat az alapokat, amelyekre a jövő Magyarországát fel lehet építeni, és 
a lehető legtöbb ember előtt egy másik parafrázissal élve FEL KELL 

VILLANTANI EGY FEJE TETEJÉRŐL ISMÉT A TALPÁRA ÁLLíTOTT 
MAGYARORSZÁG KÉPÉT. 

 
Nem fogjuk meghosszabbítani a magyar államháztartás haláltusáját. 

Létrehozzuk és minden megengedett eszközzel megerősítjük a Helyreállítás 
Magyarországi Pártját, ugyanakkor amennyire nem támogatjuk a jelenlegi 

politikai rendszer túlélését, annyira megadunk minden tőlünk telhető, nem 
tiltott támogatást mindenkinek, akit ez a rendszer tönkretett. 

 

Arra, amerre a HMP fog elindulni, nem azért megy az ember, mert ott egyből 
megszabadul minden gondjától-bajától. Ezen az úton nem jó tündérek járnak, 

hanem intrika és gyűlölködés, az égen lebegő felhők hasában pedig nem 
tápláló manna és fürjecskék lapulnak, hanem a majdnem háborús 

közállapotokkal /Magna Hungaria 39./ együtt az összes rossz, amit most el 
tudok képzelni, és az is, amit nem tudok elképzelni. Nem azért lépünk erre az 

útra, mert ezen szeretnénk haladni, hanem, mert AZ ÖSSZES TÖBBI 
ZSÁKUTCA. 

 
Az iszlám hagyomány egyik ábrázolásában a Föld egy angyal hátán nyugszik. 

Az angyal egy sziklára támaszkodik, melyet egy bika tart, a bika pedig egy 
úszó halon áll. 

A halak sem szeretnek a sodrással SZEMBE úszni. Nem lesz könnyű rábírni, 
hogy visszaforduljon. 
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Ceterum censeo 13.  

 
1975-ben mutatták be a Férfiak póráz nélkül című filmet, többek között Ugo 

Tognazzi főszereplésével. /A forgatókönyvét Tullio Pinelli drámaíró, Federico 
Fellini legtöbb filmjének a társírója készítette./ Öt férfiról szólt, akik a maguk, 

a mainál nem kevésbé képmutató társadalmi környezetében ugyanazt 
csinálták, mint amit mi készülünk tenni /egyelőre a magyar/ politikában: nem 

vettek tudomást a konvenciókról. 
Az első jelenet egy pályaudvaron játszódik, amelyről éppen elindul egy vonat, 

az ablakon kihajló búcsúzkodókkal. Amikor a vonat gyorsítani kezd, a 
főszereplők felugrálnak, és akinek csak tudnak, adnak egy hatalmas pofont. A 

film, amely ennek megfelelően folytatódott és fejeződött be, óriási sikert 
aratott, de természetesen...nem változtatott semmin. 

1983 tavaszán néhány barátommal, kisebb módosításokkal nagyjából ezt 
ismételtük meg itthon. Nőkkel és férfiakkal, üzletekkel és hivatalokkal. Ez 

azonban nem Olaszország volt: itt a fejek, a legnagyobb megdöbbenésünkre, 

továbbra is az ablakokban maradtak. NEM TUDTUNK OLYAN KÉPTELENSÉGET 
ÁLLíTANI, AMIT EL NE HITTEK VOLNA, ÉS NEM TUDTUNK OLYAN IGAZ 

SZEMÉRMETLENSÉGET TENNI VAGY MONDANI, AMIT ELHITTEK VOLNA. 
Szép lassan, válogatva gurultunk el az autóstoppos lányok előtt a budaőrsi 

benzinkútnál. Felvettünk két csinosabbat, út közben beszélgetni kezdtek 
velünk. Megkérdezték, mi a foglalkozásunk? Próféták vagyunk, válaszoltuk. Mi 

még csak most fogunk dolgozni, mosolyogtak ránk a tükörből. 
Bementünk hárman a Károlyi utcai cukrászdába. Önkiszolgáló rendszerben 

működött: az ember fizetett a kasszánál, a pultnál megkapta, amit kért, 
odavitte egy asztalhoz és megette. Rekkenő meleg kora délután volt, mi 

voltunk az egyedüli vevők. Kifizettünk három Rákóczi-túróst, odamentünk a 
hűtőpulthoz, és amíg vártuk, hogy a kiszolgáló előkerüljön, oldalról legalább 

egy fél tucatot besöpörtünk egy reklámtáskába. Jó háromnegyed óráig 
üldögéltünk és eszegettük őket a bóbiskolásából fel-felriadó pénztáros melletti 

asztalnál. Mi az álom, és mi a valóság, töprenghetett pár órával később, 

hazafelé a buszon. 
 

Kaptam édesanyámtól egy hatalmas sporttáskát. A barátnőmnél volt egy 
kisebb is, mondtam, hazafelé ugorjunk be egy közértbe. Ha már itt vannak a 

táskák, gondoltam, teszek egy kisérletet, legfeljebb jobban megismerjük 
egymást a szabálysértési előadóval. A boltban fogtuk a nagytáskát, minden 

álcázás nélkül megtöltöttük azokkal a dolgokkal, amik megtetszettek, majd 
ODAVITTÜK A FIGYELŐEMBERHEZ, és megkértük, vigyázzon rá addig, ameddig 

a kisebb táskát is meg nem töltjük. Nagyon kedves volt: a vásárolt két zacskós 
kakaó kifizetése után egészen az ajtóig segített kicipelni őket. 

 
A Szovjetunió megszállt területein a lakosság a németeket "fasiszta elvtárs"-

nak szólította. Még a saját legközelebbi ismerőseim között is vannak, akik 
ennek a naplónak a gondolatait azzal az értelmezhetetlen zagyvasággal 

próbálják néha kifejezni, amit a mai politika közvetít számukra. Ahogy a közért 

biztonsági emberének megvolt a kialakult képe a tolvajról, és aki ebbe nem 
illett, az az ő logikája szerint nem lehetett az, úgy ennek megfordításaképpen 
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a ma magyar állampolgárába is beültettek egy politikai formáció és a közjó 

közötti képzettársítást, amely minden más formációt az utópiák vagy 

idejétmúltak világába utasít. Ebben a képmutatásra épülő rendszerben csak a 
MEGFELELTETÉSEKNEK van helye, szándéktól és mögöttes tartalomtól 

függetlenül. A pozitív és a negatív tartományon belül bármi szabadon 
bármilyen pozícióba rakható, de a két tartomány között nincs átjárás. EL SEM 

KÉPZELHETŐ, tehát bármilyen ennek ellentmondó tapasztalat csak 
érzékcsalódás lehet. 

 
Nagy Frigyes a maga cinizmusával tökéletesen érzékeltette, mi NEM tartja 

össze az ún. demokráciákat: "Ha a katonáim gondolkodni kezdenének, 
egyetlen egy sem maradna meg soraikban." 

 
Nem az a legfontosabb feladat, hogy az embereknek BEBIZONYíTSUK a 

magunk igazát. Az a legfontosabb, hogy ELKÉPZELHETŐVÉ tegyük számukra, 
ezt pedig csak úgy lehet elérni, hogy a tapasztalatok és az állítások 

ütköztetésével megingatjuk a szüntelen ismétléssel beléjük sulykolt 

értékrendet. 
 

A Hikszosz születésével a SZAVAK trónfosztása is elkezdődik. 
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Ceterum censeo 14. – A taktika 

 
Nagy Frigyes nem csak szellemeseket tudott mondani, hanem kiváló TAKTIKUS 

is volt. "Azok a legjobb ütközetek," -írta- "amelyben rákényszerítjük az 
ellenséget, HOGY OLYASMIT TEGYEN, AMI EGYÁLTALÁN NEM ÁLL 

SZÁNDÉKÁBAN, s mivel az ő érdekei és a tieid homlokegyenest ellenkeznek, 
ezért nem tételezhető fel, hogy ketten ugyanannak az eseménynek 

bekövetkeztét óhajtanátok." Ez a taktika ingatta meg a szocialista 
kormányzatot 2002 után, és ebbe fog belebukni 2010-ben. Akkor azonban 

megváltozik a szereposztás. 
 

Az 1918 őszi német összeomlás után az október 26-án leváltott Erich Friedrich 
Wilhelm Ludendorff tábornok, aki 1916-tól főhadbiztosi minőségben többé-

kevésbé diktátorként irányította Németországot, és akinek lefelé ívelő karrierje 
öt évvel később, a müncheni sörpuccs barikádjai mögött, Hitler oldalán érte el 

mélypontját, festett szemüveggel és álszakállal Svédországba menekült. 

November 7-ről 8-ra virradó éjszaka fehér zászlós német küldöttség érkezett a 
szövetségesek főparancsnoka, Ferdinand Foch francia tábornok /nemsokára 

marsall, aki a versailles-i békeszerződést húsz évre szóló tűzszünetnek fogja 
nevezni/ főhadiszállására, hogy a fegyverletételről tárgyaljon. 

 
Foch csak az utolsó háborús évben töltötte be a főparancsnoki tisztséget. Meg 

volt győződve róla, hogy az OFFENZíVA a legjobb védekezés. A kétségbeejtő 
1914-es évben, a francia visszavonulás és a nyugati német előrenyomulás 

végét jelentő első marne-i csatában ezt az üzenetet küldte az északi és 
északkeleti hadseregeket vezénylő Joffre tábornoknak: "Erősen szorongatják a 

jobb szárnyamat. A centrumom meghátrál. Lehetetlenség manőverezni. A 
helyzet ragyogó. Támadok." 

A háború végéig tartotta magát jelszavához: "Et toujours l'audace et encore 
l'audace!", vagyis "Mindig merészség és újra merészség!". 

 

Nincs az a védelem, amely ne jönne zavarba, ha olyan taktikát alkalmaznak 
vele szemben, amire nem készült fel, MERT TELJESEN IRREÁLISNAK 

GONDOLTA. 
Kr.e. 218 tavaszán Hamilkar Barkas fia, Hannibál 90 000 gyalogossal, 12 000 

lovassal és 37 harci elefánttal elindult a mai Spanyolországból, hogy átkelve az 
ilyen sereg számára áthatolhatatlannak tartott Alpokon, meghódítsa Rómát. 

Kr.e. 216. augusztus 2-án Cannae-nál megvívta a hadtörténet egyik 
leghíresebb ütközetét, amelyet a németek 2157 év múlva szinte szó szerint 

lemásoltak Kijev alatt, húszezer gyalogossal és hatszáz lovassal 
megsemmisítve az ellene küldött, az övénél ötször nagyobb római hadsereget. 

Ha kihasználja a győzelmét, talán az egész történelem másként alakult volna, 
de nem használta ki. "Való igaz," -nyugodott bele a vissza nem térő lehetőség 

elvesztésébe lovassági parancsnoka, Maharbal- "az istenek nem áldanak meg 
minden képességgel egyetlen embert." 

Tizenkét évvel később Publius Cornelius Scipio, aki győzelme után az 

"Africanus" melléknevet kapta, már nem követte el ezt a hibát, és Hannibált 
Itáliában hagyva -ami a punok fejében meg sem fordult- MAGÁT KARTHÁGÓT 
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támadta meg. A végeredmény a Hannibál vereségével végződő, Kr.e. 202-ben 

a numidiai Zamanál megvívott ütközet és a második pun háború befejezése 

lett. 
Hannibál és Scipio egyazon évben, Kr.e. 183-ban halt meg. Hannibál 

megmérgezte magát, Scipio természetes halállal, ágyban, párnák között. 
 

A "hun" szó egyes etimológusok vélekedése szerint a hsziung-nu észak-kínai 
törzs nevéből ered. Kr.e. 258-ban Csin Si Huang-ti császár ellenük kezdte 

építeni a Falat, amelyet nyolcszáz év múlva Ven-ti császár újjáépített, és 
amelynek teljes hosszúsága meghaladta az ÖTVENEZER kilométert. Ez a 

kolosszális erődítményrendszer egyetlen pillanatig sem tartóztatta fel a LOVAS 
NOMÁD harcmodort folytató Temüdzsint, akit a történelem Dzsingisz, azaz 

Egyetemes Vezér néven tart számon, amikor Észak-Kína elfoglalására indult. 
 

1815 februárjában Napóleon megszökött Elba szigetéről. Dél-
Franciaországban, Grenoble előtt feltartóztatták. Napóleon a katonák elé 

lépett, kigombolta az ingét, és azt kiáltotta nekik, hogy lőjenek a császárukra. 

Az egész ezred csatlakozott hozzá, és aztán mindegyik, amellyel Párizs felé 
haladva találkozott. "Grenoble előtt csak kalandor voltam, Grenoble után 

herceg" - mondta visszatéréséről később. 
 

Csak a kalandort a hercegtől elválasztó vonalat nehéz megtalálni és átlépni. 
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Vég és kezdet  

 
"Igy reggel Bileám fölkelt, fölnyergelte szamarát, és elment Moáb vezéreivel. 

Az Úr haragja azonban fölgerjedt ellene, mivel elment, és az Úr angyala elállta 
útját, amikor szamarán két szolgája kíséretében tovalovagolt. Amikor a szamár 

meglátta az Úr angyalát, AMINT KEZÉBEN KIVONT KARDOT TARTVA OTT ÁLLT 
AZ ÚTON, letért a szamár az útról, s a mezőnek tartott. Bileám erre ütlegelni 

kezdte szamarát, hogy visszatérítse az útra." /A számok könyve 22:21-23/ 
 

Amikor a Palesztinát elfoglalni készülő zsidók kiűzték az amoritákat saját 
földjükről, Básán királyát, Ogot pedig egész népével együtt kiirtották, Balak, 

Cippor fia, Moáb uralkodója megrettent. Követeket küldött Bileámhoz 
/Bálámhoz/, a prófétához Petorba, az Eufrátesz mellé, hogy rábírja Izrael 

megátkozására. Isten nem engedte: megtiltotta Bileámnak, hogy a követekkel 
menjen. Alkudozás kezdődött, s ennek eredményeképp Bileám még egy próbát 

tett Istennel. Isten végül elengedte, de azzal, hogy CSAK AZT MONDHATJA, 

AMIT Ő A SZÁJÁBA AD. Haragra gerjedt ugyanakkor Bileám ellen: 
HÁROMSZOR állította meg az angyal Bileám szamarát, amit végül Istennek a 

beszéd képességével is fel kellett ruháznia, mire a próféta szeme is kinyílt. 
 

Közönségesen a "vak" jelzőt arra alkalmazzák, aki 1. nem képes látni, 2. nem 
figyel. Aki nem képes látni, ugyanakkor más megközelítésben azt lát, amit 

akar /vagy amit LÁTTATNAK VELE/, aki pedig azért nem lát meg valamit, mert 
nem figyel, LEHET, HOGY NEM IS AKAR LÁTNI. 

A magyar nyelv a "látni" igét az "ismerni", "tudni" szinonimájaként is 
használja. Ha valaki valakit vagy valamit valamilyennek lát, akkor más szóval 

azt valamilyennek ISMERI. Aki látja a megoldást, az egyben TUDJA is. 
Az emberek nagy többsége nem csak, hogy nem ismeri a világot, amelyben él, 

hanem NEM IS AKARJA ISMERNI. Amit tudni vél róla, az azoknak a manipulált 
ismereteknek a pillanatnyi szimpátia alapján szelektált halmaza, amelyekről 

tudomást szerez. 

VAK, a szó minden átvitt jelentésében. 
 

Pedig lehetne látó is. A vakság nem emberi tulajdonság: a bibliai elbeszélés 
egy ABSZURD, annak kihangsúlyozására, hogy a leírtaknak FORDITVA 

KELLETT VOLNA TÖRTÉNNIE. 
A vak mindenekelőtt és elsősorban KISZOLGÁLTATOTT. A teljes 

kiszolgáltatottság, amelyből nem tud kilépni, az ÁLLAT alaphelyzete /kivétel 
nélkül minden állaté/. Az állat Krisztus, írta Curzio Malaparte 1941 dermesztő 

telén, az északi orosz fronton. Az állati szenvedés a krisztusi szenvedés. Nem: 
az egész állati élet a krisztusi szenvedés, DE FELTÁMADÁS NÉLKÜL. 

MINDEN, AZ ÁLLATIT FORMÁZÓ ÉLET ÁLLATI VÉGET IS ÉR: a folyó közepén, a 
vízesés felé sodródva teljesen mindegy, hogy tud-e valaki beszélni. 

 
Ismerni valakit vagy valamit annyit jelent, hogy a megismerő minden kis 

részletét föltérképezi, megérti, MAGÁÉVÁ TESZI /a nemiséggel kapcsolatban a 

nyelv egészen direkt módon fogalmaz: "az ember MEGISMERTE feleségét, 
Évát, ez fogant, megszülte Kaint..", erre utal a "nem ismert még férfit" 
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kifejezés a magyarban/. Valami viszont akkor lesz valakié, ha az azzal 

SZABADON RENDELKEZHET. 

Ezt ITT és MOST lehet. Isten barázdájában már nincs semmi: a Fehér Árok, 
ahogy a magyar néphit a menny határát nevezi, nem hely, akit VISZNEK, nem 

jut sehova. A színpad KIÜRÜL, nem lebontják, nem valaki teríti ki majd a 
kártyákat, hanem VALAKINEK terítik ki. MAGUKBAN még a csupasz falak sem 

maradnak: talán senki nem játszott, talán előadás sem volt. 
 

Történelmi krízishelyzetekben, különösen a magukat nacionalistának hívó 
mozgalmak /amelyek jelen formájukban, illeszkedve a mai korhoz, a 

nemzeteket nemhogy felemelnék, hanem soha nem látott mélységbe 
süllyesztik - példaként elég a huszadik század történelmére gondolni/ terhelt 

kifejezésekkel teli zsargonjában gyakran elhangzik az "ébredés". Az, amit ez a 
szó az ő értelmezésükben valójában takar, nem ébredés, hanem AZ EGYIK 

RÉMÁLOMBÓL A MÁSIKBA VALÓ ÁTMENET. 
 

Mi nem akarunk senkit FELÉBRESZTENI. Ezt -köznapi szinten- megteszik 

helyettünk a számlák, fizetési felszólítások, elbocsátások, elutasítások. Ez a 
napló elsősorban GONDOLKODÁSRA akar rávezetni. Nem mások által irányított 

gondolkodásra, hanem azzal, hogy megkérdőjelezi a glóriákat és 
babérkoszorúkat, és felvet /a hasonló modellek hibáit figyelembe véve/ egy, a 

maitól gyökeresen eltérő társadalmi koncepciót, SAJÁT gondolatokra. 
A gondolkodás /is/ ESZKÖZ. Eszköze a megismerésnek, ez pedig az egyetlen 

út a SZABADSÁGHOZ. 
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Vég és kezdet 2.  

 
"Látok én ott fent egy nagy hegyet, 

Zúdulni belőle nagy vizet, 
S a vízben sodródni mindenem, 

Amim csak van énnekem. 
 

Nagy barlang szájánál nézem ezt, 
És látom, hogy hátrafordulok: 

Barlangnak közepén szikla van, 
Mely szikla forog, forog. 

 
S a kő alatt folyó patak, 

Lassacskán vérpiros lesz a víz, 
Magával sodor szkarabeuszbogarat, 

S virágos ágakat. 

 
Engem is elvisz a nagy folyam, 

Egy városba, mely ismerős nekem, 
S letesz egy utcában gondosan, 

Ahol sok ember terem. 
 

És kérdeznek ők, s én mondom nekik: 
Hiába biztattok, emberek, 

Elég volt mára, nem énekelek, 
Holnap majd talán lehet." 

 
/Cseh Tamás: Levél a nővéremnek 2. Álomkeringő/ 

 
 

A szabadság, abban az értelemben, ahogy a Bolondok hajója 10-ben 

definiáltuk, az EGYIK lehetőség. A másik útról, és arról a korszakról, amelyhez 
ezen haladva az emberiség már elérkezett, az EZER-EZERHATSZÁZ ÉVE 

KELETKEZETT Visnu-purána így ír: 
"E kor vezetői, akik erőszakos természetükkel uralkodnak a 

Földön..MAGUKHOZ RAGADJÁK ALATTVALÓIK JAVAIT. Miután hatalmuk 
korlátozott lesz, legtöbbjük gyorsan felemelkedik és lehanyatlik. Életük rövid 

lesz, VÁGYAIK KIELÉGITHETETLENEK, és ők maguk kegyetlenek lesznek. A 
KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOK NÉPEI ÖSSZEKEVEREDNEK VELÜK, ÉS PÉLDÁJUKAT 

FOGJÁK KÖVETNI. 
..A vezetők, AHELYETT, HOGY VÉDELMEZNÉK ALATTVALÓIKAT, KIFOSZTJÁK 

ŐKET, és fiskális ürügyekkel ellopják a kereskedők kasztjának tulajdonát. A 
belső egészség és a SAJÁT TERMÉSZETNEK MEGFELELŐ TÖRVÉNY napról napra 

fogyatkoznak, mígnem a világ teljesen megromlik. CSAK A JAVAK JELENTENEK 
MAJD RANGOT. A földet csak ásványi kincséért fogják majd értékelni. 

A FÜGGÉS EGYETLEN OKA A GYENGESÉG LESZ. 

..Ebben a korban a házasság nem lesz többé rítus, és azok a normák, amelyek 
a tanítványt a szellemi mesterhez kötik, elvesztik erejüket. Azt gondolják, 
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hogy bárki bármilyen úton elérheti az újjászületett állapotát. AZ ÉLETMÓD A 

PROMISZKUITÁSON BELÜL MINDENKI SZÁMÁRA EGYFORMA LESZ. AZ 

URALKODIK MAJD AZ EMBEREK FELETT, AKI TÖBB PÉNZT OSZT SZÉT. 
Az emberek a gazdagság megszerzésére összpontosítják érdeklődésüket, MÉG 

HA AZ BECSTELENÜL TÖRTÉNIK IS. Mindenféle ember azt képzeli majd, hogy 
egyenlő a brahmannal. 

Az emberek nagyon félnek majd a haláltól, és rettegnek a szűkölködéstől. 
CSAK EZÉRT MARAD MEG AZ ÉG LÁTSZATA." 

E korszakot a hindu kali-jugának, a világ LEGSÖTÉTEBB korának nevezi. 
 

"Az udvaron ott lóg a poroló, 
a lelkünk, 

és vége a dalnak. 
Azt teszik, 

mivélünk az teszik, 
ugye, 

amit akarnak. 

OLYANOK VAGYUNK, AKIKNEK ARCA NINCS, 
Csak fényes, mézédes álma." 

 
1974 óta se koncerten, se felvételről nem hallottam többször ezt a /szintén/ 

Cseh Tamás-dalt /ha pontatlanul idéztem volna, sem változtat a lényegen/. 
 

Végére értem a naplónak. Csak egy írás volt, egy rohanás a Fulham Roadon, 
ahogy a Jethro Tull énekelte. De talán nem csak ennyi: talán kezdete annak az 

egyedüli csodának, amely képes visszaadni Magyarország és az emberi világ 
egykori, elfelejtett arcát. 

 
"Mondd: "Menedéket keresek az emberek Uránál, 

AZ EMBEREK KIRÁLYÁNÁL, 
az emberek istenénél: 

minden lopva sugalmazó elől, 

aki gonosz gondolatokat sugalmaz az emberek keblébe, 
legyen ő dzsinn, vagy ember."" 

 
Ez volt a Korán 114., egyben UTOLSÓ szúrája. 
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Epilógus  

 
Isten türelmes, de nem a végtelenségig. Az angyal, amit Bileám /Bálám/ 

szamara látott, AMEDDIG A SZAMÁR KI TUDOTT TÉRNI ELŐLE, hagyta a 
prófétát továbbmenni. Ha ott, ahol Isten akaratával már csak SZEMBE lehet 

haladni, megkísérli a továbbjutást, megölte volna Bileámot. 
 

Az az angyal most is az emberiség előtt áll, és egyre közelebb van a szurdok, 
ahol többé nem lehet elmenni mellette. 

 
1815. június 18-án este hét óra tájban a waterlooi csatatéren a Napóleon által 

már majdnem legyőzött angolok nagy megkönnyebbülésére megjelentek 
Blücher porosz tábornok lovasai. Megjelent velük maga Blücher is, Arthur 

Wellesleyhez, a brit főparancsnokhoz lovagolt, és "mein lieber Kamerad!", 
"kedves bajtársam!" felkiáltással arcon csókolta. Wellesley, akit akkor már 

nagyjából egy éve Wellington hercegének is szólítottak, teljes francia 

szókincsével reagált: "quelle affaire!", "micsoda inzultus!". 
Wellingtont tizenhárom évvel később, 1828-ban Anglia miniszterelnökévé 

nevezték ki. Bár abból a régi, konzervatív generációból származott, mint a 
magát a rend oszlopának nevező, nála mindössze négy évvel fiatalabb másik 

herceg, az osztrák Klemens Lothar Wenzel von Metternich-Winneburg, I. 
Ferenc József későbbi tanácsadója, 1830-as lemondása után mégis a bukását 

okozó katolikus emancipáció és parlamenti reformok érdekében járt közben IV. 
Vilmos királynál. A parlamenti reform /Great Reform Act/ lényege az ún. 

"rohadt kerületek", vagyis a nagy ipari körzetek választójogi egyenjogúsítása 
volt, amely nélkül Anglia a Wellington által nagyobbik rossznak tekintett 

forradalom szélére sodródott volna. 
"Uram, önnek most nagyon kell örülnie" - hajolt Wellingtonhoz az első 

reformparlamenti ülésen egy képviselő. "Nem, uram," - válaszolta Wellington- 
"még soha életemben nem láttam ennyi semmirekellő embert." 

 

Azok a semmirekellő emberek, akik Magyarországot most irányítják és azok, 
akik a 2010-es választások után irányítani fogják, ugyanúgy nem segítenek 

rajtunk, mint ahogy azok sem, akik a világot kormányozzák önnön 
pusztulásába. 

Nincs más hátra: magunknak kell ezt megtenni. 
 

 
VÉGE 
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Kommentár  

 
Ezt a naplót A MAGA TELJESSÉGÉBEN érdemes elolvasni. Vagyis: az első laptól 

az utolsóig. Ha nem így történik...de még így is magyaráznom kell néha, még 
értelmes embereknek is. 

 
Hozzá kell szokni a GYÖKERESEN MÁS gondolkodáshoz. Akkor is, ha jogász az 

illető, akkor is, ha mezőgazdász, akkor is, ha közigazgatási szakember. Ha 
tízszer le nem írtam azt a szót, hogy FOKOZATOSAN, akkor egyszer sem. A 

"fokozatosan" azt jelenti, hogy egy VESZTES pozíciót lépésről lépésre 
felcserélünk egy NYERTES szemléletű pozícióval. 

Nem érdemes azon töprengeni, mi volna, ha egyszerre felforgatnánk a világot, 
de akár csak az országot. Ilyen felvetésekre mondják, hogy ha a 

nagypapámnak pinája volna, akkor a nagymamám volna. Az a kedves jogász 
olvasóm, aki jogászszemmel nézi e naplót, és ezt-azt aggályosnak tart, a 

dolgok ezidejű állása alapján Platonról, Morus Tamásról vagy H.G.Wellsről is 

beszélhetne. E napló -mert jóformán csak a célokról írtam- jelenleg még 
UTÓPIA. Jelenleg még. 

A Grimm-testvérek, Andersen, J.K.Rowling sem gondolkoztak azon, hogy 
léteznek-e óriások, élő ólomkatona, trollok és hasonlók. Ha egy olyan világot 

szeretnénk, amelyben jól érezzük magunkat, azt először úgy kell elképzelnünk, 
MINTHA MESÉT IRNÁNK. A végrehajtást pedig a célnak rendeljük alá. Minden 

más megközelítés LEHÚZ. Lehet, hogy valamin változtatni kell menet közben. 
Lehet, hogy valami elérhetetlennek bizonyul. Ezekre ugyanaz vonatkozik, mint 

az államformára: attól, hogy egy Szent Koronától eredeztetett hatalmú államot 
nem nevezünk királyságnak, és nincs királya, AZ MÉG KIRÁLYSÁG. 

Tökéletesen felesleges az Alkotmány megváltoztatásán töprengeni addig, amíg 
a nézőpontot nem változtattuk meg. Az Alkotmány egy társadalmi alapállás 

rögzítése, és rövid kifejtése. Ez a társadalmi alapállás arra a kérdésre adott 
válaszban kifejezhető, hogy mi a hatalom forrása? Mi azt mondjuk, hogy az 

abszolútum /Isten/, a MINŐSÉGI MAXIMUM, az ún. demokratikus alkotmányok 

azt mondják, hogy a nép, vagyis a MENNYISÉGI MAXIMUM. Utóbbi eredetű 
hatalmat hívják BITOROLT hatalomnak. 

Mi azt mondjuk, hogy mindent felülről kell eredeztetni, a "felvilágosodás" és az 
abból eredő szemlélet azt mondja, hogy alulról. Nagyon jól hangzik Petőfi 

gálya-hasonlata /Habár fölűl a gálya,/S alúl a víznek árja,/Azért a víz az úr!/, 
még igaz is, ha megkapargatjuk /és teljesen más értelmet nyer/, de érdemes 

elgondolkodni azért, hogy mondjuk egy elefánthajcsár hatalmát az elefánton 
az elefánttól célszerű-e eredeztetni? /A statisztikailag definiált nép MINDIG 

elefánt. Ennek az arctalan masszának csak a felelős -nem statisztikai, értsd: 
szavazati- egyéni kiválasztáson alapuló EGYÉNI ÉRVÉNYESÜLÉS rendszere 

képes arcot adni./ Fensőbbség-uralom-hatalom. Igy, együtt, FELÜLRŐL 
LEFELÉ. A valódi hatalom forrása NEM AZ ERŐ, hanem a FENSŐBBSÉG. 

 
Abban az abszurd esetben, ha valahogy mégiscsak lehetséges volna az 

elefántoknak hajcsárt választani /demokrácia nemcsak hogy nincs, hanem NEM 

IS LEHETSÉGES - ezzel a szóval csak VISSZAÉLNI lehet/, olyat választanának, 
aki egész nap vakargatja őket, fürdeti, mind több és mind finomabb ételt ad 
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nekik, egyszóval KISZOLGÁLJA őket. Egy darab farönk odébb nem mozdulna, 

semmiféle munka el nem lenne végezve, csak az élelmet biztosító erdőből 

volna egyre kevesebb. 
Mígnem egy szép napon elefántok és hajcsárok nézhetnének egymásra a 

tarlóhántáson, bután és szomorúan. 
 

Ahogy mi is nézünk majd egymásra, ha hagyjuk a dolgokat így menni tovább. 
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Kommentár 2.  

 
A National Geographic-on pár perce láttam egy fejtegetést, hogy melyik bolygó 

lesz lakható számunkra. 
EGYIK SEM. Légkörről, vízről, hasonlókról beszélnek, miközben a legfontosabb, 

a NEHÉZSÉGI ERŐ valahogy elsikkad. Meg ami jelenleg fel sem merül. MÁR 
EGY NAGYON APRÓ változás is beláthatatlan hatással van az élő szervezetre. 

Ezt néhány hónapos űrbeli tartózkodással nem lehet modellezni. Még néhány 
évessel sem, bár...SENKI SEM az egészség megtestesítőjeként tért vissza 

ennyi idő után onnan. 
Hogy esetleg egy idegen bolygón lehetséges az élet, nem kétlem. Még 

gyerekek is születhetnek ott, de...közben az emberi szervezet, ha egyáltalán 
képes alkalmazkodni, olyan torzulásokat szenved, hogy egy idő múlva már 

nem minősül emberi szervezetnek. 
 

Kijön a parasztbácsi a Csillagok háborúja vetítéséről. "Hát én ezt nem hiszem" 

- mormolja maga elé. 
Pedig akár hihető is lehet. Például úgy, hogy azok az élőlények valaha a Földről 

származtak, csak az új lakóhelyüknek megfelelően módosultak. 
Még emberek is lehettek valaha. 

 
És ez a jövő már itt a Földön is kinéz nekünk. Ezért írtam, hogy az emberiséget 

nem a túlnépesedés, hanem a KIHALÁS fenyegeti. Vagy ténylegesen, vagy 
úgy, hogy ami az általa teremtett környezetben meg tud élni, már nem ember 

lesz. 
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Kommentár 3. – A Majmok Bolygója 

 
Ezt a naplót lehet ötletbörzének is használni - használják is -, meg le is lehet 

koppintani. Csakhogy. Tudásom és igyekezetem szerint EGY EGYSÉGET alkot, 
tagolása ellenére. Ebből valamit kiragadni és beilleszteni máshova lehet, de 

nem érdemes, mert ezzel azt a másik rendszert bolygatjuk meg. A rendszerek 
ÖNTÖRVÉNYŰEK és ÖNMEGHATÁROZÓAK, mint írtam már: az idegen elemeket 

megpróbálják integrálni, vagyis a RENDSZER meghatározta helyre rakni -s 
azok ezáltal, más környezetbe kerülve más értelmet nyernek-, ha ez nem 

megy, vagy kivetik őket, vagy összeomlanak. Eizenstein Patyomkin páncélos-
át a rendező csak úgy engedte anno Nyugaton levetíteni, ha ahhoz semmit 

nem tesznek hozzá és semmit nem vesznek el belőle. Nem is tettek hozzá 
vagy vettek el – egyszerűen felcserélték két kulcsfontosságú jelenetét, és így 

az egész mű nemhogy más, hanem ELLENTÉTES értelmet kapott. Ha a teljes 
naplót másoljuk, a Majmok Bolygója helyzete áll elő: eddig megvan, de hogyan 

tovább? 

 
Az, ahogy a mai magyar politikában jelenleg résztvevő pártok felépítették 

magukat, egyben be is határolja őket. Mivel az alap vagy hiányzik /Fidesz-
MPSZ, MDF/, vagy ellentétes a felépítménnyel /MSZP, SZDSZ/, vagy nem 

megfelelő, és felépítmény nincs rajta /Jobbik/, ezek ÖNMAGUKBAN még a 
hatalom megragadására is alkalmatlanok: segítségre van hozzá szükségük. Ez 

a segítség a PÉNZBEN merül ki, és - a választásokig- PROPAGANDÁBAN 
reálizálódik. A választások után a propaganda mellett -minthogy a rendszer 

nem életképes- megjelenik az ERŐSZAK. Amit itt leírtam, MINDEN jelenleg 
bejegyzett magyar párt gyakorlatára érvényes. 

 
Ebből a behatároltságból -a felépítmény tömege miatt- NEM LEHET KILÉPNI. 

Ha ezek a rendszerek olyan elemmel találkoznak, amely semmiképp nem 
integrálható, mert összeomláshoz vezet, egyetlen lehetséges próbálkozásként 

ismét csak az ERŐSZAKHOZ kell fordulniuk. 

Egy embert el lehet lehetetleníteni, meg lehet félemlíteni, sőt meg lehet 
semmisíteni: egy GONDOLATOT azonban nem. Faludy, ahogy a Pokolbéli víg 

napjaimban írta, nem várta be a kínzásokat, első szóra elvállalt minden 
képtelenséget az ÁVH-n. Nincs jelentősége, hogy az igazságról MIT ÁLLITUNK: 

egyszer felszínre jön, mint a vízbe fojtott ember holtteste, bármilyen 
kellemetlen lesz is. Ezért írtam, hogy elsősorban GONDOLKODÁSBAN kell 

konzekvensnek lenni. 
 

"Zöld az erdő, zöld a hegy is, / A szerencse jön is, megy is" - mondja a cigány 
himnusz. 
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Kommentár 4. – Nép és nemzet 

 
Az "idea" /"videa" "LÁTÁS", "tudás"/ görög-latin szó. Rokon a szanszkrit 

"vidjá"-val /"éberség", "LÁTÁS", "tudás" ebből származtatható a "Védák"/ és a 
latin "videre"-vel /"LÁTNI", "nézni"/. "Látás" alatt METAFIZIKAI látást kell 

érteni. A "metafizika" görög-latin szó, jelentése: ta meta ta phüszika, túl a 
természeten. 

Valaminek az ideája NEM azonos a fogalmával. Az idea NEM KÉP /képzet/: ez 
az IDOLUM. 

Az idea a tárgy METAFIZIKAI EREDETÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VALÓ LÁTÁSA, a 
MEGISMERÉS hátterében levő funkció. A konkrétumok csak a fizikai látásban 

valóságosak, helyükön az ideális látásban ÜRESSÉG van. 
 

1917. júliusáig, amikor az orosz Ideiglenes Kormány hadügyminisztere /egy 
hónappal később -a bolsevik puccsig- miniszterelnöke/, Alekszandr Fjodorovics 

Kerenszkij erőltette offenzívában végleg széthullott, az első világháború az 

orosz haderő számára jószerivel vereségek /és addig elképzelhetetlen 
nagyságrendű veszteségek/ végeláthatatlan sorából állt. Hogy csak a 

nagyobbakat említsem: 1914. augusztus 29-én, a tannenbergi csatában az 
oroszok kilencvenezer foglyot vesztettek, megsemmisült egy teljes orosz 

hadsereg, az 1915. május 2.-i gorlicei áttörésnél feladták Galiciát és 
Lengyelország nagy részét, a veszteség csak foglyokban hétszázezer emberre 

rúgott, az 1916. június 4-én megindult Bruszilov-offenzívában az orosz déli 
hadseregek három hét után egymillió fővel számláltak kevesebbet. Nasz 

mnogo /vagyunk elegen/ mondta az orosz polgár, és napirendre tért a dolog 
fölött. 

 
A NÉP az a tömeg, amit FIZIKAILAG látunk. A NEMZET nem nép: a nemzet a 

nép IDEÁJA. 
Az emberek nem a népért, hanem a NEMZETÉRT áldozzák fel az életüket. 

Petőfi nem népi, hanem NEMZETI dalt írt. Vörösmarty "Szózat"-a prófétikus 

jövendölésnek is beillik: "S a sírt, hol NEMZET sűlyed el,/NÉPEK veszik körül". 
Egy nép nem attól kerül a történelem szemétdombjára, hogy rossz idők 

köszöntenek rá. A zsidókat kétezer-hatszáz éve üldözik többé-kevésbé 
folyamatosan, körülbelül kétezer évig még országuk sem volt. A sokkal 

nagyobb kríziseket is átélt Róma a -Nyugat-római Birodalom- vesztét sem a 
várost Kr. u. 476-ban elfoglaló, és az utolsó, a sors fintorából ROMULUS 

Augustulus nevű császárt megbuktató Odoaker germán zsoldosvezér okozta, 
csak BETELJESITETTE. 

A magyar népet kétszer is majdnem kiirtották az elmúlt ezer év alatt, mégis 
talpra tudott állni. Most nagyobb bajban van, mint bármikor eddig. 

A történelem szemétdombjára ugyanis a VAKOK kerülnek: akik a népet látják, 
de a NEMZETET nem akarják, vagy már nem tudják látni. 
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Kommentár 5. – A szellem leépülése 

 
Azt a filozófiai irányzatot, amely a megismerés kiindulópontjának az EGYÉNI 

LÉTET tekinti, EGZISZTENCIALIZMUSNAK nevezik. Az egzisztencializmus 
atyjának Martin Heideggert szokás tartani, de gyökerei Augustinusig, Pascalig, 

Aquinói Szent Tamásig nyúlnak vissza. Megjelenik az irodalomban is: 
legismertebb /francia/ képviselői Jean-Paul Sartre /akit Boris Viannál mint 

Jean-Saul Partre-t látunk karikírozva viszont/, élettársa, Simone de Beavoir, 
Albert Camus. Voltak vallásos egzisztencialisták /például Kierkegaard/ és 

kifejezetten ateista egzisztencialisták /például az előbb említett Sartre és 
Camus/. 

A mondás, hogy "Isten nem lehet úgy, mint egy asztal", Sartre-tól származik. 
Az idők során többen is elgondolkodtak már ezen. Ezerkétszáz éve írta a II. 

/Kopasz/ Károly frank király udvarában élő Joannes Scotus Eriugena: "Isten 
annyira más, hogy ha a világot VALAMINEK nevezik, Istent SEMMINEK kell 

nevezni."Amit Eriugena a TEREMTMÉNYEKRŐL írt, fél évezreddel később 

Eckhart mester megfordította. "A teremtmények puszta SEMMIK."- írta- "Nem 
azt mondom, hogy kevesek, vagy valamik, hanem semmik." 

A probléma a szúfiknál is megjelenik: "Harminc éve a magasságos Isten volt a 
tükröm, de most már saját magam tükre vagyok. Többé már nem vagyok az, 

aki voltam, mert az "én" és az "Isten" Isten egységének a tagadása. Mióta 
nem létezem többé, a magasságos Isten Önmaga tükre." /Bistam-i Bajazid/ 

Csakhogy a "semmi" önmagában értelmezhetetlen. Nem lehet azt mondani, 
hogy egy üres pohárban A SEMMI VAN, csak azt, hogy a pohárban SEMMI 

NINCS, ahol a "semmi" alatt "VALAMI"-t kell érteni: sört, bort, pálinkát, vizet, 
bármit. A "semmi" és a "valami" ontológiailag /lételméletileg/ UGYANAZ. 

"Isten és én, mi EGYEK vagyunk" prédikálta élete végén Kölnben, rendje 
templomában Eckhart mester, aki tételeiért nemcsak Virneburgi Henrik 

főpüspök haragját, hanem a kiátkozás veszélyét és az inkvizíció ítéletét is 
vállalta volna, ha 1327-ben meg nem hal. 

Az évszázadok folyamán kidolgoztak egy árnyalt megközelítést is. A katolikus 

dogmatika az Istennel kapcsolatos fogalmakat az ún. triplex via /hármas út/ 
módszerével értelmezi: 

1. Via affirmationis /állítás útja/: ami a teremtett világot jellemzi, konkrét vagy 
analóg formában állítható az Istenről is. 

2. Via negationis /tagadás útja/: Isten -fogalmából következően- VÉGTELENÜL 
KÜLÖNBÖZIK a teremtett világtól. Ami a teremtett világról állítható, Istenről 

nem állítható. /A református teológia ezt tette központi elemévé és ennél 
tovább nem ment./ 

3. Via eminentiae /fokozás útja/: ami a teremtet világról állítható, ÚGY az 
Istenről nem állítható. A teremtett világ tulajdonságai Istenben mint abszolút 

harmóniában levő abszolútumok vannak meg, egy lépcsőzetes analógiasor 
csúcsán, ahol e tulajdonságok minden lépcsőben módosulnak /analogia entis/. 

Semper maior, Isten mindig nagyobb, mondta Augustinus. 
 

Az ellentét azonban elsődlegesen nem Isten és az ember között feszül, hanem 

az ember és az EMBER között. Ezt az ellentétet már ténylegesen csak 
LEFOKOZÁSSAL vagy FELEMELÉSSEL lehet feloldani. 
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Heidegger az 1920-as években, Marburgban írta "Sein und Zeit", "Lét és idő" 

című munkáját. A könyv 1927-ben jelent meg, és mint a fundamentálontológia 
/a lét alapjaival foglalkozó elmélet/ kidolgozása Heidegger fő művének számít. 

A fundamentálontológia David Farrel Krell interpretálásában egy KÉRDÉSSEL 
kapcsolódik az etikához: hogyan viszonyul az aktusok léte az aktusok 

TÁRGYÁNAK létéhez? A LÉT és az IGAZSÁG kérdése így UGYANAZ a kérdés 
lett. A heideggeri igazság nem kijelentések és tényállások közti kongruencia 

/megfelelés/, hanem FELTÁRULTSÁG /Erschlossenheit/, Heidegger későbbi 
terminológiájában a "LÉT TISZTÁSA" /"Lichtung des Seins"/. 

Heidegger nem jutott derűlátó végeredményre. Bevezette a "Dasein" 
/"ITTLÉT", "jelenvalólét", "meglét"/ kifejezést, MINT AZ EMBERI LÉTET 

JELLEMZŐT, de be kellett vezetnie a "Seinsvergessenheit", "LÉTFELEDÉS" 
kifejezést is, az emberi egzisztenciára pedig a "das Man"-t /a "man" a 

németben általános alany, névelővel és nagy kezdőbetűvel írva a "Mann", 
"ember" szóra utal, mint a MEGTESTESÜLT SZEMÉLYTELENSÉGRE/. Végül, 

miután a "HOLMIK" /"Zeuge"/ és "mások" /"Anderen"/ közé vetett lét keresése 

közben is csak a létezők mibenlétéről tudott valamit mondani, a Dasein 
definiálásával /Sein zum Tode - LÉT A HALÁL FELÉ/ konklúziójával feladta a 

kisérletet. Időskorára már a "Sein", "lét" szót is vonakodva, ÁTHÚZVA írta le. 
 

1946 nyarának egyik éjszakáján az éppen nála vendégeskedő jugoszláv 
vezetőket Sztálin kivitte a dácsájára. Egy asszony megterített, és egyetlen szó 

nélkül vacsorát hozott nekik. Eszegetés és pohárköszöntők között telt el egy jó 
óra. Amikor a jókedv a legmagasabbra csapott, Sztálin gramofont hozatott és 

táncra perdült. Molotov és a többi harcostárs bíztatta: "Sztálin elvtárs, hogy 

maga milyen jó erőben van!" de Sztálin hangulata hirtelen megfordult: "Nem, 
én nem élek már soká" - mondta. "Még nagyon soká fog élni! Szükségünk van 

magára!" - kiáltozták a harcostársak. Sztálin megrázta a fejét: "A fiziológia 

törvényei visszafordíthatatlanok." Aztán Molotovra pillantott: "Majd itt marad 
Vjacseszlav Mihajlovics." /Edvard Radzinszkij után/ 

 
Arról az emberi környezetben ember által véghezvitt, az ember számára már 

alig követhető változásról, amelynek következményeit a második világháború 
első felében még diadalmasan előrenyomuló német katonák 

megfogalmazásával úgy lehetne summázni, hogy "wir siegen unsern Tod", 
"halálra győzzük magunkat", már beszéltünk. 

Az ember "fogyasztóvá" válásával párhuzamosan azonban a szellem 
dekadenciája, leépülése és az egyéniség eltűnése is bekövetkezik. Helyébe 

statisztikai mutatók és gazdaságossági számítások lépnek. 
Ha minden a mai trend szerint folytatódik, Vjacseszlav Mihajlovics, a még 

névvel rendelkező szürke bürokrata távozása után pár generációval már csak 
vonalkódok maradnak, és az "ember" nevű zsákutcából kihátráló természet 

bocsánatkérő mosolya. 
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Kommentár 6. – A hit 

 
"Apja a Nap, anyja a Hold. 

A szél hordozta méhében. 
Dajkája a föld." 

 
/Tabula Smaragdina/ 

 
1941. június 20. éjszakáján Szamarkandban, a Guri Emir mauzóleumban 

felnyitották Timur Lenk sírját. /Timur Lenk, vagy Timurlenk, a turkomán 
származású Sánta Timur olyan volt a mongoloknak, mint Nagy Sándor a 

görögöknek. Körülbelül száz évvel a magyarországi "tatárjárás" után 
újjáélesztette a mongol birodalmat, közben I. Bajezid oszmán szultán ankarai 

legyőzésével még a török veszély elmúlásának tündérfátylát is meglebbentette 
a keresztény világ szemei előtt./ Geraszimov antropológus kiemelte Timur 

koponyáját, és megmutatta a jelenlevő kamerának. 

A filmszalagot ezután Moszkvába vitték, és Joszif Visszarionovics Sztálin, 
akinek régi vágya volt, hogy Timurlenket, akár haló poraiban is, megláthassa, 

végignézte. 
Egy régi babona azt tartotta, hogy aki a Háború Istenének is nevezett 

Timurlenk sírját megbolygatja, magát a háborút támasztja föl. 
Június 22-én, hajnali fél négykor a német repülőgépek bombázni kezdték 

Belorussziát. A Timur-sír feltárásának HARMADNAPJÁN a Szovjetunió számára 
is véget ért a béke. 

 
Tizenöt éve, egy estén valamelyik ismerősöm házának a teraszán ültünk. A ház 

messze állt minden lakott településtől, egy-két rapsicot és erdei állatot 
leszámítva néha hónapokig nem járt arra idegen. Az arabokról beszéltünk, a 

Hit öt pilléréről, a hatodikról, és arról, amit dár al-harbnak, hadszintérnek /a 
háború földjének/ mondanak. A Híra-hegy barlangjáról, ahol a Korán 

megszületett, "A vérrög"-ről, az elsőként recitált /jelenleg 96./ szúráról és 

mindarról, ami az Elefánt éve Rábi al-Aval hónap 12. napjának éjjele, 
Mohamed születése, és az azt követő 61 vagy 62 év alatt történt Mekka és 

Medina között. 
"Mi az, hogy Medina?" - kérdezte valaki. 

"Jathrib" -válaszoltam. "Medinát an-nábi, a Próféta városa, a hidzsra /három 
hidzsrának nevezett esemény volt, ezekből a harmadik, Mohamed Mekkából 

Medinába való költözése a legismertebb/ végcélja, a hely, ahol Abu Bakr lánya, 
a 18 éves Aisa karjában Mohamed az iszlám 10. évében, a kereszténység 632. 

éve június 8-án meghalt." 
"Mutasd meg!" 

"Ha van térképed, meg tudom mutatni." 
"Te csak egy pontot fogsz megmutatni egy szines papíron. De hol van 

Medina?" 
Egy darabig csend volt. 

"Medina nincs" - nyugtázta az érdeklődő elégedetten, és behunyta a szemeit. 
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"Egyszer egy ember olyan szőlőt ültetett, melyet úgy ismertek, hogy csak 

harminc év múlva hoz gyümölcsöt. Amint ültette, éppen az igazhitűek vezetője 

ment arra, megállt és azt mondta: 
-Igazán derűlátó ember lehetsz, ha azt reméled, elélsz addig, míg ez a szőlő 

termést hoz. 
-Lehet, hogy én nem érem meg, de legalább az unokáim élvezik majd munkám 

gyümölcsét, ahogyan mi az elődeink munkájának gyümölcsét. 
-Bárhogy lesz, -mondta a vezető- ha megterem a szőlő, hozz nekem belőle. 

Vagyis akkor, ha mindkettem megmenekültünk a halál felettünk lebegő 
kardjától. 

Ezzel továbbment. 
Néhány évvel később a szőlő csodálatos gyümölcsöt hozott. Az ember 

telerakott egy nagy kosarat a legszebb fürtökkel és elvitte a palotába." 
 

/Quadiri/ 
 

A Timurlenk-történet lényege: 

 
"Ha farkast kiáltasz, bárányt gondolsz és bárány jön elődbe, 

ragadozót rettegsz és ragadozó támad rád, 
édes gyökeret kutatsz, de keserű után ásol, és keserűt is találsz." 

 
/Defensor könyve/ 

 
Ha valakinek megmutatnak egy helyet, az ELHISZI, hogy az a hely létezik. 

Ha valaki BIZONYOS benne, hogy egy hely létezik, noha éppen nem látja, 
odamegy és LÁTNI FOGJA. 

A második történet tanulsága, hogy a NEM MANIFESZT DOLGOK HITTEL VALÓ 
ELGONDOLÁSA EGYBEN MANIFESZTÁCIÓT IS JELENT. 

 
Szintén a Defensor könyvét idézem: 

 

"A bölcsőm előtt állok, és a csontjaim előtt állok, 
üldöztetésem előtt állok, és felmagasztalásom előtt állok, 

vígságom előtt állok, és szomorúságom előtt állok, 
szépségem előtt állok, és rútságom előtt állok, 

trónom előtt állok, és börtönöm előtt állok, 
múltam előtt állok, és a jövőm előtt állok." 

 
A régi nyelvezetű református Hiszekegy így mondja: "Hiszek egy IstenBEN, 

mindenható Atyában...hiszek egy közönséges keresztyén 
anyaszentegyháZAT..." 

Hinni csak az Istenben szabad. 
Anélkül azonban, hogy AZT ne hinnénk, hogy a szőlő, amit most ültetünk el, 

VALAMIKOR a világ legcsodálatosabb termését hozza majd, csak a csontjaink, 
üldöztetésünk, szomorúságunk, rútságunk, börtönünk előtt állhatunk, a jövő 

legparányibb reménye nélkül. 
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Kommentár 7. – A szembeszállás 2. 

 
Az iszlám hatszáz évvel a kereszténység után keletkezett. Még kilencszáz évet 

kellett várni Luther és különösen Kálvin színre lépéséig. A katolikus teológia 
KÖZÉPUTAS: azt mondja, hogy az ember természete nem romlott meg 

véglegesen, csak ROSSZRA HAJLÓ LETT. A Krisztus után 1509-ben a 
franciaországi Noyonban született Jean Calvin vagy Caulvin vagy Cauvin, 

magyarosan Kálvin János az AKKORI EMBERT már másképp látta: az ember 
ÖNMAGÁTÓL minden jóra képtelen, mondja a református, az Istennel mintegy 

SZEMBE VAN DOBVA. 
Iszlám teológia NINCS. Van viszont Korán, és annak számtalan értelmezése. 

Ama kevés dolog egyike, amiben nem lehet vita, az EMBER természetének 
leírása. A Korán nem töpreng az érdemszerző jócselekedetek mibenlétén. 

Leírja az anyagi szemléletű világot, a maga nyelvén leírja e szemlélet 
következményeit, de leírja a szabadulást is. 

 

"A vérrög", a 96. szúra, amelyről az előző bekezdésben beszéltünk, így szól: 
 

"...De nem! Az ember bizony NEM ISMER MÉRTÉKET, 
HOGY Ő MAGÁT ÖNMAGÁBAN ELÉGNEK LÁTJA. 

Ám Uradhoz lesz a visszatérés! 
Mit gondolsz arról, aki megtiltja 

egy rabszolgának, hogy imádkozzon? 
Gondolod, hogy az igaz úton van, 

vagy az istenfélelemre szólít föl? 
NEM GONDOLOD INKÁBB, HOGY MEGHAZUDTOLJA A KÜLDÖTTET ÉS 

ELFORDUL? 
Nem tudja-e vajon, hogy Allah látja? 

De nem! Ha nem hagyja abba, az üstökénél fogva vonszoljuk a gyehennába, 
egy hazug, bűnös üstöknél fogva. 

Hívja csak a nemzetségét! 

Mi majd szólítjuk a Pokol strázsáit! 
Nem! NE ENGEDELMESKEDJ NEKI! Borulj le, és közeledj Uradhoz!" 

 
A 109. szúra, "A hitetlenek" így folytatja: 

 
"Mondd: "Ti hitetlenek! 

NEM SZOLGÁLOM, AMIT TI SZOLGÁLTOK, 
ÉS TI NEM SZOLGÁLJÁTOK, AMIT ÉN SZOLGÁLOK. 

ÉS ÉN NEM SZOLGÁLOM, AMIT TI SZOLGÁLTATOK, 
ÉS TI NEM SZOLGÁLJÁTOK, AMIT ÉN SZOLGÁLOK. 

Megvan nektek a ti vallásotok és nekem az enyém."" 
 

Bárki, aki azt gondolja, hogy ennél a szembeszállásnál előbbrevaló a 
pillanatnyi munkája, mindennapi gondjai, nagyobbat nem is tévedhetne. 
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Kommentár 8. – A véget vetés 

 
"Legyen átkozott nappal, s átkozott éjszaka, átkozott, ha lefekszik, s ha felkel, 

kimegy vagy bejön. Soha többé ne adjon néki az Úr bocsánatot, ne ismerje 
meg őt! Izzon fel mindezentúl az Úr dühe és neheztelése eme férfi ellen, sújtsa 

őt a törvény könyvének minden átkával, s törölje ki még nevét is az égbolt 
alól." E szavakkal átkozták ki az akkor huszonnégy éves Baruch d'Espinozát az 

amszterdami zsinagógából. Huszonegy év múlva Isten lesújtott e férfiúra, bár 
nevét nem törölte ki az égbolt alól: Spinoza 1677. február 21-én, 

negyvenötödik életévében, miután visszautasította a heidelbergi egyetem 
katedráját, üvegcsiszolóként szerzett tüdőbajában meghalt. 

"Minden meghatározás tagadást zár magában", idéztem tőle korábban. Mások 
is megfogalmazták ezt, sokféleképpen. Lao-ce például így: "Amikor az 

égalattiban mindenki felismeri a szépről, hogy szép, akkor megjelenik a rút is. 
Amikor mindenki felismeri a jóról, hogy jó, akkor megjelenik a rossz is." 

"Alkonyatkor a kakas 

világgá kürtöli a pirkadatot, 
éjfélkor pedig a fénylő napot" - mondja egy zen-vers. 

Az Ószövetségben, a Teremtés könyve 2:16-17 versekben ez olvasható: "Az 
Úristen parancsot adott az embernek: "A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és 

rossz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz." 
A jó és rossz tudását UGYANAZ a gyümölcs hordozta. 

 
Az epheszoszi vagy efézusi Hérakleitosztól /két Hérakleitosz nevű filozófus volt, 

a másik ötszáz évvel később élt és grammatikával is foglalkozott/ 
származtatható az "enantiodromia", "SZEMBE FUTNI" kifejezés. Az 

emberszeretőnek egyáltalán nem mondható Hérakleitosz a Krisztus előtti 6-5. 
században élt, és, ha hihetünk Küzikoszi Neanthésznek, a zsidó Acháb király 

felesége, Izebel sorsa jutott osztályrészéül. Hatvanéves korában vízkórban 
betegedett meg, amit maga kívánt orvosolni. Hérakleitosz azt tartotta, hogy a 

tűzből és vízből álló emberi lélek "víz" alkotóeleme felel meg a "rossz"-nak: a 

gyógyulását attól remélte, hogy KISZÁRAD. Trágyával kenette be magát, majd 
kifeküdt a napra. A trágya elfedte természetes kipárolgását, a mindenütt 

jelenlévő kóbor kutyák pedig, miután nem érezték meg rajta az emberszagot, 
ennivalónak nézték és felfalták. /Omri fia, Acháb Illés -Élia- próféta idejében, a 

Krisztus előtti 9. században élt. Miután elvette a szidoni király, Etbaal lányát, 
Izebelt, Baal-imádó lett. Illés egész életét a Baal elleni hadakozásban töltötte. 

Megjósolta a király halálát is: a Ramotnál elesett Acháb kifolyt vérét, miközben 
harci kocsiját az arámokkal vívott ütközet után Szamaria tavában mosták, 

kutyák nyalták fel, és ringyók fürödtek benne. Izebelt Jehu, Izrael Achábtól 
számított negyedik királya kidobatta a palotája ablakán. Később el akarta 

ugyan temettetni, de nem tudta: csak a koponyáját, a lábát és a kezét találták 
meg, a többit megették a kutyák./ 

 
Az enantiodromia azt jelenti, hogy MINDENBEN MEGVAN A TENDENCIA, HOGY 

SAJÁT MAGA ELLENTÉTÉVÉ VÁLJON. Ennek illusztrálására most elég két, 

mindenki által ismert példára, a magyar kommunista mozgalom és a 
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magyarországi rendszerváltás /eddigi/ történetére gondolni, bár az utóbbiból a 

finálé még hátravan. 

A rómaiak az államigazgatás és a mindennapi élet területén is ELÉBEMENTEK a 
dolognak. A diktátori intézményt a köztársasági Rómában alapították, és 

kritikus helyzetekben korlátozottan alkalmazták. Kr. e. 44-ben Marcus Antonius 
javaslatára azonban a címet eltörölték, s jóllehet Octavianusnak, a későbbi 

Augustus császárnak felajánlották, ő nem fogadta el, így kénytelen volt az 
Imperator Caesar Augustus divi filius, azaz isten fia /értsd: isteni származású/ 

Nemes Uralkodó Caesar címmel beérni. 
Ami a mindennapi életet illeti, már korábban /Összefoglalás 2., Ceterum 

censeo 2./ beszéltünk a SZATURNÁLIÁKRÓL. 
A szó Saturnus /Szaturnusz, a róla elnevezett bolygó az asztrológiában a 

SORSCSILLAG/, a görög Kronosszal azonos római isten nevéből ered. Kronosz 
az IDŐ istene /a rómaiaknál a földművelésé is/, Zeusz /Jupiter/ apja, Uranosz 

és Gaia fia. A szaturnáliákat a Julián-naptár szerint december 17-25 /a téli 
napforduló/ között tartották. A társadalmi státusok erre az időre megfordultak, 

a rabszolgák parancsoltak, míg uraik szolgáltak, most KÖTELEZŐ volt, ami 

máskor tiltott /például a kockajáték/. A szaturnáliák utóda a középkorban a 
Festus Fatuorum, Bolondok Lakomája lett, amikoris /a mindenre kiterjedő 

figyelmű inkvizíciós bíróságok működése idején!/ KIGÚNYOLTÁK a különben 
rendkívül komolyan vett vallásos szertartásokat, sőt még AZ ÜNNEP PÁPÁJÁT 

IS MEGVÁLASZTOTTÁK. Szaturnáliák a keltáknál is voltak. Az ünnep az 
erdőhöz kötődött: yule, a téli napforduló idején, az ANYA ÉJSZAKÁJÁN a 

Tölgykirály, vagyis a Növekvő Év Istene, más néven ISTENI GYERMEK legyőzi 
a Sötétség Urát, vagy Fogyó Év Istenét, a Magyalkirályt. Az erdőnek -és 

közvetve ennek az ünnepnek- a mindmáig élő szimbóluma a FAGYÖNGY. 
 

A szaturnáliák néhány nap alatt véget értek. Minden visszatért a természetes 
állapotába, az ünnep királya is megszünt király lenni. A Saturnalia-király 

azonban kezdetben nagyon is valóságos király volt, olyannyira, hogy az utolsó 
napon FELÁLDOZTÁK. Ez a rítus annak az önmagából kifordult világnak, 

amelyet a szaturnália szimbolizált, a MEGTAGADÁSÁT /és egyben a bűnök 

megtagadását, ugyanazt, mint a nép bűneit hordozó fekete kecskebak 
pusztába zavarása jelentett az ENGESZTELÉS NAPJÁN a zsidóknál/ jelenti. 

Jézus Krisztus a kereszten nem egy magasztos, fennkölt jelenség volt, 
tanították a teológián. Eggyel több ok a téli napfordulót Krisztus születéséhez 

kötni: a Nagypénteken keresztre feszített Krisztus MAGA A BŰN. 
 

Az a világrend, amelyet most szolgálni vagyunk kénytelenek, EGYETLEN 
MEGSZAKíTÁS NÉLKÜLI SZATURNÁLIÁT jelent. 

A szaturnáliák idejét az első császárok szigorúan szabályozták. Augustus 
három, Tiberius és Claudius négy napot engedélyezett, később aztán kicsit 

hosszabb lett. A szaturnália azonban mindig véget ért, éspedig úgy, hogy 
utána a természetes emberi viszonyokat HELYREÁLLíTOTTÁK. 

A modern világ szaturnáliáját senki nem szabályozza. Ünnepből HALÁLTÁNCCÁ 
vált, és MAGÁTÓL csak az emberi világ pusztulásával képes végetérni. 

Ha pedig magától nem ér véget, és azt akarjuk, hogy az emberi világ 

fennmaradjon, VÉGET KELL NEKI VETNI. 
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Kommentár 9. – A felelősök 

 
"Vannak esetek, midőn az a fontos, hogy ne maradjon meg se a kecske, se a 

káposzta." 
 

/Szálasi Ferenc/ 
 

Ugyanő írta a naplójában 1940. június 25-én: "nem a tolvajok állapítják meg a 
lopást, hanem a meglopott". 

Lopást az követ el, aki "idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt 
JOGTALANUL eltulajdonítsa" /BTK 316.§ (1)/. Ha az eltulajdonítás olyan módon 

történik, amelyet a törvény nem szankcionál, lopás DEFINITíVE nem történik. 
TARTALMILAG azonban történhet. Egy régi vicc szerint vizsgán a professzor 

elmesél egy történetet a joghallgatónak: "Étteremben ebédelek. Az ebéd 
végeztével kifizetem a számlát, és az asztalon hagyom a borravalót. 

Visszanézve az ajtóból látom, hogy az utánam érkező vendég a borravalót 

zsebrevágja. Minek minősítené ezt?" "Lopásnak" - vágja rá a vizsgázó. "Nem" - 
mondja a professzor. "Sikkasztás?" "Az aztán végképp nem." "Akkor hát 

micsoda, professzor úr?" "Disznóság." 
Ha valaki egy beszélgetés közben elmeséli, hogy elvesztette az állását, sajnálni 

kezdik. Amikor hozzáteszi, hogy a háza is leégett, a sajnálkozás mélyül. Az 
édesanya halála kicsit kínosan hat. A feleség megszökésekor a hallgatóság már 

nevetni kezd. 
Valahogy így van a mai magyar állampolgár is a törvényes disznóságokról 

szóló hírekkel. Ma már szinte semmiféle érzelmet nem vált ki például az a hír, 
hogy a 2010-es költségvetés nagyjából annyit irányoz elő IRODABÚTORRA, 

mint amennyit a GYERMEKÉTKEZTETÉSTŐL elvesz. A mai ellenzék, amikor ezt 
a költségvetést támadja, sem ezen akad fent elsősorban /Magyar Demokrata, 

2009. 41. sz. Varga Mihály: "Persze féllábú asztaloknál nehéz dolgozni...-bár-
...nem árt megfontolni, elköltünk-e bútorokra ennyi pénzt."/, hanem a 

KORMÁNYZATI INFORMATIKÁRA előirányzott összegen és a KÖLTSÉGVETÉSI 

TARTALÉKON, vagyis azokon a pénzeszközökön, amelyeket az MSZP a 2010-es 
választási hadjáratára fordíthat majd. A többi, teljesen felesleges -kizárt 

dolognak tartom, hogy e pillanatban féllábú asztalnál ülve dolgoznak az 
államapparátusban- kiadással azért törődik kevésbé, mert ilyenek az ő 

regnálása alatt is voltak, sőt LESZNEK IS. 
A KÖVETKEZŐ VÁLASZTÁSOK CSAK A DíSZLETBEN ÉS A KEDVEZMÉNYEZETTI 

KÖRBEN HOZNAK VÁLTOZÁST. 
Háttéralkuk, mint köztudott, már régóta zajlanak. Ezek eredménye például a 

rádiófrekvenciák újraelosztása. 
Nehogy azt gondolja valaki, hogy a Magyar Köztársaság pénzügyi egyensúlya 

már megállapodott, és a mutatói csak felfelé mozdulhatnak el. MAGYAR 
GAZDASÁG GYAKORLATILAG NINCS. Mivel magyar gazdaság nincs, és AZ 

ALAPVETŐ FÜGGÉSI VISZONYOKON A KÖVETKEZŐ KORMÁNY SEM FOG 
VÁLTOZTATNI, a "gazdasági helyzet" alakulása a /külföldi/ kérések teljesítésén 

múlik egyedül. 

Most egy konszenzuson alapuló /tibeti terminológiával/ KÖZTES LÉTBEN élünk. 
Ha a mutatók valamilyen okból /nem csak az engedetlenség lehet ilyen ok, 
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ilyen lehet a világgazdaság -prognosztizálható- válsága is/ lefelé mozdulnának, 

az előzetes megállapodások szerint a mai kisebb bűnbakok mellett a 

CSÚCSRÓL fognak valakit, valószínűleg, mint néhány hónapja leírtam, 
Gyurcsány Ferencet feláldozni. Nem sokban térnek majd el e perek az 

ötvenegy-hatvan évvel ezelőttiektől. Az áldozat -aki csak abban különbözik a 
vádlóktól, hogy rosszul taktikázott- kénytelen eljátszani a neki írt szerepet, az 

igazi okokról pedig ugyanúgy nem beszélhet, mint nem beszélhetett a 
korántsem teljesen hülye Rajk László vagy később Nagy Imre sem. 

Ha a perek sem bizonyulnak elegendőnek a valóság elkendőzésére, a szlovák 
kártya még mindig tartalékban van. 

 
Szinte szóról szóra visszaköszön az ún. jobboldali retorikában a most 

következő idézet: "Ha legálisan hatalomra kerülök, akkor legális 
kormányzásom alatt olyan állami bíróságokat fogok felállítani, amelyek 

ELíTÉLIK MAJD NÉPÜNK SZERENCSÉTLENSÉGÉNEK OKOZÓIT. Valószínű, hogy 
akkor EGY-KÉT FEJ LEGÁLISAN FOG PORBA HULLANI." 

Adolf Hitler 1930-as egyik kampánybeszédéből idéztem. 107 képviselői helyet 

szerzett vele a Reichstagban. A történet tizenöt évvel későbbi végét 
mindnyájan ismerjük. 

 
Az igazi bűnös nem egy-két ember: AZ IGAZI BŰNÖS A TELJES MAGYAR 

POLITIKAI ELIT. Ködösítéssel nem lehet világot, országot, de még egy embert 
sem megváltani, csak MEGALKUVÁSMENTES ÉS RADIKÁLIS VÁLTOZTATÁSSAL, 

vállalva annak átmeneti következményeit. Ha azok a folyamatok, amelyek 
most az országot sodorják, tovább sodorhatják, Magyarország EGY 

TIZENKILENCEDIK SZÁZADI AFRIKAI GYARMAT HELYZETÉBE KERÜL, és 
beláthatatlan ideig CSAK GYARMATOSíTÓI VÁLTOZHATNAK. 

 
Azoknak az embereknek, akik most hatalmon vannak, és azoknak, akik a 

következő választásokkal hatalomra kerülnek, NEM A JÖVŐ áll céljaik 
középpontjában, legalábbis nem Magyarország jövője. Az országról valahogy 

így gondolkodnak: "Egyszer azt mondta nekem egy ember: "Figyeljen már, ha 

ezt így folytatja, Németország hat hét alatt tönkremegy!" Én meg azt 
mondom: a német nép túlélte a háborút a rómaiakkal. A német nép túlélte a 

népvándorlást. A német nép túlélte az ezután következő nagy középkori 
háborúkat. A német nép túlélte az újabb korok nagy vallásháborúit. Ezután 

túlélte a napóleoni háborúkat, a szabadságharcokat, sőt még egy világháborút 
is túlélt, sőt, még az 1918-as forradalmat is túlélte - engem is túl fog élni." 

Ismét Adolf Hitlert idéztem, ezúttal 1938-ból. 
 

Mindenki, ismétlem, MINDENKI érintett lesz valamiképp abban, ami 
következik. Azt mondta nekem valaki évekkel ezelőtt: két nagy kín van az 

életben. Az egyik a fegyelem kínja, a másik, amely sokkal fájdalmasabb az 
előzőnél, a MEGBÁNÁS kínja. 

Nem elég ennek a naplónak az olvasgatása. Nagyon rövid idő múlva már a 
megbánással is elkéstünk. 
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Kommentár 10.  

 
Goebbels -hogy folytassuk a nemzetiszocialista idézeteket- jegyezte a 

naplójába 1942. május 30-án, hogy Hitler végre nem magányos: egy fiatal 
"farkaskutyát" szerzett, Blondit /amit aztán a Führerbunkerben öngyilkossága 

előtt meg is mérgezett/. Akkor Hitler azt mondta: azért megy szivesen kutyát 
sétáltatni, mert biztos lehet benne, hogy az nem kezd háborúról vagy 

politikáról beszélni. 
 

Nagyon szeretném, ha már csak kutyát kellene sétáltatnom. De ez az idő mind 
távolabbinak látszik, ha látszik egyáltalán. 

 
Meg kell érteni, hogy nem egy fennkölt, megfoghatatlan, majdhogynem gejl 

szóvirághalmazért kell feláldozni a szabadidőt, és még sok minden mást is. 
Meg kell érteni, hogy ez a történet RÓLAD SZÓL, és arról, saját magad fogod-e 

irányítani a saját sorsodat, vagy rábízod az előző bejegyzésben említett 

kecskékre. 
Utóbbi esetben kétszeresen is igaz lesz, amit rabbi Eleázár Hakkápár írt: "A 

szülöttek a halálnak, a holtak új életnek mennek elébe, az élők ITÉLETRE 
VANNAK KÉSZEN, hogy ismerjék meg, hirdessék és győződjenek meg, 

miszerint Ő a Mindenható, Ő az Alkotó, Ő a Teremtő, Ő a Vádló, Ő fog ítélni, 
dicsértessék Ő, előtte nincs igaztalanság, SEM FELEDÉKENYSÉG, sem 

személyválogatás, SEM VESZTEGETÉS, és tudd meg, miszerint minden számba 
vétetik, ne biztasson hajlamod azzal, hogy a sír a menhelyed lesz, mert 

AKARATOD ELLENÉRE VAGY ALKOTVA, AKARATOD ELLENÉRE SZÜLETTÉL, 
AKARATOD ELLENÉRE KELL ÉLNED ÉS MEGHALNOD, akaratod ellen fogsz majd 

számot adni a királyok Királya, a Legszentebb előtt, dicsértessék Ő." 
 

Ez a történet nemcsak hogy rólad szól, de SAJÁT MAGAD HELYEZHETED EL 
MAGAD BENNE. A Hikszosz az egyetlen mozgalom lesz, amely KIVÉTEL 

NÉLKÜL MINDENKINEK SEGíT, HOGY MEGTALÁLJA HELYÉT A 

TÁRSADALOMBAN. 
 

Egy hászid nagy szegénységét és sok gondját panaszolta a kocki rabbinak. 
"Ne aggódj," - igazította el őt a rabbi - "imádkozzál Istenhez, és az irgalom Ura 

megkönyörül rajtad." 
"De nem tudom," - mondta amaz - "hogyan imádkozzak." 

Szánakozva nézett rá a rabbi: "Hát akkor...valóban nagy a te gondod." 
 

Zuhanó kő, írtam e naplóban Magyarországról. De a "Magyarország" fogalom is 
csak absztrakció: MI vagyunk valóságosak. MI zuhanunk, és ha összeszedve 

minden bátorságot, MI meg nem alkotjuk azt a világot, amelyben élni lehet, az 
imádkozni nem tudó hászidhoz hasonlóan MI fogunk leérni a kút fenekére. 

 
"MÁR MOST ÉLHETSZ ÚGY, AHOGY AKKOR AKARSZ, AMIKOR MAJD TÁVOZNOD 

KELL. Ha pedig a körülmények nem engedik ezt meg, akkor távozz az életből, 

de ne úgy, mintha méltánytalanság ért volna. Itt füst van, távozom...Miért 
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hiszed ezt olyan nagy dolognak?" - írta Elmélkedéseiben Marcus Aurelius 

császár, több, mint ezernyolcszáz éve, valahol a Garam partján. 

A második mondat elejének megváltoztatásával az egész idézet más értelmet 
nyer: HA PEDIG ERRE NEM VAGY KÉPES, akkor távozz az életből, de ne úgy, 

mintha méltánytalanság ért volna. 
A KÖRÜLMÉNYEKBEN való hit csak az áldozati állat életével ajándékozhat meg. 
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Kommentár 11. – A patkószeg 

 
"KI ZABOT VET, 

ZABOT ARAT, 
Aki siet, 

Az elmarad. 
Az eb sohse 

Hízik hájra - 
SZÉKELY TÁMAD, 

SZÉKELY BÁNJA. 
 

Addig jár a 
Korsó kútra, 

Míg széttörve 
Hull az útra, 

Addig fújta 

Ugron bátya: 
Szétrepedt a 

Trombitája!" 
 

Körülbelül harminc éve olvastam utoljára ezt az Ady-verset. Azért írtam le, 
mert nagyjából ennyi a véleményem az október 23-i ünnepségeken 

elhangzottakról, ezek közül is kifejezetten a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
törekvéseiről. 

Guido Knopp írja Hitlerről, hogy "pártja nem programmal rendelkező párt volt, 
hanem PROPAGANDAMOZGALOM". Ez nem csak a Jobbikról, hanem a Fidesz-

MPSZ-ről is elmondható, és vele az összes olyan pártról, amely 
JOBBOLDALINAK mondja magát, miközben a BALOLDAL kezdetektől való 

hivatkozási alapját képező NÉPNEK udvarol. 
A baloldaliként aposztrofált baloldali pártoknak van programja, mindjárt kettő 

is. Egyikben sincs köszönet. Az a program, amit a nagyközönség elé tárnak, a 

klasszikus baloldali elvek maradékának zsírpapírjába csomagolt kifosztás, 
mégpedig a szó minden értelmében: szellemileg is és fizikailag is. A másik 

program, amelynek az első a VÉGREHAJTÁSI TERVE, a HASZONÉLVEZŐK 
SZEMPONTJÁBÓL ezzel ellentétben már kifejezetten konstruktív: az ország 

erőforrásainak átjátszása révén a NEMZETKÖZI nagytőke, vele párhuzamosan 
pedig az őt kiszolgáló, pártfedésben működő NEMZETI vállalkozói csoportok 

további erősítése. /A Jobbik Magyarországért Mozgalom kedvéért teszem 
hozzá, hogy az előbb említett nemzetközi nagytőke tulajdonosi körének 

NEMZETISÉGI hovatartozása teljesen irreleváns, vagyis LÉNYEGTELEN./ 
Ez utóbbi programot, mihelyt hatalomra kerül, a Fidesz-MPSZ is kénytelen lesz 

magáévá tenni. Minthogy a Fidesz is UGYANAZON a lovon iparkodik 
VALAHOVÁ, mint a jelenleg Magyarországot irányítók, és LIBERÁLIS baráti 

társaságból vált nemzetire szinezett, ideológiailag mindenevő üzletemberek 
szövetségévé, nem esik majd nehezére. A különbség, amint azt sokszor 

leírtam, csak a TÁLALÁSBAN lesz: amíg az MSZP-SZDSZ régi marxista 

örökségképp a "tudományos" magyarázatokat, vagyis a RÁCIÓ LÁTSZATÁT 
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kedveli, a pontokat és a miniszterelnök egyetemi katedráról közvetített 

televíziós előadásait, addig a Fidesz az EMOCIONALITÁST, érzelmeket.  

A mai magyar "jobboldali" pártoknak nem azért nincs konkrét programja, mert 
nem tudnának csinálni, hanem, mert az UGYANAZT TARTALMAZNÁ, MINT A 

BALOLDALI PROGRAMOK. 
A mai és a következő kormány tevékenysége csak a KÁBíTÓSZEREK 

megválasztásában fog különbözni. 
 

A "maszkirovka", "álcázás" orosz katonai specialitás, de a politikusok is jól 
elsajátították. Mindennek, amit a kormányzat tesz, van valami értelme, de ez 

az értelem ebben a politikai rendszerben -pártfüggetlenül- általában NEM 
AZONOS AZ INDOKLÁSSAL. Ilyen a most a Parlament elé terjesztett ún. 

"mágnásadó" tervezete is. LÁTSZÓLAG arról van szó, hogy az állami cégek 
vezetőinek kifizetett, indokolatlanul magas juttatásokat mérsékeljék. 

"Aggályos" - mondja az alkotmányjogász. "Miért?" - kérdezi a közgazdász - 
"Hiszen az állami cégek tulajdonosa MAGA AZ ÁLLAM, ami a fizetéseket 

meghatározza." 

Pedig a dolog nincs rosszul kitalálva, csak éppen egészen másvalamit céloz, 
mint a társadalmi igazságosság vagy az arányos közteherviselés helyreállítása. 

Kifizetnek egy vezérigazgatónak a BÉRALAPBÓL "n" forint fizetést és/vagy 
egyéb juttatást. Ha a kétmillió forint feletti rész döntő hányadát ADÓ 

FORMÁJÁBAN elvonják, TELJESEN MÁS HELYRE KERÜL, és TELJESEN MÁSRA IS 
FOGJÁK FELHASZNÁLNI. 

Már a törvényjavaslat is jól kamatoztatható a választási kampányban, de ez 
még csak a belőle származó ERKÖLCSI haszon. GYAKORLATI haszonná akkor 

válik, ha meg is valósul: egy FORDíTOTT PÉNZMOSÁSNAK LEHETÜNK AKKOR 
TANÚI, PARLAMENTI SEGÉDLETTEL. 

 
Van egy angol versike: 

"For the want of a nail the shoe was lost. 
For the want of a shoe the horse was lost. 

For the want of a horse the rider was lost. 

For the want of a rider the battle was lost. 
For the want of a battle the kingdom was lost. 

And all for the want of a horse-shoe nail." 
/A szög miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas 

elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, a csata miatt az ország elveszett - 
MINDNYÁJAN A PATKÓSZEG MIATT VESZTEK EL./ 

 
Most a SZÖGEKET verjük be. Az ALAPíTÁS időszaka a LEGFONTOSABB egy párt 

vagy egy mozgalom életében. Most a legkevésbé sem az a cél, hogy a HMP-
nek sok követője legyen. Most az a cél, hogy mindent, amire a jövőben 

építkezhetünk, MEGALAPOZZUNK, minél magasabb épületet szeretnénk, annál 
masszívabban. Ha ehhez idő kell, és ezért nem tudjuk tartani a határidőket, 

mint ahogy én sem tudtam az e naplóban magamnak kiszabottakat, akkor -
figyelemmel a bevezetőben leírt Ady-vers harmadik és negyedik sorára- nem 

kell tartani őket. 

 
A HMP-nek NEM ÉRDEKE, hogy EBBEN A POLITIKAI RENDSZERBEN a 

jogszabályok emberibbé tételén dolgozzon. Ha sikerülne is néhányat 
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módosíttatni, számunkra ez csak PROPAGANDA, az állampolgárok számára 

FÁJDALOMCSILLAPíTÓ lenne, a rendszeren viszont lényegében nem változtatna 

semmit. Három nagyon rossz dolgot követnénk el vele: 
-megfosztanánk az állampolgárt a tisztánlátástól, 

-az országot az újrakezdéstől, azzal, hogy 
-meghosszabbítanánk a mai politikai rendszer túlélését. 

 
Hagyni fogjuk, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat. Amíg ez meg nem 

történik, MAGUNK felé fordulunk, és MINDENKI FELÉ, aki SZEMÉLYÉBEN 
segítséget remél tőlünk. 



 334 

2009-10-26 16:46:16 

Kommentár 12. – A belenyugvás 

 
"Én és a népem jól megértjük egymást. Ők azt mondják, amit akarnak, én 

meg azt teszem, amit én akarok" - mondta Nagy Frigyes. 
Frigyes előtt, de UTÁNA sem volt ez másként, sőt nincs másként ma sem. A fő 

kérdés nem is ez, sokkal inkább az, mi jogosít fel valakit a hatalomgyakorlásra, 
és mikor, ki foszthatja meg őt attól? 

Hogy a hatalom eredeztetéséről mit gondolok, számtalan helyen kifejtettem 
ebben a naplóban, utoljára az első Kommentárban. Fel-felbukkan azonban az 

erről folytatott beszélgetésekben az ún. társadalmi szerződés fikciója, azé a 
szerződésé, amit az ún. nép kötne uralkodójával vagy az általa úgymond 

megválasztott vezetőivel. Ilyen okirat azonban nem létezik és sohasem 
létezett. 

Szerződni szóban is lehet. A szerződés viszont, köttessék bárhogy, ÖNKÉNTES 
MEGÁLLAPODÁS. Az, amit társadalmi szerződésnek neveznek, csupán 

HALLGATÓLAGOS TUDOMÁSUL VÉTEL, amely legfeljebb a hallgatás és a 

beleegyezés kölcsönös megfeleltetésekor, az önkéntességet feltételezve válhat 
szerződéssé. 

Csakhogy a hallgatás nem feltétlenül beleegyezés és nem feltétlenül akkor 
következik csak be, amikor a hallgató nem akar véleményt nyilvánítani. Akkor 

is bekövetkezik, ha nem látja értelmét vagy egyszerűen NEM MER. 
 

Ha a hatalom megszerzése nem forradalommal vagy puccsal történik, a 
tudomásul vétel elsősorban még csak nem is a vezető/k személyére, hanem a 

KIVÁLASZTÁS MÓDJÁRA vonatkozik. 
Még soha nem hallottam olyan esetről, amikor a választások 

MATEMATIKÁJÁRÓL szavaztak volna. 
 

A forradalom vagy puccs MINDIG egy kisebbség műve. Néha egészen parányi 
kisebbség évtizedekre RÁ TUDJA ERŐLTETNI SAJÁT AKARATÁT a többségre, 

ráadásul úgy, hogy MAGÁT NEVEZI ANNAK: ez történt 1917-ben 

Oroszországban. 
Csányi Vilmos etológus véleménye szerint az ember az állatok nagy részével 

ellentétben alapvetően NEM AGRESSZíV. Ha, írta valahol, a hetes buszt 
emberek helyett csimpánzokkal töltenénk meg, egy sem érne élve a 

végállomásra. 
A forradalmakat /puccsokat/ nem egy egyszerű kisebbség, hanem az 

AGRESSZíV KISEBBSÉG robbantja ki. A végeredménybe pedig a nem agresszív 
többség - ahogy fent állítottam - BELENYUGSZIK. 

 
Nagyon kevés gondolat merészkedik ki a napvilágra. Olyanok, mint az éjszaka 

növő növények: csak a sötétben mernek megmozdulni. 
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Kommentár 13.  

 
1934. június 29-én, pénteken a Leibstandarte Adolf Hitler, Hitler testőrezrede 

Theodor Eicke, a koncentrációs táborok hálózatának létrehozója embereivel a 
dél-bajoroszági Kauferingben a hadsereg által biztosított különvonatra szállt, 

és elindult Bad Wiesee, az üdülőhely felé, ahol Ernst Röhm pihent az SA 
vezérkarának jó részével. 

Edmund Heines, Szilézia SA-parancsnoka megérezte, hogy valami történni fog. 
Először August Schneidhubert, a felső-bajorországi SA vezetőjét 

figyelmeztette, majd megkisérelte Röhmöt is. Röhm, az SA vezérkari főnöke, 
akit Hitler nem is olyan régen még "kedves törzsfőnöké"-nek hívott, nem hitt 

neki. Heines a Hanselbauer szállodában maradt éjszakára, ahol Röhm is lakott. 
Ez az éjszaka élete utolsó éjszakájának bizonyult. 

Szombatra virradó hajnalban, két órakor Hitler Ju-52-ese Bonn mellől a 
levegőbe emelkedett. Pirkadatkor szállt le Münchenben, ahonnét a Führer 

Schneidhuber letartóztatása után azonnal Bad Wieseebe száguldott. 

"Heil, Führerem" - motyogta az álmából felriasztott Röhm, de többet Hitler 
szitkozódásától már nem tudott mondani. 

A Münchenben és Bad Wieseeben letartóztatott SA-vezetőket a berlini 
Stadelheim börtönbe szállították és Röhm kivételével azonnal agyonlőtték. 

Július elsején, vasárnap Theodor Eicke két kisérővel meglátogatta Röhmöt a 
cellájában. Egy Browningot adott át neki, egyetlen golyóval, majd magára 

hagyta. Tíz perc elteltével, miután hiába várt a fegyverdörrenésre, kisérőivel 
visszatért. Egyikük torkon lőtte a vezérkari főnököt, majd Eicke megadta neki 

a kegyelemlövést. Röhm "Mein Führer!" kiáltással földre zuhant, és kilehelte 
lelkét. 

 
Az 1362-ben I. Murad által felállított janicsárság a szultánok legfőbb támaszát, 

egyben a török hadsereg legütőképesebb egységét képezték. Elég korán 
tudatára ébredtek ennek. A hadtest 1449-ben, 87 évvel megalakulása után 

lázadt fel először. A janicsárlázadások onnantól rendszeressé váltak. 

Szultánokat emeltek fel és taszítottak le /például 1470-ben azzal a kiáltással, 
hogy "a padisahunk öreg és beteg, Szelim szultánt akarjuk!" ők buktatták meg 

II. Bajezidet/, hadjáratokat követeltek ki, többek között az 1526-os, 
számunkra a mohácsi vésszel végződő magyarországi hadjáratot. 

Négyszázhatvannégy évnek kelett az alapítástól eltelnie, mire II. Mahmud 
szultánnak sikerült az egykori elitcsapatoktól megszabadulni: az 1826. június 

14-én kitört lázadást a szpáhik és a tüzérség vérbefojtották, a túlélőket 
kivégezték, egy részüket száműzték. 

 
Az első esemény Nacht der langen Messer, HOSSZÚ KÉSEK ÉJSZAKÁJA, a 

második JANICSÁR VECSERNYE néven is ismeretes. 
 

Ha nem az ország jövője volna a tét, és páholyból nézhetnénk, nem lenne 
utolsó szórakozás a Fidesz-MPSZ és a Jobbik Magyarországért Mozgalom 

jövőbeni viszonyának a tanulmányozása. 
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Kommentár 14. – A remény 

 
A rejtőzködő vagy láthatatlan imámról szóló tanítás a síita iszlám sajátossága. 

A síizmus /Ali, Mohamed unokaöccse és veje, a sziffini csata -Magna Hungaria 
40.- után meggyilkolt ún. első imám pártja, a siat Ali/ nem egységes e 

tekintetben, két ágra, az imamitákra, tizenkettesekre és az iszmailitákra, 
hetesekre bomlik. Az imamiták szerint, akikhez a síiták nagy többsége tartozik, 

Alit még tizenegy imám /legfőbb vallási vezető/ követte. A tizenkettedik imám, 
Mohamed Abu l'Kászim Kr. u. 878-ban eltűnt. Elrejtőzött, és nem halt meg: ő 

lesz a Mahdi, Megváltó, aki az idők végén Isten országát megalapítja. 
Az iszmailiták -muszlim szemmel eretnekgyanús- tanítása ettől abban 

különbözik, hogy a hetedik, Kr.u. 762-ben meghalt Iszmail imám rejtőzött el 
halála után, hogy Mahdiként visszatérve még a Mohamed elképzelte világnál is 

tökéletesebbet hozzon létre. 
A legismertebb férfiú, akit Mahdi néven tiszteltek, a szudáni Dondola mellett 

1844. augusztus 12-én született Mohamed Ahmed ibn Abdallah volt. Mindössze 

negyvenegy évet élt: az általa nem sokkal előbb elfoglalt Kartúmmal, az 
Elefántormány Városával szemben a Nílus nyugati partján elterülő 

Omdurmanban halt meg. /A Fehér és a Kék Nílus találkozásánál fekvő Kartúm 
elestéről és a várost védő Charles George Gordon, vagy Kínai Gordon brit 

tábornok lefejezéséről Henryk Sienkiewicz is ír a Sivatagon és vadonban című 
könyvében./ 

Szudán a Mahdi születésekor már tizennégy éve egyipitomi-török fennhatóság 
alá tartozott. 1875-ben Egyiptomban ÁLLAMCSŐD következett be. A csődnek 

három fő oka volt: az ÁLLAMIGAZGATÁSI REFORM, az ERŐLTETETT 
ÉPíTKEZÉSEK /különösképpen a Szuezi-csatorna építése/ és a ROSSZ 

PÉNZÜGYI POLITIKA. Ezután Egyiptom pénzügyeit NEMZETKÖZI ELLENŐRZÉS 
alá helyezték. MEGSZORíTÓ INTÉZKEDÉSEK következtek, melynek eredménye 

az Urabi pasa vezette felkelés, majd ennek leverése után Egyiptom angol 
megszállása lett. 

Szudánra nézve mindez a RABSZOLGA-KERESKEDELEM FELÉLEDÉSÉT, a 

HADSEREG LEÉPíTÉSÉT és az ADÓK MÉRTÉKTELEN NÖVELÉSÉT jelentette. 
Ebből az 1881-ig még csak a mélyben kavargó indulattengerből emelkedett ki 

a Mahdi. 
Az első két ellene küldött sereget követői BOTOKKAL ÉS KÖVEKKEL 

agyonverték. Nemsokára fegyverhez is jutottak: katonai hibák és 
DEZERTÁLÁSOK miatt az összes mozgósítható egyiptomi katonából álló, egy 

angol ezredes és Szudán főkormányzója által személyesen vezetett hadsereg 
megsemmisítése után e hadsereg összes felszerelése 36 ágyúval a kezükre 

került /a csatában Hicks, az ezredes és a főkormányzó is elesett/. 
1885. január 26-án elesett Szudán addigi fővárosa, Kartúm. A Mahdi még fél 

évet élt ezután. 1885.június 22-én új fővárosában, Omdurmanban érte a halál, 
de műve nem omlott össze. Az angolok ugyan megkisérelték az ellentámadást, 

ezt támogatandó még egy vasútvonalat is meg akartak építeni, de miután AZ 
OROSZ HADSEREG FELVONULT AZ AFGÁN HATÁRRA, feladták Szudánt. 

 

A mahdita állam 1898-ig fennmaradt. Bukását végül a gyarmatosítók Afrikáért 
folytatott versengése, közvetlenül pedig az a Horatio Herbert Kitchener nevű 
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angol tábornok okozta, akinek harcias tekintetét és harciasan kipödört bajszát 

tizenhat év múlva minden angol megismerhette az első világháború 

toborzóplakátjairól. 
 

Kis ügyességgel el lehet kerülni az utolsó bekezdésben leírtakat. 
Mert sokan kérdezték tőlem, elmondom még egyszer: van remény. 
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Kommentár 15. – Az alapállás 

 
Meg kell tanulni gondolkodni. Az előző bejegyzésre egy kedves olvasóm azt 

írta, hogy "nem a történelem ismétli önmagát, hanem az emberek nem 
változnak soha". Ez az EMBEREK nézőpontjából igaz, bár abból sem teljesen. 

Az emberek változnak, csak nem olyan gyorsan, mint a maguk teremtette 
környezet. Az olvasó persze azt akarta mondani, hogy hasonló helyzetekben az 

emberek hasonlóképpen cselekszenek.  
E helyzeteket viszont, környezetük változásaival párhuzamosan többnyire 

maguk idézik elő. 
Ha az állati természet felülírja az emberi természetet, felépül a pláza, ha az 

emberi természet felülírja az állati természetet, felépül a templom. A két 
természet konfrontálódásának következménye a dzsihád, szent háború, amit a 

Mahdi is folytatott az angolok és egyiptomiak ellen, vagy az a passzív 
ellenállás, amit a korai keresztények folytattak a maihoz nagyon hasonló 

irányba tartó Római Birodalommal szemben. 

Ha az állati természet állati képességekkel is párosulna, még nem volna 
különösebb baj. Csakhogy emberi képességekkel párosul, ami dominanciája 

esetén egy olyan világhoz vezet, melyben az ember már állati mivoltában sem 
képes életben maradni. 

 
Magyarország felemelése nem ott kezdődik, hogy a költségvetés terhére -

ÉRTELMETLENÜL megnövelve a deficitet, belső eladósodást- néhány 
nemzetiszínű szósszal leöntött morzsát odalökünk az emberek elé, nehogy 

éhen haljanak, miközben ugyanazt a kiszolgáló politikát folytatjuk a külföld 
felé, mint az ún. rendszerváltozás óta az összes magyar kormány. /Az Európai 

Unió nem ország, még kevésbé nemzet, nem ezért hozták létre, és nem is 
válik soha azzá. Sem a magyaroknak, sem a cseheknek, szlovákoknak, de még 

a németeknek vagy az angoloknak sem hazája: egyetlen óriási vállalkozás, 
igaz, több tulajdonossal./ 

Magyarország felemelése nem ott kezdődik, hogy zsidókat és cigányokat 

hajkurászva a dicsőséges múltból táplálkozunk, miközben halvány 
elképzelésünk sincs a nem hogy dicsőséges, de elviselhető jövőről sem. 

Magyarország felemelése ott sem kezdődik, hogy azok, akiknek az ország 
tönkretétele mellett oroszlánrészük volt abban is, hogy előbbiek a hatalom 

közelébe juthattak, most demokrata egységfront alakítására szólítanak fel 
ellenük. 

 
Magyarország felemelése ott kezdődik, hogy egy olyan pozíciót célzunk meg, 

amelyet még Mátyás király is megvalósíthatatlan utópiának tartana. 
Ott folytatódik, hogy EBBŐL A POZíCIÓBÓL kiindulva MINDENT átértékelünk, 

és lassan elkezdünk megváltoztatni. 
 

Nem maradunk egyedül: a világ összes globalizációellenes ereje mögöttünk fog 
állni. 

Nem telik bele sok idő, és az Európai Unió velünk együtt vagy utánunk felvett 

tagjai közül is jó néhány. 
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Kommentár 16. – A lefölözés 

 
Egy ember meg akart szabadulni betegeskedő feleségétől. Nem siette el a 

dolgot. Apró adagokban arzént kezdett el adagolni az ételébe, és várt a 
biztosan bekövetkező végre. Néhány hónap elteltével azonban az asszony, 

ahelyett, hogy meghalt volna, meggyógyult: arzénhiányban szenvedett, amire 
egyetlen orvos sem jött rá addig. 

A férjet letartóztatták. 
 

Az európai nagyszínpadon ennek pontosan az ellenkezője történik. Beteg 
gazdaságokat GYÓGYSZERNEK tűnő készítményekkel etetnek, egészen addig, 

ameddig azok a MELLÉKHATÁSOKBA bele nem pusztulnak, és helyüket maguk 
az "orvosok" át nem vehetik. 

Az Európai Unió deklarált célja egy olyan belső határok nélküli térség 
létrehozása, ahol a személyek, szolgáltatások, tőke és áruk szabad mozgása, 

vagyis az úgynevezett négy alapszabadság megvalósul. Ennek egyik 

megvalósítási módja lenne az adóharmonizáció. 
Az uniós tagországoknak vannak olyan bevételei, amelyeknek csak töredéke 

marad saját kezükben, és vannak olyanok, amelyekkel maguk rendelkeznek. 
Előbbiek közé tartozik a harmadik országbeli termékek után beszedett vám, a 

mezőgazdasági lefölözések és az ÁFA /VAT/, utóbbiak közé tartozik a jövedéki 
adó. 

Jövedéki adó terheli többek között a benzint és a gázolajat. Ennek kötelezően 
előírt minimuma a közúti szállítmányozáshoz haznált gázolajnál 2010. január 

elsejétől 0,33 EUR/liter, melyet a 2009. október elsejei hivatalos árfolyamon 
kell forintosítani. 

Mindez a magyar lakosságra nézve a következőket jelenti: az emelkedő /az 
idei 0,302 EUR/liternél TíZ százalékkal magasabb, amelyet a forint egy év alatt 

bekövetkezett gyengülése tovább növel/ adótartalom a kőolaj árváltozásaival 
és a forint árfolyamváltozásaival együtt, MINDENBE beépülve folytatja az 

anyagi egzisztenciákon megkezdett és a kiszolgáltatottság növelésére irányuló 

mészárosmunkát. A magyar szállítmányozókra nézve azt jelenti, hogy tovább 
veszítenek versenyképességükből. Az integrációt támogató magyar kormányra 

nézve azt jelenti, hogy nagyobb költségvetési bevételre tesz szert, amelyből 
némi saját felhasználású paraszolvencia levonása után folytathatja a 

hiteltörlesztéseket. 
 

A LÁTSZÓLAG csupán általános liberalizációs elvek megvalósítására törekvő 
Európai Unió a jövedéki adóból befolyt bevételt az országban hagyja. Az ÁFA 

/melynek alapja a JÖVEDÉKI ADÓVAL NÖVELT forgalmi érték/ nagy részét 
/vagyis a jövedéki adóra vetítve a jövedéki adó összege után fizetendő 

forgalmi adó nagy részét/ azonban nem hagyja ott. /Ez a pénz egy 
újraelosztási folyamatba kerül, amelyben egy hányada, vagy az egész, 

szélsőséges esetben más forrásokból származó összegekkel megnövelve 
visszajuthat ugyan az országba, de a felhasználás módját az Európai Unió 

szabja meg, saját céljaival összhangban./ A forintárfolyam változásából adódó 

lakossági terheknek az elviselhetőségi küszöb közelében való megállítása 
érdekében elkerülhetetlenné teszi az euró bevezetését /amely az Unióba való 
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belépéshez hasonlóan NEM jutalom, hanem KÖTELEZŐ aktus/, segíti a 

nyugatról keletre irányuló expanziót, és mindezekkel közelebb hozza a végcélt: 

a TELJES BETAGOLÁST. 
 

Magyarországra nézve ez a folyamat kezdetben a nemzeti lét jelképes 
megtartásával a földrajzi név megtartása melletti TARTOMÁNNYÁ válást, 

később a földrajzi név elvesztését és a nemzeti lét teljes elvesztését is jelenti. 
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Kommentár 17. – Az önzés  

 
Amit ebben a naplóban leírtam, NEM új találmány /ellenkezőleg - nagyon régi, 

azzal a kis módosítással, hogy nem ragaszkodom a hibák megismétléséhez/. 
NEM idealizmus a szó vulgáris értelmében, tehát nem a nem tapasztalható, 

hanem a nagyon is tapasztalható valóságon -az emberi természet valóságán- 
alapszik. 

Semmiféle értelemben NEM világmegváltás - az "ultrakonzervatív" szitokszó 
éppenséggel jobban illene rá, ha megőrzésről és nem HELYREÁLLíTÁSRÓL 

/NEM visszaállításról/ lenne szó. 
 

"Adjál hálát Teremtődnek," -mondja a Defensor- "ha fegyverbe kell állani, 
ha elmúlik a szép idő, megverik a dobot, és kapitányok járják az országot, 

amikor senki nem csinál cifra kerítést, sem föstött bútorokat, sem hivalkodó 
párnát nem hímez senki, 

mert tűz kel át a határokon, és égnek a házak, 

amikor kevés kéz többet munkálkodik, mint annakelőtte a sok, 
és eltékozolhatatlan kincseket gyűjtenek, és ELPUSZTíTHATATLAN HAJLÉKOT 

ÉPíTENEK VÉGRE. 
Nem azért adják az áldást, hogy jutalmat nyerjenek érte, nem azért öntözik a 

virágot, hogy behajoljon az ablakon, nem azért tisztelik a véneket, mert a 
vének is tisztelik őket, 

nem azért osztják az alamizsnát, mert valamit várnak a kéregetőtől: ne a 
koldus lelkéért reszkess, férfiú, hanem a sajátodért." 

 
Nem valamiféle fennkölt eszme, hanem a színtiszta önzés vezetett, amikor 

ebbe a naplóba belefogtam. A bennünket sodró események átgondolásával és 
értelmezésével elsősorban magamon akartam segíteni: úgy tűnik azonban, ez 

csak másokon való segítséggel lehetséges. 
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Kommentár 18. – A könyvégetés 

 
Karl Benkert Berlinben élő műfordító volt a tizenkilencedik században. Petőfit 

fordított többek között németre. Magyarországon is dolgozott: Kertbeny Károly 
néven Heinét fordított magyarra. A Petrovics István SZLOVÁK /nem szerb/ 

származású mészárosmester és a szintén szlovák Hrúz Mária cseléd és mosónő 
házasságából származó, Petrovics Alexanderként anyakönyvezett Petőfi Sándor 

MAGYAR költőt ugyanúgy személyesen ismerte, mint a Düsseldorfban, 
színtiszta ZSIDÓ családban született NÉMET Christian Johann Heinrich Heinét. 

Heine és Petőfi nagyjából ugyanazt a helyet foglalja el a német, illetve a 
magyar irodalomban. Ugyanazt a szellemiséget képviselték, ugyanolyan 

ismertek lettek, olyannyira, hogy mindkettejük versei közül néhány még 
népdallá is vált. 

Kettejük sorsa /haláluk után is/ azonban eltérően alakult. Petőfi 1849. július 
31-én eltűnt /valószínűleg elesett/ Segesvárnál a MAGYAR ún. 

szabadságharcban, MAGYAR költőként a MAGYAR Pantheonba bevonulva pedig 

származását a továbbiakban senki nem firtatta. 1848 áprilisában, valószínű 
halála előtt 15 hónappal látnoki négy sort írt, amelyet nem szoktak idézni, 

pedig elmondott benne mindent, amihez nekem kétszáz oldal is kevés volt: 
 

"Megint beszélünk, csak beszélünk, 
A NYELV MOZOG, A KÉZ PIHEN, 

Azt akarják, hogy Magyarország 
INKÁBB KOFA, MINT HŐS LEGYEN." 

 
Heine 1813-ig a napóleoni közigazgatás alatt élt. A mai Németország nyugati 

részén élő zsidók, ellentétben a keletiekkel, majdnem teljesen asszimilálódtak, 
sem héberül, sem jiddisül nem tudtak. 1813-tól ez már nem számított: 

németből zsidó lett. Nem segített a kikeresztelkedés sem, végül 1831-ben 
Párizsba költözött, ott is halt meg 1856.február 17-én. Zsidóságán kívül ez volt 

a második dolog, amit nem bocsátottak meg neki. 

 
1933. május 10-én, körülbelül három és fél hónappal Hitler kancellári 

kinevezése után Berlinben nyilvános könyvégetést tartottak. Thomas Mann, 
Freud, Brecht könyvei mellett az elsők között kerültek máglyára Heine művei. 

A könyvégetést nem a nemzetiszocialisták találták ki. Előfordult a 
történelemben már azelőtt is, tartott ilyeneket például az inkvizíció, tartottak a 

spanyolok is Dél-Amerikában. 
 

Pozsonyi Ádám írja a Magyar Demokrata 2009. október 28-i számában: 
"Három-négy fős csoportokban fésüljük át a könyvtárakat, és lopkodjuk ki, 

majd SEMMISíTSÜK MEG a ballib hazaárulás és ízléstelenség fekélygócait." 
 

A hikszosz kormányzás három alapelve: MEGBOCSÁTÁS, CÉLSZERŰSÉG, 
ÖNKORLÁTOZÁS. 

GONDOLATOKAT fizikailag nem lehet megsemmisíteni. Száz évvel a berlini 

könyvégetés előtt írta Heinrich Heine: "AKI KÖNYVEK ELÉGETÉSÉVEL KEZDI, 
EMBEREK ELÉGETÉSÉVEL VÉGZI." 
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Megsemmisíteni csak a gondolatok HORDOZÓIT lehet. 

 

Vlagyimir Iljics Lenin létrehozott egy terrorra épülő államot. Ezt a terrort 
Sztálin kiszélesítette és megszilárdította. Nyikita Szergejevics Hruscsov, a 

Táncos Nyikita, aki a Gazdának nevezett Sztálin hajnali tivornyáin az asztalon 
volt kénytelen táncolni, még a magyar felkelést le tudta verni, de befelé, 

később kifelé, az amerikaiakkal kompromisszumokra kényszerült. Leonyid Iljics 
Brezsnyevnek a status quo megőrzése jutott, ám ennek érdekében folyamatos 

nyomásgyakorlásra, példastatuálásra -pl. Csehszlovákiában- és élete végén 
egy figyelemelterelő háborúra is szüksége volt. Mihail Gorbacsov már a szovjet 

állam fennmaradásáért küzdött, végül az is szétesett. 
Most Oroszország a nyersanyagtartalékaiból él. Ha egyszer elfogy a gáz és az 

olaj, a judózó Putyin miniszterelnök-elnökön kívül nem sok minden marad. 
Nem a gondolatokat pusztították el, hanem a JÖVŐT. 
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Kommentár 19. – A centrum  

 
Mostanában egyre többen kérték -az emberek nem szeretnek sokat olvasni-, 

hogy röviden fogalmazzam meg, mit akarunk tenni? A válaszhoz viszont 
ugyanolyan röviden azt is meg kell fogalmazni, hogy mi az, amit meg akarunk 

változtatni. 
Ma reggel egy katolikus pap megfogalmazta helyettem. Azt mondta, hogy a 

mai világot a Moszkva-téri Mammut jelképezi: EGYIKNEK SINCS UGYANIS 
CENTRUMA. 

 
A világnak azért nincs centruma, mert az EMBERNEK sincs centruma. 

Mindenekelőtt ezt a centrumot kell helyreállítani. 
 

Nem akarunk senkit se meggyőzni. Semmi mást nem fogunk tenni, mint 
napvilágra hozzuk mindazt, amit az emberek ugyanúgy tudnak, mint mi, csak 

még magukban sem merik kimondani. Két szalmaszálat nem kell egymásra 

rakni azért, amit a mai, politikai pártként megjelenő érdekcsoportok 
arculattervezésnek neveznek. 

 
A második világháborúban az előnyomuló m.kir. Honvédség táblákat hagyott 

maga mögött. A táblákra magyar és orosz nyelven ez volt írva: "Oroszok! Itt 
járt a magyar hadsereg. KERESZTET, FÖLDET, SZABADSÁGOT visszaadott 

nektek." 
Koncz Zsuzsa énekelte egyik régi dalában: "...Ahogy több értelme van már 

minden szónak,/AHOGY VÉGÜL IGAZ LESZ A HAZUGSÁG..." 
Az ígéretek, amelyek a következő választási kampányban fentebb említettek 

szájából elhangzanak majd keresztről, földről, szabadságról, pontosan olyan 
értelemben lesznek igazak a magyarok számára, mint amilyen értelemben 

azokat az oroszok hatvannyolc éve valóban megkapták tőlünk. 
 

Még nem kérdezte senki, de válaszolok: szemernyi kétségem sincs afelől, hogy 

e napló gondolatai mindenféle propaganda nélkül is utat törnek maguknak. 



 345 

2009-11-08 14:52:21 

Kommentár 20.  

 
"A mai és a régi birodalmi politika között a legjellegzetesebb eltérés az," -írja 

Hitler- "hogy míg a régi birodalom befelé szabadságot biztosított, kifelé pedig 
erőt mutatott, addig a köztársaság KIFELÉ A GYENGESÉG, SAJÁT 

POLGÁRAIVAL SZEMBEN PEDIG AZ ERŐSZAK POLITIKÁJÁT ŰZI." 
 

A mai magyar államról is írhatta volna mindezeket. Ez utóbbi nem is tehet 
mást: sem világos céllal nem rendelkezik /és 2010 után sem fog rendelkezni, 

legfeljebb frázisokkal és zavaros gondolatokkal/, sem nemzetgazdasággal. 
Ezért saját polgárain élősködik, amikor TELJESíTÉSRŐL van szó, úgy csinálva, 

mintha NEM IS LENNE, amikor követelésről, mintha CSAK Ő LENNE. 
Olvastam egy Bokros Lajosal, /immár/ az MDF lehetséges miniszterelnök-

jelöltjével készített interjút. Miniszterelnök-jelöltsége ugyan -megvalósulása 
esetén is- jelképesnek tekinthető, személye viszont azt a gondolkodást 

reprezentálja, amelyből az állam fent elmondott szereptévesztése következik. 

Három kampányígéretet emelek csak ki a riportból: a könyvek áfakulcsának 
felemelését, az egészségügyi hozzájárulás megötszörözését és annak a 

vagyonnak, amely után már adót kell fizetni, a jelenlegi harmincmillió helyett 
tízmillió forintban való limitálását. Mindezt Bokros Lajos szerényen "kevésbé 

vonzó, de szakszerű" programnak nevezte. 
Abból, hogy egy állam irányítói az államot nem az ORSZÁG felemelőjének, 

hanem elsősorban saját jövedelmük forrásának tekintik, legelőször az 
következik, hogy minden /helyzetértékelés, cselekvés és ígéretek/ PÉNZBEN 

jelenik meg. Nem szellemi beruházásban, nem az ugyancsak beruházásnak 
tekinthető egészségügyben, nem működő tőkében, csak egyszerűen pénzben. 

A beruházások egyéni pénzkivételi lehetőségek /ebben a rendszerben ez és 
csak ez a szerepük, ezért akkor valósulnak meg, ha az MEGINDOKOLHATÓ, és 

nem csak akkor, ha SZÜKSÉGES/, amelyekkel a későbbiekben akkor és 
annyiban foglalkoznak, amikor és amennyiben ismét egyéni pénzkivételi 

lehetőségekké válnak. Ezért aztán az állam irányítóinak /akik nem feltétlenül 

azonosak a vezetőkkel/ nem a működőképes állami gazdaság létrehozása 
és/vagy fenntartása áll érdekében, hanem annak FELSZÁMOLÁSA és PÉNZRE 

VALÓ KONVERTÁLÁSA. 
Ha nincs működőképes állami gazdaság, az állam működtetése kizárólag az 

ADÓKBÓL finanszírozható. Mivel a magyarnak nevezett gazdaság döntően nem 
magyar gazdaság, hanem külföldi érdekeltség, a Bokros Lajos által javasolt 

csomag voltaképpen nem más, mint a saját eszközök megteremtése helyett 
némi borravalóért a magyar lakosság kifosztása, szellemi és testi leépítése 

árán egy szakadék felett eljárt kötéltánc. 
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Kommentár 21.  

 
Ambrose Bierce 1842-ben született az Egyesült Államokban. Haláláról nem 

sokat tudunk: Mexikóban tűnt el 1912-ben, felettébb tisztázatlan körülmények 
között. Azon a területen, ahol utoljára látták, akkoriban embert is evő indián 

törzsek éltek. Talán egyszerűen megették. 
Bierce részt vett az amerikai polgárháborúban, volt éjjeliőr San Franciscóban, 

majd huszonhat éves korától újságíró és író lett. A világirodalom egyik 
legsötétebben látó alkotójaként tartják számon. Kortársai Keserű Bierce-nek 

hívták, Bagoly folyó című novelláskötetében is, amelyből teljes egészében 
idemásolom az "Ebolaj" című, véletlenül épp ama Bartos Tibor által magyarra 

fordított novellát, akiről e naplóban már többször esett szó, mindössze két 
novella található, amely nem a főhős halálával végződik. 

 
"Nevem Fanos Farcsik. Tisztességes ágyból szerény sorsra születtem. 

Apámnak ebolaj-párlója volt, anyámnak kis műintézete a plébániatemplom 

tövében, a váratlan gyermekáldás kiküszöbölésére. Kora gyermekkoromtól 
iparkodó életre neveltek. Apámnak párolni való ebeket hajtottam fel, anyámtól 

gyakorta hordtam el munkája hulladékát. Ami természetes eszem csak volt, 
azt néha ugyancsak össze kellett szednem a rám bízott munkához, mert a 

környék törvényszolgái nem nézték jó szemmel anyám működését. Nem 
mintha az ellenpárt juttatta volna hivatalba őket, nem is keveredett az ügy 

körül politikai vihar - csak éppen nem szívelhették anyámat. Apám mint 
ebolaj-párló persze feljebb állt a közbecsülésben, noha az elbitangolt ebek 

gazdái tagadhatatlan gyanakvással tekintettek rá, sőt, gyanakvásukból énrám 
is háramlott valami. Apámnak csendestársa volt a város összes orvosa, mivel 

rendelvényt ritkán írtak betegnek Ol. can. jelzetű szerünk külön javallata 
nélkül. Az ebolaj valójában a vegytan legcsodálatosabb ajándéka az 

emberiségnek. Némely emberek, sajnos, nem hajlandók áldozni a gyógyszer 
nélkül szűkölködőkért, és látnom kellett, hogy a város legszebben kihízott ebeit 

nem engedik játszani velem. E kemény tilalom annyira sértette gyermeki 

érzékenységemet, hogy egy ízben már kalóznak akartam állni. 
A múltakra visszanézve, olykor szánom-bánom, hogy bármily közvetett 

utakon, szüleimre a halált, jövőmre a borút mégis magam idéztem. 
Egy estén apám olajpárlója mellett sétáltam el, hónom alatt anyám egyik kis 

pártfogoltjával, mikor arra lettem figyelmes, hogy egy rendőrbiztos sündörög a 
nyomomban. Zsenge korom ellenére ismertem annyira az életet, hogy a 

rendőrbiztosok mindenféle tettében azonnal aljas indítékot sejtsek, épp ezért 
becsusszantam az olajpárló egyik nyitva felejtett ajtaján. Rögtön rá is 

fordítottam a reteszt, s ott álltam egymagam, a kis holttest társaságában. 
Apám már nyugovóra tért. A helyiségben csupán a katlan mélyvörös tüze 

világolt, és táncoló árnyakat vetett a falra. Az üstben zubogó olaj itt-ott 
kutyadarabokat fortyantott fel. Leültem, hogy itt majd nyugodtan kivárom, míg 

a rendőrbiztos eltakarodik. A meztelen kis testet ölembe vettem, és 
elgondolkozva simogattam kurta, selymes haját. Milyen kedves gyermek, 

állapítottam meg, mert zsenge korom ellenére megvolt bennem a 

gyermekszeretet, s szinte az az óhaj fogamzott szívem mélyén, bárha az a 
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csöpp vörös seb, amelyet drága anyám ejtett e szőke angyal keblén, ne lett 

volna halálos. 

Szokásom az volt, hogy kis tetemeimet a folyóba eregettem, melyet 
bölcsességében a természet e célra rendelt; ezen az estén azonban, a 

rendőrbiztostól tartván, nem mertem kilépni az olajpárlóból. Nagy baj nem 
történhet, így okoskodtam, ha kivételesen ide az üstbe teszem. Apám e kis 

angyal kifőtt csontját a kölyökkutyákétól meg nem különböztetheti, az a 
néhány halál pedig, ami a hírneves Ol. can. ilyenképpeni fölhígulása 

következtében a gyógykezelések során várható, legalább némiképp lohasztja 
majd városunk amúgy is egészségtelenül duzzadt lélekszámát. Egyszóval, 

belöktem a csecsemőt az üstbe, s ezzel megtettem az első könnyelmű lépést 
borús jövendőm útján. 

Nem csekély meglepetésemre, másnap apám nagy kézdörzsölgetések 
közepette tudatta anyámmal s velem, hogy az éjjeli párlatból a legfinomabb 

minőségű ebolajat sikerült nyernie, s hogy ebben az észleletében az orvosi 
szakvélemények is megerősítik. Hozzátette, hogy maga is értetlenül áll a kiváló 

eredmény előtt: nem tért el a szokásostól az ebek kikészítésének módjában, s 

fajuk sem volt az átlagtól elütő. Úgy éreztem, kötelességem megadni a 
magyarázatot - s hiába kívánom már, a következmények ismeretében, hogy 

nyelvem inkább a szám padlásához tapadt volna akkor. Szüleim igen 
keserülték korábbi tudatlanságukat s ipari összeműködésük hiányát, miáltal 

szép haszontól estek el, viszont az elmulasztottak pótlására mindent 
megtettek. Anyám átköltöztette műintézetét az olajpárló egyik 

szárnyépületébe, s az én kisegítő szerepem meg is szűnt ilyenformán, mivel a 
fölös számban jelentkező angyalkák elhelyezéséről ezentúl nem kellett 

gondoskodnom. Ugyanígy az ebeket is hagyhattam sorsukra, mert apám már 
nem belőlük nyerte az alapanyagot, s csak készítményünk nevében őrizték 

meg tiszteletbeli helyüket. Henye életre vettetvén, mi sem lett volna 
természetesebb, mint hogy könnyelműségeknek s kicsapongásnak adjam 

fejemet. Ettől s a fiatal kor egyéb nyavalyáitól drága anyám áldásos befolyása 
mentett meg, valamint apám szigora, ki egyebekben az egyházközségi iskola 

felügyelője volt. Ó, hogy e jeles személyek éppen miattam értek ily dicstelen 

véget! A kínálkozó jövedelemtöbblet kettős igyekezetre serkentette anyámat. 
Nem csupán kívánatra takarított el ezután kis jövevényeket, hanem a dűlő- és 

országutakra is kijárt, begyűjtvén nagyobb növésű gyermekeket, sőt 
felnőtteket is, akik az olajpárló megtekintésére hajlandónak mutatkoztak. 

Apámat hasonlóképpen sarkallta a kiváló minőségű olaj nyerése, s az 
anyagszerzés terén nem kímélte magát semminemű fáradalomtól. Életük 

uralkodó szenvedélye lett, hogy felebarátaikból ebolajat pároljanak, s e 
telhetetlen szenvedély lelkükből már-már a túlvilági lét látományát is 

kiszorította - melyre pedig mindaddig bizton vezérlő csillaguk gyanánt 
függesztették szemüket. 

Iparuk oly virágzást ért el, hogy a községi gyűlés korlátozó rendszabályokat 
léptetett életbe. A gyűlés elnöke megkockáztatta azt a kijelentést is, hogy a 

községi lélekszám további apasztását nem fogja jó néven venni. Szüleim, 
szegények, összetörten, lesújtva hagyták ott a gyűlést, s gyanítom, hogy 

elmeállapotuk sem volt már tökéletes. Én magam mindenesetre úgy 

döntöttem, hogy helyesebb, ha az éjt nem töltöm benn a párlóban, hanem az 
istállóban keresek ideiglenes szállást. 
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Éjféltájt megmagyarázhatatlan balsejtelem vert fel álmomból, s arra 

késztetett, hogy az ablakon át belessek a párlóhelyiségbe, ahol apámnak 

mostanában hálóhelye volt. A katlanban oly fennen lobogott a tűz, mintha 
másnap nagy munkára lett volna remény. Az óriási üst csöndben fortyogott, 

mintha teljes erőit visszafogva, a kitörés alkalmas idejét lesné. Apám nem volt 
az ágyában, hanem hálóköntösben állt, s láttam, hogy erős zsinegből hurkot 

készít. Anyám hálószobája felé vetett sötét pillantásaiból kitetszett a szándéka. 
A rémület elvette erőmet, és megnémított. Semmit nem tehettem a közelgő 

vész megelőzésére. Anyám ajtaja - ennyit láttam csak - hirtelen s zajtalanul 
kinyílik, és szüleim, képzelhető meglepetéssel, egyszerre ott állnak egymással 

szemközt. Anyám ugyancsak hálóruhájában jelent meg a találkozón, jobb 
kezében mestersége segédeszközét, a vékony vasú tőrt emelvén. 

Ő is be óhajtotta seperni tehát utolsó hasznát, melytől nem foszthatta meg a 
községi gyűlés korlátozó határozata, s melyhez az én szerény félreállásom 

mintegy utat nyitott. Szüleim egy pillanatig farkasszemet néztek, majd 
leírhatatlan dühvel összeugrottak. Küzdelmük, mint két félisten vetélkedése, 

betöltötte a helyiséget. Apám káromkodva igyekezett két izmos kezét 

hasznosítani, anyám pedig sikoltozva tett meg-megújuló kísérleteket a tőr 
rendeltetésszerű felhasználására. Magam sem tudom már, mennyi ideig 

lehettem kelletlen szemtanúja ez áldatlan házi egyenetlenségnek, ámde 
egyszer csak, módfelett heves összecsapás után, mintha elálltak volna a 

versengéstől. 
Apám mellén látható volt, hogy mély benyomást keltett benne a tőr - de erről 

árulkodott a tőr színe is. Szüleim egy pillanatig nem sok szeretettel tekintettek 
egymásra, majd szegény sebzett apám, a halál csontkezének érintését 

érezvén, előreszökkent, karjaiba ragadta anyámat, odavonszolta a katlanhoz, 
és tiltakozásával mit sem törődve, magával rántotta a zubogó olajba! Egy 

pillantás alatt eltűntek benne mind a ketten, elkeveredvén azon polgári 
küldöttség olajával, mely előző nap még szilárdan kopogtatott be hozzánk, s 

hozta a közgyűlésre szóló meghívást. 
Arra a következtetésre kellett jutnom, hogy e bús eset elrekesztette előttem a 

tisztességes érvényesülés útjait szülővárosomban, miért is elvándoroltam 

Otumwee hírneves városába, s itt szerkesztettem vállalkozásunk csődjét 
okadatoló könnyes emlékiratomat." 

 
Amikor az utóbbi húsz év magyar eseményein gondolkodtam, valahogy ez a 

történet ugrott be. 
A hasonló végkifejletben azonban egyelőre csak reménykedni lehet. 
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Kommentár 22. – A program 2. 

 
Egy gazdaságilag, katonailag is erős, önálló, minden gazdasági és katonai 

szövetségtől FÜGGETLEN, értékálló, SAJÁT valutával rendelkező magyar 
NEMZETÁLLAMOT akarunk. 

Azt akarjuk, hogy ez a Magyarország csatlós, majd tartomány helyett -
történelmében először- SEMLEGES országként ne választóvonalat, hanem 

HIDAT alkosson Nyugat és Kelet között, békéjét ne pártfogói vagy ellenségei 
jóindulata, hanem az ÖSSZES nagyhatalom közös érdeke biztosítsa. 

Azt akarjuk, hogy Magyarország a világ egyik jelentéktelen, prédának tekintett 
szegletéből A VILÁG KÖZEPÉVÉ váljon, egyszersmind annak az újrateremtő 

folyamatnak a kiindulópontjává, amely a jelenlegi világ pusztulása után az 
emberiség túlélésének EGYETLEN reményét jelenti. 

Magyarországról kiindulva létre fogjuk hozni azt az erőt, amely fél évezred 
múltán ismét szembe képes szállni mindazokkal, akik szabadságra és 

szellemre hivatkozva az emberiséget az állat kiszolgáltatottságába és az állati 

élet sötétségébe taszítják. 
A mostani jelennel együtt le fogjuk zárni azt a múltat, amelyet húsz évvel 

ezelőtt le kellett volna zárni. Először RENDET, majd BIZTONSÁGOT akarunk, 
azt, hogy az állam élősködőből ismét VÉDELMEZŐVÉ váljon, majd vissza 

akarjuk adni Magyarország rég elvesztett MÉLTÓSÁGÁT: történelme 
legfényesebb lapjait is felülmúló DICSŐSÉG reményében. 

 
Nem egykori időkre és egykori emberekre akarunk emlékezni, sorsunkba 

beletörődve, hanem azt akarjuk, hogy valamikor majd RÁNK EMLÉKEZZENEK. 
 

Ezért: 
 

Nemzetiségétől függetlenül mindenkit magyarnak tekintünk, aki annak tekinti 
magát. Mindenkit magyarként kezelünk, aki nem tekinti magyarnak magát, de 

SEGíT AZ ORSZÁG HELYREÁLLíTÁSÁBAN. 

Azt a folyamatosan engedményeket tevő, hátráló bel- és külpolitikát, amelyet 
az ország vezetői saját hasznuk érdekében az elmúlt húsz évben folytattak, 

MEGTAGADJUK. Ugyanakkor most nem cirkuszra van szükség, hanem 
összefogásra: SENKIT, AKI AZ EDDIGI POLITIKAI RENDSZEREKET 

KIHASZNÁLVA TEREMTETT EGZISZTENCIÁT MAGÁNAK, NEM FOGUNK 
FELELŐSSÉGRE VONNI, HA EZT AZ EGZISZTENCIÁT MAGYARORSZÁG 

SZOLGÁLATÁBA ÁLLITJA. 
Hogy Magyarország mostani helyzetébe került, MINDENKI BŰNE. Nem hárítjuk 

át a felelősséget egyesekre, nem rendezünk kirakatpereket az ország 
pénzéből, már ezek fenyegetésével felszólítva a felhalmozott javakat a 

menekülésre, miközben még az elkobzásuktól is csak egy STATIKUS, egyszeri, 
költségvetési szempontból jelentéktelen bevétel remélhető. Nem akarjuk 

folytatni azt a szemfényvesztést, amely saját gyöngeségünk leplezésére 
szolgál. 

 

Ismét létre fogjuk hozni a NÉPGAZDASÁGOT. Lépésről lépésre arra törekszünk, 
hogy visszaszerezzük az alapvető szociális hálót biztosító és stratégiai 
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gazdasági területek feletti állami ellenőrzést. Lépésről lépésre ki akarjuk 

építeni azt az állami kézben levő, NEM SZOCIALISTA szerkezetű ipart, amely 

az általa termelt profitból lehetővé teszi az adók elviselhető szintre való 
mérséklését, az ingyenes és SZíNVONALAS egészségügyi ellátást és oktatást. 

Azt gondoljuk, hogy a magyar gazdaság alapjává Magyarország adottságaiból 
következően a FÖLDDEL EGYÜTT MAGYAR KÉZBEN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGOT 

kell tenni. 
Vissza kell térni a FEDEZETTEL RENDELKEZŐ valutára, vagyis a JÓ PÉNZRE a 

ROSSZ PÉNZ helyett, akkor is, ha ez átmeneti nehézségekkel jár. 
Minden olyan köldökzsinórt, amely egyoldalúan kiszolgáltat bármely gazdasági 

vagy katonai hatalomnak, el kell vágni. 
 

A világ legütőképesebb hadseregei /például az izraeli hadsereg/ mintájára, az 
értelmetlen fegyelmezést elvetve a mostani operetthadsereg helyett létre 

szeretnénk hozni a valódi, erős, sorozott hadsereget, minden olyan eszközzel, 
amelyre az ELRETTENTÉSHEZ és KATASZTRÓFAHELYZETBEN szükség lehet. 

Azt akarjuk, hogy a hadsereg fejezze be azt a nevelést, amely az iskolákban 

kezdődik el, nyújtson lehetőséget szakmák elsajátítására, ismét teremtse meg 
a BAJtársiasság szellemét, szoktassa hozzá a fiatalokat a nehézségek 

elviseléséhez és a rendszeres munkához. 
Vissza akarjuk állítani a határőrséget, a csendőrséget /de nem ezen a néven/, 

át akarjuk szervezni a rendőrséget. 
Semmiféle párthadsereget nem fogunk megtűrni. 

Az állami gondozást ELITKÉPZÉSSÉ kell fejleszteni, a legjobb pedagógusokkal, 
a legszélesebb lehetőségeket biztosítva. Igy kinevelhető egy lojális, magasan 

képzett értelmiség, sőt, cigány értelmiség is, amely a cigányok integrációjának 
az alapja lehet. 

Sem hajléktalant, sem munkanélkülit nem akarunk látni. 
 

Azokat a társadalomra veszélyes, vagy veszélyesnek tartott jelenségeket, 
amelyek az ember ősi ösztönvilágában gyökerezvén, kiirthatatlannak 

bizonyultak, FEL KELL HASZNÁLNI a társadalom javára. Például megfelelő 

egyéni érdekeltségi rendszer kialakítása után korrupt rablóból köztulajdont 
védő pandúr lesz, állami nyilvánosház-hálózattal pedig vissza lehet szorítani a 

prostitúciót, a hozzá kapcsolódó megbetegedéseket és bűnözést, úgy, hogy 
abból a költségvetés is hasznot húzhat. 

A pénznek nincs szaga, mondta Vespasianus római császár, miután adót vetett 
ki a latrinákra. 

 
Száznyolcvan fokkal meg kell fordítani a jelenlegi gondolkodásmódot. Mindent, 

amivel e jelenlegi társadalmi rend fenntartását indokolják, nagyon alaposan, 
gondolkodva, a /személyes/ okokat keresve és értelmezve át kell szűrni. 

 
Ahogy Hamvas Béla mondaná, nem marad utánuk más, mint a kenyőcs. 
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Kommentár 23.  

 
There is a season of every thing under the heaven - mindennek rendelt ideje 

van az ég alatt, mondja a Prédikátor. Nem csak a Parlamentbe kerülésen kell 
gondolkodni. Nem csak a parlamenti többségben kell gondolkodni. Nem csak 

Magyarországban kell gondolkodni. 
 

Nem véletlenül lesz a Helyreállítás Magyarországi Pártjának ez a neve. Lesz 
Helyreállítás Szlovákiai, Romániai, Szerbiai, Horvát, Osztrák, Német, etc. 

Pártja is. 
 

Később aztán egyik sem lesz, lesz viszont helyettük...de ez maradjon a jövő 
titka. 
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Kommentár 24. – A cél 2. 

 
Thomas More, avagy Morus Tamás 1516-ban írta De Optimo Reipublicae Statu 

deque Nova Insula Utopia, röviden és magyarosan Utópia című művét. 
Az utópia a Bakos-féle Idegen szavak szótára szerint "eszményinek elképzelt, 

de a kellő reális alapok hiánya miatt megvalósíthatatlan társadalmi rendszer". 
Utópiákat Morus Tamáson kívül mások is alkottak, például körülbelül száz 

évvel Morus könyvének megjelenése után Tommaso Campanella a /latinra 
1613-ban lefordított, eredetileg olasz nyelvű/ Napvárost. A huszadik század 

két birodalmát is utópiára építették: először a szovjet, majd a harmadik német 
birodalmat. Mindkettő fondorlattal született /a Szovjetunió az Ideiglenes 

Kormány gyengeségét kihasználva egy majdnem vértelen puccsal, a Reich a 
taktikázó Franz von Papen későbbi alkancellárra hallgató Hindenburg elnök 

jóvoltából/, mindkettőt csak erőszakkal lehetett fenntartani és végül mindkettő 
elbukott úgy, hogy azokból az elképzelésekből, amelyekkel létüket igazolták, 

semmit nem sikerült megvalósítaniuk. 

 
A történelemnek van egy ritmusa. A felvilágosodás után ez a ritmus 

öklendezésre hasonlít: arra, ahogy valaki megpróbálja eltávolítani a 
szervezetébe juttatott mérgeket /bővebben erről a Bolondok hajója 19-ben 

esik szó/. 
 

Aminek kezdete van, annak vége is van, mondta Buddha. Az emberiség /előjel 
nélküli/ haladása SZAKASZOS, oda-vissza tart a bölcső között, melyben Isten 

/a természet/ ringatta, és aközött a sziklaperem között, amelyen Ádám állt az 
Ember tragédiája utolsó színében. Ezek a szakaszok azonban egyre rövidülnek: 

mind távolabb kerülnek a bölcsőtől, mind közelebb a sziklaperemhez. 
Azok a folyamatok, amelyek a világot olyanná alakították, mint a mai, mindig 

is működtek. Előbb-utóbb megtorpantak, és visszájukra fordultak, DE NEM 
ELÉGGÉ. 

A media tempestas vagy medium aevum, a KÖZÉPKOR kezdetét a milánói 

ediktum, vagyis a kereszténység Nagy Konstantin nyugat-római és Licinius 
kelet-római császárok által Kr.u. 313-ban történt elismerésétől és a Nyugat-

római Birodalom Kr.u. 476-ban bekövetkezett bukásától is számolják. Végét 
illetően sincs egyetértés: a legelfogadottabb dátum Amerika felfedezése 

/1492/ vagy az angol polgári forradalom /1642/, de kötik a reformáció 
kezdetéhez /1517/, sőt magyar történészek a mohácsi csatavesztéshez /1526/ 

is. 
AZ ÖSSZES FELSOROLT ESEMÉNY elfogadható kezdetnek, illetve végnek, DE 

CSAK SZIMBOLIKUSAN. A középkor NEM KÖZVETLENÜL /noha így kezelik/ 
követte az ókort, az újkor pedig nem közvetlenül követte a középkort /bár azt 

is így kezelik/, sőt TALÁN NEM IS KÖVETTE: talán azt a pár száz éves 
ÁTMENETI IDŐT éljük, ami az ókor és a középkor között is eltelt. A "sötét 

középkor" elnevezés a FELVILÁGOSODÁSTÓL származik. A középkor azonban 
egyáltalán nem volt sötét, csak MÁS VOLT AZ ÉRTÉKRENDJE, mint a 

közvetlenül őt megelőző /átmeneti/ és az utána következő /új- vagy átmeneti/ 

kornak. 
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A középkor rendje az EMBERI TERMÉSZETRE /Isten törvényeire/ alapozott 

PRIORITÁSOKON nyugodott, amelyben a tudományos megismerés nem azért 

került alárendelt helyzetbe, mert a Biblia tartalmával, hanem azért, mert 
/kizárólagosságát/ a Biblia SZELLEMÉVEL nem lehetett összeegyeztetni. 

A KÖZÉPKOR AZ EDDIGI UTOLSÓ NAGY PRÓBÁLKOZÁS VOLT AZ EMBER 
VISSZAVEZETÉSÉRE BÖLCSŐJÉHEZ. 

 
De ilyen próbálkozás volt az 1979-es iráni forradalom is. Hogy a végeredmény 

az ortodox teokratikus és a kommunista rémuralom elegye lett, az nem az 
iszlám hibája: így jár mindenki, aki vagy azért, mert nem elég okos, vagy 

azért, mert nincs benne elég bátorság, úgy akar egyszerre modern és 
konzervatív lenni, hogy a FORMALITÁST elébe helyezi a TARTALOMNAK. 

 
Szó nincs róla, hogy valami olyasmit akarunk megvalósítani, AMIT MI 

TALÁLTUNK KI. Csak azt az utat szeretnénk a tudományos eredmények 
megtartásával, de az ÉRTÉKRENDEK HELYREÁLLíTÁSÁVAL, a hajdani 

kiindulóponthoz minél közelebb kerülve megtenni még egyszer, amin párszor 

MÁR MEGTETT kisebb-nagyobb távolságokat az emberiség. 
 

Azt az összeokádott házat akarjuk kitakarítani és kiszellőztetni, amelyben az 
ember évtízezredekig élt, hogy újabb évtízezredekig élhessen tovább. 
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Kommentár 25. – Az államforma  

 
Egy ország államformája -nagy vonalakban- vagy MONARCHIA, vagy 

KÖZTÁRSASÁG. 
Jelenleg háromféle monarchia működik: van abszolút monarchia /például 

Szaúd-Arábia/, alkotmányos monarchia /például Japán/ és parlamentáris 
monarchia /például az Egyesült Királyság/. Abszolút monarchiában az 

uralkodónak korlátlan hatalma van, alkotmányos monarchiában ezt a hatalmat 
az alkotmány korlátozza, parlamentáris monarchiában pedig az uralkodó 

protokolláris funkciót tölt be. 
A legtöbb köztársaság vagy parlamentáris /ilyen Magyarország is/, vagy 

félprezidentális /Oroszország, Franciaország/, vagy prezidentális /Egyesült 
Államok/. Parlamentáris köztársaságban a KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK tényleges 

jogosítványokkal alig rendelkezik, a parlamentnek van alárendelve, általában a 
PARLAMENT is választja. Félprezidentális és prezidentális rendszerben a 

köztársasági elnököt KÖZVETLENÜL választják, előbbiben a kormány a 

parlamentnek ÉS a /vétójoggal rendelkező/ elnöknek, utóbbiban CSAK a 
/szintén vétójoggal rendelkező/ elnöknek felelős. 

Svájcon és a köztársaságnak álcázott /kommunista vagy katonai/ diktatúrákon 
/a diktatúra, mint már mondottuk, a KÖZTÁRSASÁG intézményéhez kötött/ 

kívül ismeretes még az Iránban működő ún. TEOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG, 
ahol a kormány, parlament és elnök határozataival szemben egy legfelső 

vallási szerv VÉTÓJOGOT gyakorolhat. 
 

Magyarország államformája volt már abszolút monarchia, monarchia, talán 
parlamentáris monarchia is /1849-ben Kossuth Lajos kormányzóelnökletével, 

bár az államforma tisztázására nem maradt idő/, úgynevezett 
NÉPKÖZTÁRSASÁG /1918. november 16.-1919. március 21. között polgári 

demokratikus, 1919. március 21.-1919. augusztus 6., illetve 1949. augusztus 
20.-1989. október 23. között kommunista diktatórikus tartalommal/, jelenleg 

parlamentáris köztársaság. 

 
A KORMÁNYZÓ a király HELYETTESE vagy azért, mert az kiskorú, vagy azért, 

mert nincs. Két ilyen ismeretes eddig a magyar történelemben: Hunyadi János 
/1446-1453 között volt kormányzó/ és Horthy Miklós /1920-1944/. Kossuth 

ugyan kormányzó/elnök/ volt, de ő nem a királyt helyettesítette, hanem maga 
volt az államfő 1849-ben, rövid ideig. 

Kevéssé ismert, de létezett egy negyedik, kormányzóként emlegetett 
főhivatalnoka is Magyarországnak, mégpedig Johann Caspar von Ampringen, 

akit I. Lipót császár nevezett ki 1673-ban. Tulajdonképpen osztrák helytartó 
volt, ténykedése vezetett a Thököly-féle felkelés kirobbanásához. Nyolc év 

terror és a kurucoktól elszenvedett vereségsorozat után Lipót felmentette, 
tisztségét megszüntette, majd az ismét létrehozott nádori hivatal élére herceg 

Galánthai Esterházy Pált állította. 
 

Az az út, amelyen Magyarországot az események sodorják, előbb-utóbb 

MINDEKÉPPEN az államforma /s egyben az Alkotmány drasztikus/ 
módosításához vezet. NEM Orbán Viktor /különben valószínűleg ezzel teljesen 
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megegyező/ akaratából, hanem SZÜKSÉGSZERŰEN. Csakhogy a majdani 

vezetők nem azért fogják a hatalmi struktúrát átrendezni, mert felismerték, 

hogy ez az út a teljes önfeladás nélkül tovább már járhatatlan, hanem azért, 
mert CSAK IGY LESZNEK KÉPESEK RAJTA MARADNI. 

Két feltételnek kell egyszerre megfelelniük. Továbbra is ki kell szolgálniuk 
azokat az üzleti csoportokat, akik Magyarországot jelenlegi pályájára állították, 

ugyanakkor fent kell tartaniuk az állam minimális működőképességét /meg kell 
akadályozniuk az ezt veszélyeztető TÚLZOTT belső fosztogatásokat, de a 

lakosság elvonásokkal szembeni ellenállását is/. Erre a feladatra a magyar 
értelmezésű parlamenti demokrácia ALKALMATLAN. 

Némiképp át kell tehát a színpadot rendezni. A "köztársaság" államformát, 
amelynek lényege a lakosság felé a szemfényvesztés, a politikai és a 

hátterében működő gazdasági elit számára a végső soron a lakosság kárára 
történő -a természetesnél nagyságrendekkel gyorsabb- gyarapodás 

lehetősége, meg fogják tartani. Mivel azonban az előbb említett gyarapodás a 
rákos sejtek burjánzásához hasonlóan gyakorlatilag VAKON ÉS 

ÖSSZERENDEZETLENÜL történik, a lakossággal együt KONTROLL ALÁ 

IGYEKEZNEK MAJD VONNI. 
Eme kontrollra pedig ebben az esetben, akárki akármit jelentsen ki, csak a 

félprezidentális vagy prezidentális rendszer alkalmas. 
Köztársaságról és -ellentétben a kormányzói tisztséggel- NEM egy fensőbbség 

/végső soron az Isten/ helyettes képviseletéről, hanem a hatalmi hierarchia 
ELVARRT csúcsáról lévén szó, nagyon könnyen bújtatott vagy valóságos 

diktatúra válhat belőle. 
 

Mindeközben Magyarország tovább bandukol önmaga megszüntetésének 
irányába. 
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Kommentár 26. - A pártok  

 
"Néhány héttel később ismét bent voltam a Házban. A kép teljesen 

megváltozott: alig tudtam ráismerni. A terem kongott az ürességtől. Aludtak 
benne. Mindössze néhány képviselő volt a helyén, akik kölcsönösen egymásra 

ásítoztak. Az egyik közülük szónokolt. A Ház egyik alelnöke volt jelen, aki 
látható unalommal meredt bele a terem ürességébe." "Egyszerre ismertem 

meg az intézményt és annak letéteményeseit. Néhány esztendő leforgása alatt 
plasztikus világossággal bontakozott ki előttem e korszak legjellegzetesebb 

típusainak egyike: a PARLAMENTI TíPUS." 
"A demokratikus parlament legfőbb sajátossága abban rejlik, hogy bizonyos 

számú, mondjuk ötszáz férfit, vagy az utóbbi időben asszonyt is választanak, 
akiket aztán mindenben döntő szó illet: mert igaz ugyan, hogy van kormány is, 

amely kifelé az állami tevékenység irányítását végzi, de ez csak LÁTSZAT. A 
valóságban a kormány egyetlen lépést sem tehet a képviselői együttes 

engedélye nélkül." "A demokratikus parlamentarizmus idején...több mint 

ötszáz szerény képességű ember határoz a nemzet legfontosabb kérdéseiben, 
állít össze kormányokat, amelyeknek azután minden esetben és minden 

különösebb kérdésben e gyülekezet hozzájárulását kell kikérnie..." "A 
legfontosabb gazdasági kérdések olyan fórum elé kerülnek, amelynek tagjai 

csak egytized részben rendelkeznek gazdasági előképzettséggel." "Mialatt 
azonban a rendszer az egyest arra kényszeríti, hogy olyan kérdésekben 

foglaljon állást, amelyekhez egyáltalán nem ért, LASSACSKÁN MEGÖLI A 
JELLEMÜKET. Senkiben sem lesz bátorság annak kijelentésére: "Uraim, én azt 

hiszem, hogy mi ehhez az ügyhöz nem értünk, én legalábbis semmi esetre 
sem értek."" "Igy aztán, ha egy alapjában véve becsületes képviselő kerül a 

parlamentbe, idővel kénytelen maga is együtt ordítani a farkasokkal. Már az az 
egy meggondolás, hogy EGYETLEN EMBERNEK AZ ELLENZÉSE MIT SEM 

VÁLTOZTAT, megöl minden jóindulatú elhatározást." 
"A mai demokratikus parlamentarizmusunknak nem is célja, hogy a bölcsek 

együttesét teremtse meg, hanem sokkal inkább az, hogy FÜGGÉSI 

VISZONYBAN LEVŐ SZELLEMI NINCSTELENEKET HOZZON ÖSSZE, akiknek 
bizonyos irányban való vezetése annál könnyebb lesz, minél nagyobb az egyes 

személyek korlátoltsága. CSAK IGY LEHET A MAI ÉRTELEMBEN VETT 
PÁRTPOLITIKÁT FOLYTATNI és CSAK IGY LEHETSÉGES, HOGY A 

TULAJDONKÉPPENI FŐMOZGATÓK MINDIG A HÁTTÉRBEN MARADJANAK 
ANÉLKÜL, HOGY ŐKET VALAMIKOR IS FELELŐSSÉGRE LEHETNE VONNI. Ha a 

nemzetre mégoly káros határozatot hoznak is, azt nem egy gazember rovására 
írják, hanem EGY EGÉSZ FRAKCIÓ TERHÉRE." 

 
"Keresztülmentem a rosszul világított vendégszobán és beléptem a különszoba 

ajtaján. 
Előttem volt az "ülés". Egy vénhedt gázlámpa kétes világa mellett az asztalnál 

négy fiatalember ült, ...aki engem...örömmel üdvözölt... 
Meglepetésemben nem tudtam szóhoz jutni. Minthogy közölték velem, hogy a 

tulajdonképpeni "országos elnök" csak később érkezik, várni akartam a 

nyilatkozatommal. Végre is megjelent. Az volt, aki a ...söröző ülésén elnökölt... 
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...Felolvasták és hitelesítették az utolsó ülés jegyzőkönyvét. Ezután a 

pénztárjelentés következett. Az egyesület vagyonát 7 márka 50 pfennig 

képezte és ezzel kapcsolatosan minden oldalról bizalmukat nyilvánították a 
pénztárosnak. 

Ezt is jegyzőkönyvbe foglalták. 
Ezután sorba felolvasták az elnök válaszát egy kieli, egy düsseldorfi és egy 

berlini levélre. Mindnyájan egyetértettek azokkal. 
Majd közölték a beérkezett postát: egy levél Berlinből, egy Düsseldorfból, egy 

Kielből, amelyek felolvasását látható megelégedettséggel vették tudomásul. 
Megállapították, hogy ez a növekvő levélforgalom a legláthatóbb jele a Német 

Munkáspárt nagymérvű jelentőségének és ezután megkezdődött a tanácskozás 
az adandó válaszok tárgyában. 

...Ebbe a klubba lépjek én be?" 
 

"A választmányi ülések, amelyekről jegyzőkönyvet vezettek és amelyek 
szótöbbséggel hozták határozataikat, valóságos KIS PARLAMENTET képeztek. 

Itt is hiányzott minden személyes felelősség és felelősségre vonás. Itt is 

ugyanaz az ellenzékiség és esztelenség uralkodott, mint a mi nagy állami 
népképviseleti testületünkben. Kineveztek e választmányokba 

jegyzőkönyvvezetőket, pénztárkezelőket, szervezőbizottsági tagokat, 
propagandistákat, és még Isten tudja kiket, DE AZÉRT MINDEN EGYES 

KÉRDÉSHEZ MINDNYÁJAN HOZZÁSZÓLTAK ÉS SZAVAZÁSSAL DÖNTÖTTEK. 
Ilyen körülmények között a propagandista leszavazott olyan ügyben, ami 

pénzügyekre vonatkozott, az utóbbi pedig a szervezést érintő dolgokban, a 
szervező pedig olyan ügyekben, amelyek kizárólag a jegyzőkre tartoznak és 

így tovább." 
"Nálunk is a szavazati többség joga uralkodott. Míg a nagy parlamentek 

legalább nagy problémák felett kiabálták rekedtre a torkukat, addig e kis 
körben véget nem érő vita tárgyát képezte már az is, hogy válaszolnunk kellett 

egy véletlenül hozzánk tévedt levélre." 
 

Semmi nem új a nap alatt: fenti sorokat Adolf Hitler vetette papírra 1924-25-

ben. Akkor és az idézettek vonatkozásában élesen látott. 
 

A következő bejegyzésben a párt- /egyesületi/ törvényről és a pártok 
működéséről lesz szó. 
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Kommentár 27. - A pártok 2.  

 
Sára Sándor 1974-ben rendezte a Holnap lesz fácán című filmet. Egyetlen 

mondatára emlékszem szó szerint: intézményes balfasz. 
 

A politikai pártok az ún. parlamentáris demokrácia működésének az alapjai. 
Hivatalosan mindegyik egyfajta csatorna, amely az ún. nép és az államhatalom 

gyakorlása között közvetít, ezáltal végső soron - a népakarat felszínre 
hozásával- a nép által formálva az állami akaratot. 

A pártok és az állam kapcsolatának három pillére van: 1. az állam önvédelme a 
pártokkal szemben /csak alkotmányos keretek között működhetnek, 

összeférhetetlenségi szabályok/, 2. az állam semlegessége a pártokkal 
szemben /szabad pártalapítás, egyenlő mérce a választásoknál/, 3. a pártok 

alkotmányos feladatainak közjogi rögzítése /a már említett népakarat felszínre 
hozásában való közreműködés, választásokon való részvétel/. 

A pártok működésének alapja saját alapszabályuk. Eme alapszabálynak is 

elsősorban három feltételnek kell eleget tennie: 1. biztosítania kell a belső 
döntési mechanizmus védelmét /vagyis a választók politikai akaratának 

érvényesülését és a szervezeti demokráciát/, 2. fel kell sorolni benne a tagok 
jogait és kötelességeit, különös tekintettel a kizárásra, 3. nyilvánosnak kell 

lennie. 
Pokolba már a szép szavakkal, énekelte Presser Gábor: fenti szabályok valódi 

célja és a leírtak messzebb már nem is lehetnének egymástól. 
 

Előszöris ne felejtsük el, hogy egyetlen polgári átalakulás vagy ún. 
rendszerváltozás sem önzetlen héroszoknak, hanem hús-vér embereknek volt 

köszönhető /azok minden önzésével és kapzsiságával együtt/, előbbi a 
feltörekvő burzsoáziának, utóbbi a lehetőséget kihasználó, hanyatló befolyását 

/képletesen/ aranyra konvertáló kommunista kádereknek. A leomló berlini fal, 
lakitelki sátor, Ellenzéki Kerekasztal csak a díszletet szolgáltatta mindehhez. 

Alkuk köttettek, de nem a néppel, hanem a közvagyont a hatalomból való 

visszavonulás árán magánvagyonokba áramoltató, és az annak maradékából a 
hatalom átvétele után részesülni akaró csoportok között. 

Parlamenti demokrácia elnevezéssel egy tágas JÁTÉKTERET hoztak létre, egy 
olyan virtuális világot, amely LÁTSZÓLAG a képviseltek, valójában azonban a 

KÉPVISELŐK egyenlőségén nyugszik. 
 

Egyesületi /párttagsági/ viszonyban nem lehetséges a kizsákmányolás. Azok a 
jogszabályok tehát, amelyek például a munkavállalók védelmében 

beavatkoznak egy vállalat működésébe, egyesület /párt/ esetében 
okafogyottak. Az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvényről, különös 

tekintettel a "döntési mechanizmus védelmére", vagyis a szavazás és a 
testületiség kötelezővé tételére Sára Sándor filmjének a bevezetőben idézett 

szavai jutottak először az eszembe. Ezek a rendelkezések ugyanolyan 
feleslegesnek tűntek, mintha valaki egy szakácsnak azt akarná előírni, hogy 

jobb vagy bal kézzel kavargatva állítsa elő a rántottát. Egy önkéntes, függőségi 

viszonyoktól mentes egyesület alapításakor az alapító okirat, vagyis az 
alapszabály, a vezetés elfogadásával együtt csak konszenzuson alapulhat, ami 
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eleve magában foglalja a közakaratot. Ha ez a közakarat valamilyen 

meggondolásból az adott társadalmi rendszer felépítésétől eltérő BELSŐ 

szabályozást tart célszerűnek, amely kizárólag az ennek ÖNKÉNTESEN 
alávetettekre nézve kötelező mindaddig, ameddig így látják helyesnek, a 

törvényalkotó a saját maga által deklarált semlegességnek mond ellent, 
amikor a párttagságot megfosztja ebbéli szabadságától. 

Márpedig megfosztja, ugyanazzal a kommunista alapossággal, amellyel az ún. 
rendszerváltozást megelőző negyven éven keresztül megfosztottak mindenkit a 

szabadságtól. 1989-ben még működtek az előző éra beidegződöttségei, 
amelyek azóta sem szűntek meg teljesen /sőt bizonyos értelemben 

reneszánszukat élik/. Az egyesületi törvény 6.§ (1) így hangzik: "A társadalmi 
szervezet alapszabálya az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően 

biztosítja a szervezet DEMOKRATIKUS, ÖNKORMÁNYZATI elven való 
működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését." 

Ha a nagybetűvel írt két szót a "szocialista" kifejezéssel helyettesítjük, a 
paragrafust a Kádár-kor bármely jogszabálygyűjteményébe gond nélkül be 

lehet illeszteni. 

Egy pártnak nem vitafórumnak, hanem harci szervezetnek kell lenni. Vitákra 
számtalan egyéb lehetőség adódik a baráti asztaltársaságtól kezdve az 

internetig. Harci szervezetet demokratikusan nem lehet irányítani. Ahol az ún. 
demokratikus elv akár csak belső csoportkonfliktusok formájában érvényesül, a 

párt működésképtelenné válik. Ha valaki kételkedne ebben, tekintse át az 
MSZP és SZDSZ történetét, a kezdetektől a 2010-es várható végkifejletig. Az 

egyesületi törvényt pontosan ezeknek a csoportérdekeknek az államirányítás 
előszobájától kezdődő érvényesítésére alkották meg így, de nem vették 

tudomásul, hogy ez kritikus helyzetben katasztrófához vezet /a demokráciát 
csak gazdag ország engedheti meg magának, írtam korábban e naplóban/. 

Csak az a párt marad működőképes, amelyik az előbbiekben leírt demokratikus 
elvet MEGKERÜLI, vagyis papíron betartja, a gyakorlatban nem tartja be. Ilyen 

párt a Fidesz-MPSZ, ahol a vezérelv és a tömegelv között feszülő disszonanciát 
a vezérbe, mint a párt fedésében működő üzleti csoportok közvetett 

érdekérvényesítőjébe vetett bizalom íveli át ideig-óráig. 

 
Ideig-óráig, mondom: az Összefoglalás 33-ban emlegetett két pej lovat még 

senkinek sem sikerült egy fenékkel egyszerre megülni. 
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Kommentár 28. – A nyugdíj 

 
Arany János: Epilogus című versének kilencedik versszakában írja: 

"Bárha engem titkos métely 
Fölemészt az örök kétely, 

S pályám bére 
Égető, mint Nessus vére." 

 
Nesszosz /latinul Nessus/ kentaur volt, akit Héraklész /latinul Hercules/ ölt 

meg, miután elrabolta és meg akarta erőszakolni feleségét, Déianeirát. Halála 
előtt a férje félrelépéseitől sokat szenvedő Déianeirának saját ondójából, 

véréből és olívaolajból készült varázsszert ajánlott, mint ami örökre biztosítja 
majd Héraklész hűségét. 

Déianeira korsóba gyűjtötte a keveréket, és amikor Héraklész új feleséget 
akart mellé hozni, bekente vele férje ingét. A keverék beváltotta Nesszosz 

ígéretét, ha nem is úgy, ahogy Déianeira elképzelte: a húsát emésztő pokoli 

kíntól csak az apja, Zeusz által felgyújtott máglya szabadította Héraklészt meg. 
Héraklész maga is egy félrelépésnek köszönhette életét, Zeusz és a halandó 

Alkméné nászából született. Héra, Zeusz felesége egész életében üldözte 
ezért, de paradox módon nevét és hírnevét is ennek az üldözésnek 

köszönhette. Egyszer, amikor az istennő elborította elméjét, megölte saját 
három és féltestvére két gyermekét. Héra a gyilkosságok után levette róla a 

tébolyt, bűneiért vezekelve vállalta el látatlanban azt a tizenkét feladatot, 
amelyet a mükénéi királynak kellett rá kiszabnia. Utolsó előtti feladatként a 

Heszperidák aranyalmáinak megszerzését kapta. 
A Heszperidák nimfák voltak, a világ nyugati sarkában fekvő boldogság 

kertjének őrzői, az égboltot tartó Atlasz titán lányai. Héraklész megkérte 
Atlaszt, hozza ki neki az almákat, cserébe addig tartja helyette az égboltot. 

Atlasz ugyan teljesítette a kérést, az égboltot azonban nem akarta visszavenni. 
Héraklész csak annyit kért ezek után a titántól, addig tartsa a terhet még, 

ameddig egy párnát nem szerez a vállára. 

Atlasz visszavette az égboltot, Héraklész pedig otthagyta, és elvitte 
megbízójának az aranyalmákat. 

 
A mai magyar állam és a lakosság viszonyát jól szemlélteti Héraklész 

tizenegyedik feladatának teljesítése. Az örök kételyt, amit Arany János 
említett, bármilyen, akár tervezett intézkedésről van szó, a szemlélet 

ALAPJÁVÁ kell tenni. 
El kell választani a virtuális valóságot, amely körülvesz minket, a valóságos 

valóságtól. E virtuális valóság alapja az ELNEVEZÉS, amely a valóságos 
valóság helyébe lép, és egy értékskála valamely eleméhez rendelve valóságos 

valóságként működik tovább. 
Ilyen elnevezések a jobboldal, a baloldal, a most működő pártok nevei, a 

társadalmi rendszer, amelybe ágyazódtak, a magyar gazdaság, e gazdaság 
alapja, a pénz, minden, ami "ellátás"-sal kapcsolatos, az egészségügytől a 

nyugdíjig, minden úgynevezett reform, sőt e szó maga is, a valóságshow, és 

maga a valóság, a nyomort kivéve. 
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A demokratikus döntés mint a többségi akarat, sőt, kollektív bölcsesség 

kifejeződése él a köztudatban. Valójában csak kis közösségekben létezhet ilyen 

/de akkor nem demokratikusnak, hanem többségi döntésnek kellene nevezni, 
hisz az ún. néphez semmi köze sincs/, a bölcsességgel pedig azokban is csak a 

szar ehetőségét, vagyis egymillió légy tévedhetetlenségét tételezve 
rokonítható. Ugyanakkor ha a DÖNTÉS nem kollektív, nem az egyén 

elnyomása következik be, ahogy az értékskála negatív felére helyezett 
"antidemokratikus" jelző sugallja, hanem az EGYÉN FELSZABADíTÁSA. Egy 

nem vitákra specializálódott szervezetben bárkiből lehet döntéshozó, és 
bárkinek a javaslatát meg lehet valósítani akkor is, ha ez a javaslat mások 

véleményével ellenkezik. E javaslat próbája ekkor nem a többségi 
megfontolás, hanem a gyakorlat lesz, a megvalósító terhe pedig a 

bizottságokban nem létező teljes felelősség. 
 

A kentaur lóval összenőtt ember /jelképesen a testtel összenőtt szellem/, 
tulajdonképpen: egy szörnyszülött /nagy részükről semmi jót nem mondott a 

görög mitológia, részegesek, buják és erőszakosak voltak/. Ilyen szörnyszülött 

a magyar nyugdíjrendszer, és annak "jobboldali" átalakítása is. 
A nyugdíj háromféle felfogásával lehetett találkozni az utolsó hatvanegy évben. 

Az első szerint szocialista vívmány, a rendszer ajándéka, a második szerint a 
társadalomért végzett áldozatos munka gyümölcse, a harmadik /jelenlegi/ 

szerint a befizetéseknek, mint valamiféle tőkének a visszafizetése. 
Utóbbi szemlélet az alapja a Fidesz-MPSZ által kilátásba helyezett úgynevezett 

egyéni számlás rendszernek is. Az állam ekkor minden ún. biztosított számára 
vezet egy ún. számlát a VALÓSÁGOS befizetésekről. Ez a számla azonban, 

mivel a befizetett összegeket azonnal elköltik, VIRTUÁLIS számla lesz csak, 
amely valamilyen index szerint felkamatoztatott virtuális tőkét tartalmaz. A 

nyugdíjkifizetések szigorúan a befizetett összegek alapján történnek, 
függetlenül minden egyébtől. 

Nincs az a liberális párt, amely kifogásolnivalót találna ebben az elképzelésben: 
ez a nyugdíjrenszer maga a megtestesült liberalizmus. Alapvető félrevezetésen 

és gondolkodási hibán nyugszik. 

Előszöris a nyugdíjbefizetés még abban az esetben is, ha a virtuális számlát 
valóságosnak vagy valóságosra konvertálhatónak fogjuk fel, nem 

nyugdíjbefizetés, hanem az állam által kikényszerített kölcsön abban a 
reményben, hogy annak egy része soha nem kerül visszafizetésre. 

Másodszor és valójában nem kölcsön, hanem ADÓ, amellyel adóként is 
bánnak. Ugyanolyan adó, mint bármely más adónem, ugyanúgy újraelosztás 

alá esik, és ugyanúgy nem részesül belőle a befizető, mint ahogy az adók nagy 
részéből sem részesül. Amit a befizető megkap majd nyugdíjként, már nem az 

ő befizetése lesz, hanem az AKKOR DOLGOZÓK /szintén adószerű/ befizetése. 
Ha pedig a nyugdíjjárulékként kifizetett összeg adó, akkor semmi ok nincs rá, 

hogy a többi /horribile dictu a jelenlegi sokféle névvel álcázott kivetések 
helyett EGY ÖSSZEGBEN BESZEDETT/ adóval együtt ne ADÓKÉNT is kezeljék, 

mind az állam, mind az érintettek. 
Ez nem egyebet jelent, mint azt a szörnyűséget, hogy a társadalmi 

igazságosságot nem húszszoros nyugdíjkülönbségek formájában érvényesítjük, 

vagyis nem keltjük azt a látszatot, mintha a befizetett adó visszajárna, hanem 
a megélhetési minimumból kindulva. A nyugdíj kiszámításának pedig nem az 
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évek során történt befizetések összege /amelyet már régen elköltöttek/, 

hanem a mindenkori lehetőségek a valóságos alapja. 

 
Ha a társadalom magamra utal, kifoszt és magamra hagy, csak virtuális 

értelemben lehet társadalom. 
Valóságosan a piócának és egy farkascsordának a keveréke. 
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Kommentár 29. - A középosztály  

 
Ivan Bunyin jegyezte fel a következőket 1918. április 24-én: 

 
"Mesélik, hogy Feldman beszédet mondott holmi paraszt "küldötteknek": 

- Elvtársak, hamarosan az egész világon szovjethatalom lesz! 
És hirtelen megszólal egy hang a küldöttek tömegéből: 

-Á, nem lösz! 
Feldman dühösen: 

-Aztán miért nem? 
-Nincs ölég zsidó!" 

 
Azok a zsidók, akik az 1917. októberi puccs előtti bolsevik párt, majd utána 

egy ideig Oroszország /1922. decemberétől a Szovjetunió/ vezetői is voltak, 
mint mondtuk, elsősorban NEM ZSIDÓKÉNT, hanem kommunistaként 

tevékenykedtek. /És ezt az emberek is így gondolták. Amikor egyszer egy 

kozáktól megkérdezték, nem szégyen-e számára Trockij, egy zsidó alatt 
szolgálni, ezt válaszolta: "Trockij nem zsidó. Trockij bátor ember. A mi 

vérünk."/ Zsidó származásuk azonban két dologban fontos szerepet játszott: 
gondolkodásuk liberális alapjaiban és legtöbbjük ÉRTELMISÉGI mivoltában. 

/Nem volt ez másként a "demokrácia" megteremtésére irányuló, szintén rendre 
kudarcba fulladt, Népköztársaság vagy Köztársaság névvel illetett magyar 

kisérleteknél sem./ 
Az 1917-et követő oroszországi fordulat első kormányai a kor szellemileg 

legkvalifikáltabb kormányai közé tartoztak. Ezekben, ellentétben a párt 
irányításával, kevés zsidót találni. A november 8-án megalakult ún. 

Népbiztosok Tanácsában például Trockijon kívül egyet sem, Alekszej Ivanovics 
Rikov, a belügyi népbiztos viszont például legalább elkezdte 1900-ban a 

kazanyi egyetemen a jogot, a közoktatásért felelős, ugyancsak orosz Anatolij 
Vasziljevics Lunacsarszkij pedig előzőleg a zürichi egyetemen hallgatott 

filozófiát és természettudományokat. Trockij külügyi népbiztos lett /mind az 

elnökséget, mind a belügyi népbiztosságot visszautasította/, majd az ő 
időhúzásának köszönhetően megalázó breszt-litovszki békefeltételek 

elfogadása után hadügyi népbiztos. 
A kommunista hatalom későbbi bázisát azonban nem a kommunista 

hatalomátvételben /majd a rendszerrel szembeni ellenállásban/ vezető 
szerepet vállaló értelmiség /amelyben az összlakossághoz viszonyított 

arányánál jóval nagyobb számban kéviseltette magát a -liberális ételmiségi- 
zsidóság/ adta. Nem is a hivatkozási alapnak tekintett, ugyanakkor végrehajtó 

szerepre kárhoztatott proletariátus és szegényparasztság. A kommunista 
hatalom bázisa ugyanaz volt, mint korábban a francia forradalom bázisa, 

később pedig a fasizmus és a nemzetiszocializmus bázisa: az a réteg, amit ma 
KÖZÉPOSZTÁLYNAK neveznek. /A kommunizmus érdekessége, hogy az őt 

megelőző társadalmi rend fenntartásában érdekelt ún. régebbi középosztály 
helyére kialakította a saját kádereiből álló ún. új középosztályt, de az előzőt 

nem tudta megszüntetni. E két középosztály küzdelméről szól Magyarország 

utóbbi húsz esztendeje./ 



 364 

A KÖZÉPOSZTÁLY AZ A RÉTEG, AMELY TÁRSADALMI ÉS ANYAGI STÁTUSÁT 

TEKINTVE FELFELÉ IS, LEFELÉ IS ELMOZDULHAT. 

E tulajdonságából következő labilitása és manipulálhatósága minden politikai 
játszma alapjává és elsőszámú célpontjává teszi. Az ún. jobboldal definíciója, 

mely szerint a középosztály a demokrácia tartóoszlopa, az ő gondolati 
sémájában, amely az ún. baloldalétól csak annyiban különbözik, mint 

UGYANANNAK a botnak a két vége egymástól, tökéletesen igaz: az ugyanis, 
amit ma Magyarországon demokráciának neveznek, esszenciálisan 

pozícióharcok lehetőségét jelenti, amelynek az instabil társadalmi közeg 
elengedhetetlen feltétele. 

 
A középosztály megszüntetésére hatvannégy esztendeje tettek utoljára 

kísérletet Magyarországon, az 1945-46-os hiperinfláció előidézésével. Nem 
sikerült tökéletesen, ugyanakkor a kommunista rezsim konszolidációja után 

megjelent a tőle függő új középosztály. 
Amikor a felszámolás ellenpontjaként a középosztály megerősítéséről beszél, a 

Fidesz-MPSZ ugyanennek a függőségnek a kialakítására törekszik. 

 
Mindaddig, ameddig a társadalmi gondolkodás HORIZONTÁLIS lesz, a 

középosztály a politikai pártok prédája és játékszere marad. 
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Kommentár 30. – A változás 

 
"Ősz szakállú nagyapó 

Üldögél szép csendben. 
Kopasz, de ott a cipó, 

És pohara is, rendben. 
 

-Ki vagy te, nagyapó? 
-Földtúró...tűrő lélek..." 

 
""Szép és okos kisfiút akarok szülni", de "hatujjú, kissé hibbant" fiú születik, 

"előre nem látott hibákkal"." 
 

/Vaszilij Rozanov/ 
 

 

Mindannyian tűrő lelkek vagyunk. És nem is nagyon buták: ahhoz legalábbis 
nem eléggé, hogy minden különösebb bizalmas információ nélkül is ne 

láthatnánk, most és a közeljövőben mi történik. Aktívan vagy passzívan, 
mindannyian segédkeztünk ennek előkészítésében, ma pedig itt állunk, mint a 

Notarius Dei-nek, Isten Jegyzőjének is nevezett Luther állt majdnem ötszáz 
éve a német birodalmi gyűlés előtt, és NEM TEHETÜNK MÁSKÉNT mi sem, mint 

hogy protestálunk közös szörnyszülöttünk ellen. Most már, mint szegény Petri 
György mondta saját fiának, nem tudjuk visszabaszni, azt azonban talán meg 

tudjuk akadályozni, hogy ránkszögezze az ajtót. 
Viribus unitis, ahogy egy Tegetthoff-osztályú osztrák-magyar csatahajót 

/amely 1918-ban Horthy Miklós zászlóshajója volt - a Magna Hungaria 33-ban 
már ezzel a kifejezéssel élve utaltam rá/ is neveztek: egyesült erővel. 

Gyáváknak és gyávábbaknak: csak úgy. 
 

Körülbelül másfél éve Magyarországon az átlagember számára felfoghatatlan 

mértékű fosztogatás folyik. A mai ellenzék 2002-es két választási forduló közti 
fosztogatása -már csak ez idő rövidsége miatt sem- egy lapon nem említhető 

vele. E fosztogatás elsősorban nem a költségvetést, hanem az uniós, 
nagyvonalúan támogatásnak nevezett, pályázható visszafizetéseket célozza. A 

kár, amit összességében okozhat, a jóindulattal ezermilliárd forint körülire 
becsülhető költségvetési hiány LEGALÁBB kétszerese. 

Abban a struktúrában, amelybe Magyarország keveredett, a visszaélések 
megakadályozása sem az ország adósságainak visszafizetésére, sem az 

államháztartási hiányra KÖZVETLEN hatással nemigen lenne /ez csak akkor 
volna másként, ha a költségvetés az összes bevételét tetszése szerint 

használhatná fel, nem kellene a legnagyobb tételeket az Unió pénztárába 
befizetni/. Olybá tűnik tehát, mintha megfelelő óvatosság mellett szabad volna 

a vásár: az alapvető feltételek, legalábbis az összeomlás elkerülésére, így is 
teljesíthetőek. 

Amikor az Európai Unió a tagállamaitól pénzt von el, ugyanazt csinálja, mint 

amikor a kormányok adót szednek: a befizetéseket egyesíti és újraosztja. De 
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nem csak a mechanizmus ugyanaz, a mechanizmus ALAPJA is ugyanaz: az 

uniós pénzek eredete végső soron az UNIÓS POLGÁROKTÓL BESZEDETT ADÓ. 

Egész egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos feladatokat, amelyeket egy 
szuverén gazdaságban a kormány határozna meg, most az Európai Unió jelöl 

ki és finanszíroz. Ha ezeket a feladatokat drágán, rosszul, vagy sehogy nem 
/például használhatatlan vagy felesleges termékek beszerzésével/ oldják meg, 

akkor az első körben az adófizetők pénzének az ellopását, második körben a 
gazdaság lenullázásával az ország fizetőképességének a rontását jelenti, 

amelyet harmadik körben az adók emelésével fognak kompenzálni. 
Ez pedig lényegében az adófizetők másodszori meglopása. 

 
Hogy mindaz, amit az előzőekben leírtam, simán és akadálymentesen le tudjon 

bonyolódni, már csak egy dologra volt szükség: azoknak a szolgálatoknak a 
megbénítására, amelyeknek a feladata éppen az ilyen tevékenységek 

megakadályozása lenne. 
 

A 2010-es választások eredményétől függően két tekintetben várható érdemi 

változás: a SIETSÉGBEN és a RETORIKÁBAN. Az erkölcsi alapon interpretált 
számonkérések valódi alapja a GYŐZTES JOGA, kivitelezése háttéralkuk 

eredménye lesz. 
 

A rendszer, amely az esendő embert ezekre a tettekre eleve elrendeli, akkor 
még változatlan marad. 
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Kommentár 31. – A prófécia 

 
Magyarországtól körülbelül kétezer kilométerrel délkeletre az Európa Kiadó 

nevű egykori zenekar szövegíróját az ótestamentumi időkben prófétává 
nyilvánították volna, a tizenhatodik századi Franciaországban IX. Károly udvari 

orvosa, bizonyos Michel de Nostredame, latinul Nostradamus pedig, ha 
találkozik vele, talán bele se kezd híres négysorosaiba. 

 
Majdnem harminc éve énekelte a Nicolas Cage-ra kicsit emlékeztető Menyhárt 

Jenő: 
 

"Agyamban kopasz cenzor ül, 
Minden szavamra ezer fül, 

VALAKI HELYETTEM GONDOLKODIK, 
Valaki helyettem távozik. 

 

Nem nyerhetek, nem veszthetek, 
Ha nem leszek, hát nem leszek. 

Szabadíts meg a gonosztól! 
Szabadíts meg a gonosztól! 

 
BEVETTÜNK MINDEN DUMÁT, 

VISELJÜK A DÖGCÉDULÁT, 
SZAVAINKAT ELCSERÉLTÜK, 

MORZSÁINKAT FELÉLTÜK. 
 

Nem nyerhetek, nem veszthetek, 
Ha nem leszek, hát nem leszek. 

Szabadíts meg a gonosztól! 
Szabadíts meg a gonosztól! 

 

EZ MÉG NEM A HALÁL, EZ MÉG NEM A HALÁL, 
MINDEN NAP ÚJRA ERRE JÁR, 

AHÁNY ARC, ANNYI FÉLELEM, 
ELVESZETT A KÖZÉRZETEM. 

 
Nem nyerhetek, nem veszthetek, 

Ha nem leszek, hát nem leszek. 
Szabadíts meg a gonosztól! 

Szabadíts meg a gonosztól!" 
 

 
Ez 2009 Magyarországa. De van 2010-ről szóló dal is, amely akár választási 

induló lehetne: 
 

"Helló baby, te nyomorult állat, 

soha nem akartam különbet nálad! 
Elállom az utad és megszerezlek, 
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hihetetlen, hogy nem szeretlek! 

 

Nem szeretlek, nem szeretlek, 
de hogyha eltűnsz, megkereslek! 

Baby baby te nyomorult állat, 
soha nem akartam különbet nálad! 

 
MOCSKOS IDŐK, SZERETNED KÉNE, 

A JÖVŐ ITT VAN ÉS SOSE LESZ VÉGE! 
MOCSKOS IDŐK A SAROKBA BÚJVA, 

HELLÓ BABY, KEZDJÜK ÚJRA! 
 

Helló baby, én azt hiszem, baj van, 
szúrj belém egy utolsót halkan! 

UGRÁLNI AKAROK, VADUL UGRÁLNI, 
A NYOMORULT MENNYEKET AKAROM LÁTNI! 

 

Népszerűtlen szerelem, 
SOKAN VAGYUNK KEVESEN. 

Baby baby, újra nálam, 
MÁR NEM EMBER, MÉG NEM ÁLLAT. 

 
Mocskos idők, szeretned kéne, 

a jövő itt van és sose lesz vége! 
Mocskos idők a sarokba bújva, 

BÁRHOGY IS VOLT, KEZDJÜK ÚJRA! 
 

EGY HELY, ÖRÖKZÖLD ÁLMAIMBAN, 
egy hely a titkos életemben. 

A nővéred öreg, a húgod meg gyerek, 
de nem ezért van, hogy hozzád megyek! 

 

DE HA ÚGY AKARJA A SZERVEZETEM, 
SOHA TÖBBÉ NEM VAGY SENKI NEKEM! 

Baby baby felmegyek hozzád, 
UGYANAZ A VÁROS DE MÉGSE UGYANAZ AZ ORSZÁG! 

 
Mocskos idők, szeretned kéne, 

a jövő itt van és sose lesz vége! 
Mocskos idők a sarokba bújva, 

MOCSKOS IDŐK, KEZDJÜK ÚJRA!" 
 

Pedig nem prófécia ez. A hamvasi karnevál hömpölyög csak tovább, más-más 
jelmezben ugyanazokkal a szereplőkkel. 
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Kommentár 32. – A nagyravágyás 

 
Volt annak idején egy üzletfelünk a MOL-nál. Akkor tervezték a vállalat 

beszerzésének központosítását összesen kilenc beszerző megbízásával. 
Kilenc potenciális milliomos, mondta az ügyfelünk. 

 
Közérdekvédelmi hivatallal nem lehet a korrupciót megfékezni. Működése 

besúgáson alapul majd, eredményeket pedig a nem fizető vagy kapcsolatokkal 
nem rendelkező "gyanúsítottak" felelősségre vonásával fog tudni felmutatni. 

A besúgás abban az országban, amelyben másként, mint korrupcióval csak 
vegetálni lehet, szinte MINDIG felfed valamilyen visszaélést, bár indokai 

/irigység, rosszindulat, bosszúvágy, haszonlesés, etc./ korántsem a közérdek 
védelméből fakadnak. 

Az emberek úgy boldogulnak, ahogy tudnak. Ha egy fa minden látható ok 
nélkül lehullajtja az ÖSSZES levelét, először a GYÖKEREIT kell rendbetenni. 

 

Valamikor a második világháború vége felé közös ebéden vett részt a nem 
éppen szerénységéről híres Bernard Montgomery angol tábornagy Churchill 

miniszterelnökkel és VI. György királlyal. A marsall távoztával Churchill és a 
király egymásra nézett. "Végig arra gondoltam beszélgetés közben," - szólalt 

meg Churchill - "hogy ez az ember a helyemre pályázik." "Érdekes," - 
válaszolta a király - "én pedig arra, hogy az enyémre." 

Vona Gábor miniszterelnöki és Morvai Krisztina köztársasági elnöki jelöléséről 
valamiért ez a történet jutott az eszembe. 

 
Ludwig van Beethoven a kilencedik szimfóniát, amelynek zárótétele Schiller 

Örömódá-ja, már SÜKETEN komponálta. Az Örömóda 2003 óta az Európai Unió 
himnusza, de SZÖVEG NÉLKÜL. 

Nagyon hosszú, ezért nem fogom leírni az egészet, csak az UTOLSÓ 
versszakát: 

 

"Bátor szív a szenvedésben, 
oltalom, ha árva hív, 

sírig hűség esküvésben, 
mindig nyílt és tiszta szív, 

trón előtt is férfi-fenség, 
VÉR, VAGYON KELL ÉRTE BÁR, 

szolgálatnak hű fizetség, 
s árulónak rút halál! 

Mondjunk e szent kört bezárva 
tűz borunkra esküvést, 

híven álljuk e kötést; 
esküdjünk az ég Urára!" 

 
Jobb így, Schillernek is, aki a szabadság szerelmese volt, és nekünk is, akik 

Beethovennel ellentétben hallunk. 
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Az én propagandámat nem hirdetéstáblákra, oszlopokra és falakra ragasztják. 

Az én propagandámat a villanyszámlás és a gázszámlás hozza minden 

hónapban, ott van a bevásárlókosárban, az autók tankjában, minden korty 
vízben, minden falat ételben, minden szippantás levegőben. 

Az én propagandám nem politikusok szájából harsog: az én propagandám az a 
kép, amely a mai ember szemei előtt kirajzolódik, ha saját tapasztalataira 

támaszkodva a jövőbe tekint. 
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Kommentár 33. – A kontraszelekció 

 
A "szimpozium" ma nemzetközi tudományos tanácskozást jelent. A szó a görög 

"symposion", "lakoma" szóból ered /később már a "deipnon" szót használták 
ugyanilyen értelemben/. Mivel a magyar nyelv /szemben például a német 

nyelvvel/ alkalmatlan archaikus kifejezések fordítására, ezt a szót sem tudja 
eredeti jelentésében visszaadni: a symposionon az evés-ivás voltaképpen 

ÜRÜGY volt. A symposion egy téma köré csoportosított ELŐADÁSOKBÓL állt /e 
tekintetben megfelel mai használatának/, amelyek dialógusszerűen követték 

egymást, de inkább szónoklatok voltak, mint természetes 
véleménynyilvánítások. 

A Lakoma Platon egyik híres dialógusa a 35-ből /Alfred North Whitehead angol-
amerikai matematikus-filozófus szerint az egész európai filozófia 

tulajdonképpen egy sor Platonhoz fűzött lábjegyzet/. E mű szereplője az 
Összefoglalás 51. elején megemlített Alkibiadész, Periklész athéni államférfi 

unokaöccse, akit Platon tanítómestere, Szókratész nevelt. 

Alkibiadész élete hódításból és vereségből, árulásból és visszatérésből állt, míg 
végül a pelopponészoszi háború utolsó évében, Kr. e. 404-ben Melissza 

mezején, felgyújtott házából menekülve halálos nyíllövést nem kapott. 
Kr. e. 415 júliusában athéni hajóhad indult Szicília felé, fedélzetén 

negyvenezer emberrel, közte kilencezer nehéz fegyverzetű hoplitával 
/gyalogossal/, három hadvezér parancsnoksága alatt. Grandiózus vállalkozás 

volt, amely az egyik parancsnoki tisztséget betöltő Alkibiadész fejéből pattant 
ki. A támadást -mint előbb és később a történelemben annyiszor- egyik 

jelentéktelen szövetségesük védelmével indokolták, de a valódi cél a gazdag 
Szürakusza, majd az egész sziget meghódítása volt, amit Karthágó leverése és 

évszázadokkal a rómaiak előtt az egész Földközi-tenger térségének 
meghódítása követett volna. A két másik hadvezér egy hatvanéves, vesebeteg 

öregúr, bizonyos Nikiasz és a szintén nem fiatal Lamarkhosz, eleste után az 
utánpótlással érkező Démoszthenész volt. 

A legnagyobb és kiheverhetetlen csapást a hadműveletre nem az ellenség, 

hanem az ATHÉNI DEMOKRÁCIA mérte. A korlátokat nehezen tűrő Alkibiadész 
feje felett már indulásakor egy halálos ítélet lebegett: rosszakarói az eleusziszi 

szertartások kigúnyolásával, vagyis istenkáromlásal vádolták, de a vizsgálatot 
akkor visszatéréséig felfüggesztették. Mikor Szicíliába érkezett a Szalaminia 

nevű gálya a hírrel, hogy a vádak újabb, nyilvánvalóan koholtakkal bővültek, 
és azonnal térjen haza, azzal a kijelentéssel, hogy "amikor az életemről van 

szó, még a saját anyámban sem bíznék, hogy a felmentésemre szavazna", 
átszökött a spártaiakhoz és meggyőzte őket, hogy nyújtsanak segítséget a 

szürakuszaiaknak. 
Három hadvezér állt ezekután szemben egymással: Gülipposz, aki még spártai 

mértékkel mérve is kellemetlen és rideg ember volt, és a taktikában 
megegyezni képtelen athéni Nikiasz és Démoszthenész. Gülipposz EGYEDÜL 

irányította a spártai-szürakuszai hadsereget, szigorú volt, de ha kudarcot 
vallott, MAGÁRA VÁLLALTA A FELELŐSSÉGET, és ezzel még a gyengébb 

harcértékű szürakuszai katonákat is maga mellé állította. Az athéni oldalon 

Nikiasz halogatott, Démoszthenész rohamozott, végül visszavonulási parancsot 
követelt Nikiasztól. A visszavonulás mészárlásba torkollott: az Aszinarosz 
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folyócska sáros partján, ahova a szomjas athéni katonák tülekedtek, 

tizennyolcezren lelték halálukat, többen, mint az addigi görög történelemben 

bármikor. 
Nikiasz Gülipposz lábai elé vetette magát, de a szürakuszaiak 

Démoszthenésszel együtt kivégezték. A két athéni hadvezér meztelen testét, 
akár négyszáznegyven évvel azelőtt Acháb zsidó király Baal-imádó feleségéét, 

Izebelét, kutyák tépték darabokra. 
 

A déli harangszó a nándorfehérvári /ma Belgrád/ győzelem emlékére szól a 
katolikus templomokban, tartja a köztudat. Pedig nem így van: a déli 

harangszót huszonhárom nappal a diadal ELŐTT írta elő Imabullájában III. 
Callixtus pápa, hogy a muzulmánoknál szokásos müezzinfelhíváshoz hasonlóan 

imára szólítsa a keresztényeket. 
 

Hatvanöt évvel Hunyadi nándorfehérvári győzelme után ismét török sereg állt 
a falak előtt. Fátih /Hódító/ Mehmed /Mohamed/ mellett a másik legnagyobb 

oszmán szultán, I. /Nagy/ Szulejmán, elődjével ellentétben be is vette őket, de 

akkor - 1521 nyarán - beérte a déli végvárak elfoglalásával és visszavonult. 
A szuverén Magyarország megszűnése innentől már csak idő kérdése volt. 

A vég nem most kezdődött, hanem harmincegy évvel azelőtt, Mátyás halálával. 
Mátyás után a magyar trónra a gyenge királyt akaró főurak jóvoltából a lengyel 

Jagelló /II./ Ulászló, gúnynevén Dobrze László /szabad fordításban Bólogató - 
dobrze: jól van - László/ került. 

Ulászló, akinek az /akkori felfogás szerint a magyar nemzetet alkotó/ főurak 
minden hatalmat kivettek a kezéből, sok hitelezőt, üres kincstárat és az Európa 

által pár éve rettegett fekete sereg helyett egy szétzüllő, zsold hiányában 
fosztogatásba kezdő hordát örökölt, amelyet Kinizsi Pálnak kellett szétvernie. 

Az UDVAR és a HIVATALOK költségeit is fizetni kénytelen király a 
következőkkel próbálkozott: KÖLCSÖNÖKET VETT FEL, ZÁLOGBA ADTA A 

VÁRAKAT, VÁROSOKAT, BÁNYÁKAT, BIRTOKOKAT, ADÓT EMELT. A megmaradt 
királyi birtokok jövedelmét és a végvári katonaság zsoldját ELSIKKASZTOTTÁK. 

Legrosszabbul a jobbágyok jártak. Mátyás ugyan nagy adószedő volt, a szabad 

parasztok és bérlők azonban mégis az ő idejében jelentek meg jelentős 
számban, tudniillik RÖGZíTETT MENNYISÉGŰ BESZOLGÁLTATÁST írt elő. 

Ulászló visszatért a SZÁZALÉKOS BESZOLGÁLTATÁSRA /az egyházi tized után 
a földbirtokosoknak kilenced járt ismét - érdemes ezt az akkor szinte 

elviselhetetlennek tűnő terhet összehasonlítani a mai magyar adórendszerrel/, 
sokasodtak a vámszedőhelyek, emelkedtek az erdők, legelők, vizek 

használatáért kiszabott díjak. 
Az egyik következménye mindennek az 1514-es Dózsa György-féle, 

kereszteshadjáratból lett parasztfelkelés volt. A másodikat már Ulászló helyett 
a fia, II. Lajos érte meg tizenkét évvel később, élete utolsó napján, Mohács 

mellett. 
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Kommentár 34. – A despota 

 
Egy idős szenátor egyszer elaludt Nero előadása alatt. Bár hajszálon múlott, 

hajlott korára és paraszti származására tekintettel nem végezték ki, csak 
eltávolították Rómából: a zsidó háború főparancsnoki tisztségét bízták rá. Nem 

sokkal később, hatvanévesen ő lett Nero után a negyedik császár. Titus Flavius 
Vespasianusnak hívták. 

Nerot - teljes nevén Nero Claudius Caesar Augustus Germanicust - a szenátus 
damnatio memoriae-re, emlékezetvesztésre ítélte. Jó oka volt rá: akárcsak 

Nero elődje, Caligula, vagy egyik utódja, Vespasianus kisebbik fia, Domitianus, 
Nero úgynevezett zsarnoksága is elsősorban e rend megfékezésére irányult. 

Két tömeggyilkosságot tulajdonítanak neki: Róma felgyújtását és a 
keresztényüldözéseket /a János Jelenések könyvében szereplő 666-os szám -a 

Fenevad, Gonosz száma- betűátiratából is láttam az ő nevét levezetni/. 
Kezdjük az utóbbival. A keresztények Nero idején nem az a hatalmas tömeg 

voltak, ami Sienkiewicz Quo vadis-ában szerepel, hanem egy DEVIÁNS, 

NAGYRÉSZT ZSIDÓ SZEKTA, amit zsidónak is tekintettek, és -a zsidó háborúk 
korában- ezért nem is szerettek. Ha voltak egyáltalán Nero alatt Rómában 

keresztények, azokat nem hitükért, hanem mai kifejezéssel anarchista 
szemléletük miatt, mint államellenes bűnözőket üldözték. 

Rómát -még Tacitus szerint sem- NEM Nero gyújtatta fel. Viszont győzött, de 
legalábbis patthelyzetet ért el a parthusokkal szemben keleten, legyőzte a 

fellázadt Boudicca britanniai icenus királynőt, az alsóbb néposztályokat védő 
törvényeket adott ki, fellendítette a kereskedelmet és a művészetet, javította a 

kapcsolatokat Görögországgal. 
 

Róma égésekor VALÓBAN mondott szavait akár a mi korunkra is érthetjük: "az 
ember ennek a pokolnak láttára késztetést érez saját halotti dalának az 

eléneklésére". 
 

Caligula, Nero, Domitianus semmiben nem különbözött kora más despotáitól. 

Sokkal kevesebb rosszat tehettek volna, ha nincs korlátlan hatalom a 
kezükben, és sokkal kevesebb jót, ha másfél évszázaddal előbb születnek. 
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Kommentár 35. – A bíró 

 
"Sorok fehér papíron, 

egymás alá kiírom, 
régi betűvető, 

csak eddig üzengető. 
Utolsó kéziratként 

Rád bízom, hogy mi történt, 
még egy utóirat, 

a pontosság miatt. 
Csak még egy utóirat, 

csupán a pontosság miatt, 
és máris zárom én 

az összes levelem, Irén." 
 

/folytatása a következő bejegyzésben/ 

 
Izrael utolsó bírája az Éli főpap házában nevelkedett Sámuel próféta volt. 

Amikor megöregedett, fiait tette bírákká, de ők a "MAGUK HASZNÁT NÉZTÉK, 
AJÁNDÉKOKAT FOGADTAK EL ÉS KIFORGATTÁK A TÖRVÉNYT" /I Sámuel 8:3/. 

Izrael vénei királyt kértek a prófétától, aki Isten útmutatását követve fel is 
kente Sault, egy Kis nevű ember fiát. Saul azonban az egyik csata után nem 

engedelmeskedett a prófétának, aki az ellenség teljes megsemmisítését kérte 
tőle /régi hadászati alapelv ez, a törökök jiktilár-jaktilárnak -felperzselni-

felégetni- nevezték/, ezért Sámuel még a király életében felkente utódját, 
Dávidot. 

 
Újkori megfelelője e rendszernek Irán, ahol van ugyan parlament, kormány, 

van elnök is, de mindezek alá vannak vetve egy legfelső /vallási/ szervnek, 
amely VÉTÓJOGGAL rendelkezik. A legfőbb vallási vezetőt jelen pillanatban Ali 

Hamenei ajatollahnak hívják. 

 
Sámuel próféta ugyanúgy nem irányította Saul uralkodása alatt Izraelt, ahogy 

az ajatollah sem irányítja Iránt. Ali Hamenei BíRÁJA Iránnak, ahogy az ókori 
Izraelé Sámuel volt életében: függetlenül attól, hogy ami ott történik jó, vagy 

rossz, mindenfajta egyszemélyi diktatúra megkerülhetetlen akadálya. 
 

A stator -magyar kormányzó mellett kormánybíró- SEM ÚJ TALÁLMÁNY. 
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Kommentár 36.  

 
"Csak még egy utóirat, 

amiben közlöm, hogy mindenki szétszaladt, 
hogy próbáljunk most szerteszét 

ki-ki magának szerencsét. 
Micsoda egy utóirat, 

amiben mindenki szétszalad, 
tintánk egyre fogy, betűink dülöngélnek, Irén. 

De a pontosság miatt 
KÖZLÖM, HOGY SZÉTSZAKADT 

AZ EGYNEK TŰNT EGÉSZ ÉS MOST MINDEN 
RÉSZNEK HÁTRAARC. 

Itt hagyjuk egymást, Irén, 
mitőlünk búcsúzom én, 

ha voltunk együtt valaha, 

akkor ez az együtt utóirata. 
És ha már ez utóirat, 

hát legyünk csak pontosak: 
EGYMÁSNAK HÁTRAARC KÖVETKEZIK, 

VALAMI PONTOS TERV SZERINT. 
Hát ennyi az utóirat, 

pusztán a pontosság miatt, 
és máris zárom én 

az összes levelem, Irén." 
 

/Cseh Tamás/ 
 

Még egyszer megkockáztatom a "fasiszta" vérvádat. Mielőtt azonban 
elhangzana, utoljára elmondom: már e napló legelején leszögeztem, hogy nem 

fogom tiszteletben tartani a szent teheneket, vagyis ha kell -függetlenül attól, 

személy szerint mit gondolok róluk-, szalonképtelen emberektől is fogok 
idézni. 

 
Az igazságnak teljesen mindegy, kinek a szájából hangzik el. 

 
Theodor Eicke SS-Obergruppenführer /tábornok/, a koncentrációs táborok 

hálózatának első irányítója, 1940-től a Waffen-SS 3. /páncélos/hadosztálya, a 
"Totenkopf" /halálfejes kötelékek/ parancsnoka volt. A demjanszki katlanban 

nyújtott teljesítményéért 1942. júliusában Hitler rastenburgi főhadiszállásán 
átvehette a tölgyfalombbal ékesített Lovagkeresztet. 1943. február 26-án, a 

Harkov visszafoglalásáért vívott csatában, miközben páncélosezredét kereste, 
repülőgépével tévedésből egy szovjet kézen levő falu mellett szállt le, és 

megölték. "A KEMÉNYSÉG ÉLETET MENT. AZAZ MÉG TÖBBET IS: MEGMENT A 
SZÉGYENTŐL, AZ AGGÓDÁSTÓL, A BÁNATTÓL" - hagyta örökül katonáinak. 

 

/Josef/ "Sepp" Dietrich SS-Oberstgruppenführer und Panzergeneral der 
Waffen-SS /a Fegyveres SS vezérezredese és páncélostábornoka - minthogy 
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Dietrich 1943. közepéig nem vezetett önálló hadtestet, a rangot a hadsereggel 

való konfrontációt elkerülendő Adolf Hitler adományozta 1943. június 23-án/, 

az SS "Adolf Hitler" Leibstandarte /testőrezred/, 1943. júliusától az 1. SS-
páncéloshadtest, 1944. őszétől a 6. SS-páncéloshadsereg parancsnoka volt. Az 

európai hadszintér /Skandinávia és Olaszország kivételével/ összes frontján 
harcolt, a háborút az SS /Himmlert is beleértve/ legelismertebb főtisztjeként 

fejezte be. Rudolf Lehmann, egyik törzstisztje mondta róla: "Különleges 
karizmával rendelkezett. A jelenlevők döbbenettel vegyes csodálattal idézik fel, 

amikor egy kritikus estén a hátráló emberáradatba vetette magát. Feltűrt 
kabátgallérral, kezét könyékig zsebébe téve érthetetlen, dühös hangokat adott 

ki magából. NEMCSAK FELTARTÓZTATTA, VISSZA IS FORDíTOTTA AZ 
EMBERÁRADATOT. Sohasem felejtjük el csapatparancsnokaihoz intézet szavait: 

"EMBEREK, EMLÉKEZZETEK RÁM!"" 
 

Jim Morrison harmincnyolc éve halott: valakinek most már el kell állítani a 
szakadó esőt. 
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A Napló után  
 

A Napló után is van élet. Amit ezután írok, csak a magam mulatságára, és csak 
Nektek írom. 

 
Sőt idézem. Most mindjárt kettőt is, Hamvas Bélától. 

 
"A tizenkilencedik század közepén egyetlenegy életrendet ismertek, a polgárit. 

A polgárságban összekeveredett az elvilágiasodott papság, a lezüllött 
nemesség, a kereskedő-iparos-földműves, és a munkásság. A polgár eszménye 

a két-három-négyszobás lakás, komforttal, ma már gépesítve, fix és jó 
jövedelem, divatos öltözködés, a szobák száma ritkán több, inkább kevesebb, 

ha pedig több, nem tényleges igényből, inkább hencegésből és hisztériából. 
Újabban idetartozik a rádió, amely reggel hattól éjjel tizenegyig szól, a 

televízió, az autó és a nyaraló. Inkább életfeltétel, mint élet, és A POLGÁR 

AZÉRT ÉL, HOGY EZEKET MEGSZEREZZE. Persze a színház, de inkább az 
operett, még inkább az orfeum, de még inkább a mozi. Minél kevésbé kötelez, 

annál jobb. Ezért jó a bestseller, mert csak divat. Csak nem komolyan venni. 
Izlés? Legfeljebb sznobizmus. Fontos, hogy a nyugalmat ne zavarják. A 

nyugalmat békének is hívják, DE MINDENT MÁSKÉPPEN HíVNAK. Ezért 
mondják, hogy liberalizmus, de tulajdonképpen REST, GYÁVA ÉS MOHÓ 

KORRUPCIÓ. Mindez álmos és puha, alaktalan és parazita, bornirt és 
képmutató. Olyan, mint a rosszul szellőztetett udvari szoba, amelynek 

elviselésére később kitalálták a kirándulást. De inkább a hegyek levegője lett 
áporodott, nem a polgár frissebb." 

 
/Patmosz/ 

 
"Összesen százharminckét Varga, a gépházban a Hővarga, a csatornázóknál a 

Csővarga, a villamosoknál a Drótvarga, a konyhán a Zsírvarga, az italboltban a 

Rumvarga, a Népboltban a Sajtvarga, aztán a Dérvarga, Pelenkavarga, 
Szájvarga, Fővarga, Térvarga, Májvarga, Gépvarga, Szarvarga, Nyúlvarga, 

Tetűvarga- 
....... 

 
Mire a rendőrség az országúton szénnel rakott tehergépkocsit állított meg, 

amely kétségtelenül helytálló papírokkal igazolta, hogy Csépnyomoró 
községben lakó dolgozók számára szenet szállít, habár Csépnyomoró az 

ellenkező irányban feküdt, a papíron szerepelt Fővarga és Nyájvarga és 
Dúcvarga és Csővarga aláírása, és a vezető és a titkár és a főmérnök és a 

főnök és a kormánybiztos igazolása, és a szenet köztudomás szerint Varga 
szállította Vérvargának, mert Vérvarga viszont két esőköpenyt, egy 

telefonkészüléket és egy európavevő-rádiót adott Vargának, és tegnap szintén 
vettek egy fuvar szenet, amiért Varga tíz kiló zsírt és három rúd szalámit 

kapott, és tegnapelőtt hat kiló bőrtalpat, és Szőrvarga, a rendőr alhadnagy 

mondta, ő is kapott Vargától esőköpenyt és egy rúd szalámit, egy korong 
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sajtot és egy zseblámpát, de Csirkevarga azt mondta, neki is kell valami, hát 

kapott két kiló rizst és egy üveg családit- 

 
Mire a tanúvallomásokból kiderült, hogy Pacalvarga által rendezett lakomákon 

részt vett Fővarga a népboltos lánnyal, Májvarga Nyúlvarga feleségével, 
Nyúlvarga Tarvarga feleségével, Cselevarga és a kormánybiztos és az 

alhadnagy és a vezető és a titkár és a helyettese és a főnök, és a húsból 
kapott feleség és a leány és a menyasszony és a könyvelő és a telefonista és a 

sofőr és a művezető-  
 

De a bíróság nem tűrte, hogy a Pacalvarga a feddhetetlen erkölcsű vezetők 
nevét bemocskolja, és hogy példát statuáljon, a vádlottat tizenkilenc évi súlyos 

börtönre ítélte-" 
 

Ez utóbbit a Szareptá-ból idéztem. Hamvas 1963-64-ben írta.  
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a Napló után 2. 

 
Schiller Örömódája /Kommentár 32./ eredetileg egyáltalán nem örömóda volt - 

Schiller a SZABADSÁGHOZ írta. Szabadság azonban akkor is csak hivatalos 
értelmezésben létezhetett - a szót mindenütt "öröm"-mel kellett 

helyettesítenie. 
 

"Az első ember felrepült a Holdra, 
én remélem, hogy az utolsó vagyok. 

Ágnes asszony a ruháját egyre mossa, 
Rómeó és Júlia halott." 

 
/Republic/ 

 
Az, amit /polgári/ "demokráciá"-nak neveznek, az én közreműködésem nélkül 

is el fog tűnni a történelem színpadáról, tartalmilag biztosan, később nevében 

is. 
Kérdés, mennyi kárt okoz addig, és - ha tétlenül szemléljük - mi jön utána. 
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a Napló után 3. 

 
Publius Ovidius Naso /Ovidius/ Augustus korában élt római költő volt. 

Munkássága elején főképp a szerelemmel foglalkozott, száműzetését a Fekete-
tenger melletti Tomisba /ma Konstanza/ is ennek köszönhette. Augustus Julia 

nevű lányát második férje, Tiberius /akit később a császár adoptált és utódjává 
tett/ házasságtöréssel vádolta meg, majd, amikor ez bebizonyosodott, el is 

vált tőle. Julia, sőt később lánya viselkedésére a "házasságtörés" szó egészen 
enyhe kifejezés volt. Az unokát -aki szintén Julia névre hallgatott- a régivágású 

császár férjével együtt száműzte. Mind a két Julia szerette Ovidiust, utóbbinak 
a költő még a házát is átengedte szerelmi légyottjai színhelyéül. Augustus nem 

bocsátott meg sem a botrányokat mintegy megjósoló szerelmi elégiákért, sem 
a közreműködésért: "carmen et error", "egy vers és egy eltévelyedés" indokkal 

a költőt kiutasította Rómából. 
Ovidiustól származik az a - tévesen Machiavellinek tulajdonított - idézet, hogy 

"exitus acta probat", vagyis "a cél szentesíti az eszközt".  

A 15-16. században élt olasz Niccolo Machiavelli A fejedelem című művében 
foglalkozik a kérdéssel. Machiavelli nem az uralkodó tetteit minősíti egyenként, 

hanem az uralkodás egészét nézve az EREDMÉNYT vizsgálja. Ezt a 
gondolkodást nevezi Max Weber "felelősségetiká"-nak. 

De Weber felveti a "lelkiismeret-etika" gondolatát is azzal, hogy a vezetőknek 
a KETTŐ EGYENSÚLYÁT kell megtalálni. "Ne légy túlságosan igaz, és ne 

mutatkozz túlságosan bölcsnek! Mire való gyötörnöd magad? Ne légy szerfölött 
gonosz és ne légy esztelen! Mire való időnap előtt meghalni?" - áll a Prédikátor 

könyve 7:16-17-ben. 
 

Mindezekkel az a baj, hogy az eredmény nem az uralkodó /elnök, 
miniszterelnök, kormányzó/, hanem az Isten akarata. Ha tehát valami ez -

emberi szemmel véletlenek irányította- világban jól sikerül, ugyanúgy nem 
tulajdonítható senkinek, mint ahogy az sem, ha rosszul. Senki nem old meg 

semmit: a dolgok MEGOLDÓDNAK.  

A felelősségvállalás tehát voltaképpen lutri - de aki orosz rulettet játszik, 
annak tudnia kell, hogy néha golyó is van a pisztoly csövében.  

Ami nem lutri, azok a CSELEKEDETEK. Ha a cél szentesítené az eszközt, akkor 
az összes gonoszság is feledésbe merülne, sőt, feloldozást kapna, amit az 

eléréséhez vezető úton elkövettek.  
Vlad Tepes /Vlad Dracul -Ördög Vlad-, a későbbi Drakula/, a Nyársas 

/Karóbahúzó/ havasalföldi /havaselvi/ uralkodó volt a 15. században. A nevét 
eredményező kivégzési módot preferálta, és alkalmazta is, amikor csak 

lehetősége nyílott rá /a lefejezés nála KEGYELEM volt/. Már lopásért is ez járt. 
Uralma alatt Havasalföldön nem volt sem koldus, sem munkakerülő.  

Megalapította Bukarestet, a mai román fővárost, a törököket háromszor verte 
vissza, utoljára magát Hódító Mohamedet /ez rajta kívül csak Hunyadi 

Jánosnak sikerült/. Utóbbi győzelme előtt az adót követelő portai követek 
fejéhez szögeztette turbánját /mert nem vették le előtte/, majd átkelt a 

Dunán, és elfoglalva Észak-Bulgáriát, harmincnyolcezer törököt húzatott 

karóba.  
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Amikor a szultán megtorlásul megindította ellene kudarccal végződött 

hadjáratát, az első kép, ami a határt átlépve fogadta, "Tepes erdeje" volt: 

húszezer karó, mindegyikén egy-egy török fejjel. 
Vlad Tepest végül elárulták: öccse, Radu kiadta a magyar Mátyás királynak, és 

vagy kivégezték, vagy kiszabadult, de már túlságosan meggyöngült a törökök 
elleni harchoz, és egy csatában megölték. 

Ahogy a római birodalmat /az istenadta végeredmény szerint/ JÓL igazgató 
Caligulát, Nerot, Domitianust, úgy -a szentesítő cél ellenére- Drakulát sem 

kellemes emlékként vagy követendő példaként őrizte meg az utókor.  
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a Napló után 4. – Egyedül kegyelemből  

 
"Nem érted fel az almákat sem, 

Ülj alájuk, nézd, hogy érnek, 
Lehullnak majd és jóllakunk, 

A bölények meg visszatérnek." 
 

/Kispál és a Borz/ 
 

Az Oscar-díjat 1927-ben alapították, de ezen a néven először Walt Disney 
emlegette nyolc évvel később, amikor "A három kismalac" című filmje nyerte 

el. A névadást illetően két verzió is forgalomban van. Az első szerint az 
Amerikai Filmakadémia egyik könyvtárosnője vélt 1931-ben a szobor és saját 

Oscar nevű nagybátyja között hasonlóságot felfedezni, a második szerint 
Sidney Skolsky hollywoodi publicista ötlete volt /amikor a szobor elnevezésén 

gondolkodott, eszébe jutott, hogy ha egy parodista kifogy a poénokból, elég, 

ha leszól a zenekari árokba, hogy "adj egy szivart, Oszikám!"/. 
Mai napig a legtöbb Oscar-díjat /a Titanic-kal és A Gyűrűk Urá-val 

holtversenyben/ William Wyler: Ben Hur-ja /Hur Fia/ kapta 1959-ben. Ben Hurt 
a filmben koholt vád alapján gályarabságra ítélik. A gálya ütközetbe kerül, ahol 

elsüllyed, de a főszereplőnek láncaitól megszabadulva sikerül saját életével 
együtt a flottaparancsnokot, Quintus Arriust is megmenteni. A parancsnok 

KÉSŐBB, az őket megtaláló rómaiaktól értesül csak, hogy a csatát 
MEGNYERTE.  

 
Angliában, a windsori kastélyban őrzik azt az ólomgolyót, amely Horatio Nelson 

brit altengernagy életét a trafalgari tengeri ütközetben kioltotta. Nelson halálos 
sérülését a harc KÖZBEN szerezte, és noha még élt, amikor Villeneuve francia 

főparancsnok flottáját legyőzték, a csatát már NEM Ő fejezte be. Királyi 
pompával temették el /a királyi család tagjain és rajta kívül csak Wellington 

herceg és Sir Winston Churchill volt miniszterelnök részesült ilyenben/ kettős 

koporsóban: az elsőt egy elfogott francia hajó árbócából faragták ki, a második 
egy kétszázötven éves kőszarkofág volt. Teste a londoni Szent Pál 

Székesegyházban nyugszik, egyenruhája a portsmouth-i Haditengerészeti 
Támaszponton, egyik hajtincse a japán haderő múzeumában /az oroszokon 

1905-ben Csuzimánál aratott győzelem után adományozták Japánnak/, 
emlékműve a Trafalgar téren látható. 

 
1812. szeptember 7-én Borogyinó alatt Napóleon elvesztette seregének közel 

egyharmadát. Az oroszok végül, Moszkvát feladva visszavonultak, de a 
papírforma szerint győztes Grande Armée, a francia Nagy Hadsereg többé nem 

tudott magához térni.  
Amikor a francia gránátosok szuronyrohamra indultak a háromszáz, lángot 

okádó orosz ágyúval szemben, a Második Nyugati Hadsereg parancsnoka, Pjotr 
Ivanovics Bagratyion herceg szájából egy önkéntelen "bravó!" kiáltás szakadt 

ki. Másra nem maradt ideje: halálos lövéstől találva rogyott a földre. 

Az orosz hadsereg vezénylő tábornoka ekkor már a majdnem hetvenéves, 
félszemű Mihail Illarionovics Golenyiscsev-Kutuzov volt. Elődje, Barclay de 
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Tolly folyamatos visszavonulása miatt kegyvesztett lett. Eleinte a frissen 

kinevezett Kutuzov, aki ha nem volt részeg, apatikusan üldögélt az őt szállító 

szekéren, sem tett másként. Az orosz hadsereg igazi lelke, a KÉSŐBBI 
győzelem kovácsa Bagratyion herceg volt, nem véletlenül vált az 1944. nyarán 

kezdődő megsemmisítő szovjet offenzíva névadójává. 
Kutuzov sem érte meg Napóleon végső vereségét, 1813. április 28-án a mai 

Lengyelország területén érte a halál. Szentpétervár előtt a nép kifogta a 
koporsóját húzó lovakat, és az emberek a koporsót saját vállukon vitték a 

Kazanyi Székesegyházba, ahol ma is nyugszik. Mind Moszkvában, mind 
Szentpéterváron áll egy szobra. Előbbi lovon, utóbbi állva jeleníti meg. 

Mindkettő hamis: az élete vége felé legalább százharminc kilós Kutuzov 
nemhogy lóra ülni, de még -folyamatos részegségétől eltekintve- állni sem volt 

képes. 
 

Az esőfelhőket ugyan mi fogjuk szétkergetni, és utána minket ünnepelnek 
majd, de -és erről egyetlen pillanatra sem szabad megfeledkezni- CSAK HA 

ISTEN ÚGY AKARJA.  
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a Napló után 5.  

 
Egy jobbikos újságíróval leveleztem egyszerű, ütős, mindenki számára érthető 

mondaniválóról, célt szentesítő eszközről, nemzeti érzületről, radikalizmusról. 
Közben elgondolkodtam azon, az általam ismert történelmi személyiségek 

közül tudnék-e találni /természetesen csak Vona Gábor után/ ideális 
miniszterelnököt egy Jobbik vezette kormány élére? 

Igy jutottam Drakulához: nemzeti is volt, radikális is, megvédelmezte 
országát, rendet tartott, maga volt a megtestesült jobbikos propaganda. 

Valahogy azonban mégsem szívelték /sőt a filmrendezők kivételével nem 
szívelik ma sem/, el kellett hát gondolkodnom egyúttal az eszközök 

szentesítésének értelmezésén is. 
Találtam még néhány jelöltet, aki legalább olyan ideálisnak tűnik, mint 

Drakula. Őróluk -Fekete-Afrikával keveset foglalkoztunk eddig- nemsokára szó 
lesz. 

 

Úgy látszik, választások előtt megnő az idézetek kölcsönzésének forgalma. 
Persze ki-ki a maga tanítóitól lop /én is idézek sokaktól, de mindig jelzem, 

hogy kitől/, és bízván bízik a hallgatók-olvasók tudatlanságában, joggal. 
Dávid Ibolya négy évvel ezelőtti Dzerzsinszkij-interpretációjáról /"hideg fej, 

forró szív, tiszta kéz"/ már írtam. Most a Barikád című sajtóorgánumban, Vona 
Gábor pártelnök Évértékelőjében bukkantam egy újabb gyöngyszemre: "Ma a 

Jobbik egyszerű plakátragasztójának lenni nagyobb dicsőség, mint bármelyik 
parlamenti párt elnökének." 

Hát kérem, a gondolat nem egészen eredeti. A nagy előd kicsit másképpen 
fogalmazott -akkor még nem volt Jobbik, sajnos-, ekképpen: "Az utcaseprő 

legyen büszke arra, hogy polgára ennek az államnak, ezt nagyobb 
kitüntetésnek tartsa, mintha egy másik országban királlyá választanák." 

Az Olvasó biztosan kitalálta: Adolf Hitler Mein Kampf-jából idéztem. 
 

A zuluk a 17. század végén jelentek meg a mai Zimbabwe területén, majd 

haladtak tovább délnek. A 19. század elején a mai Dél-Afrikai Köztársaság 
Natal tartománya helyén letelepedve Csaka király egyesítette a törzseket, és 

létrehozta a zulu birodalmat, amely 1828-ban bekövetkezett halála után még 
ötvenegy évig állt fenn.  

A zulu háború első része ugyanúgy nem tartozik az angol katonai történetírés 
dicsőséges fejezetei közé, ahogy a három évvel korábban, 1876-ban Little 

Bighorn-nál megvívott csata /ahol Ülő Bika sziú törzsfőnök megsemmisítő 
vereséget mért G. A. Custer tábornok 7. lovasezredére, a harcban maga 

Custer is elesett/ sem öregbítette az Egyesült Államok hadseregének hírnevét. 
A brit főparancsnok, Lord Chelmsford vezette hadsereg egy részét az 

Isandlwana-hegynél a dárdával-pajzzsal felfegyverzett zuluk bekerítették és 
lemészárolták /engedély hiányában a lelakatolt lőszeresládákat a hadsereg 

bürokratái nem engedték felnyitni, így a húszezres zulu hadsereg 
érvényesíthette számbeli fölényét/. A zulukat persze végül /1879. júliusában/ 

legyőzték, és egy év múlva az angolok már új ellenséggel, a BÚROKKAL 

nézhettek farkasszemet. 
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Még a zulu háború előtt kivált Csaka uralma alól egy törzs, amelyet egy 

Mzilikazi nevű törzsfőnök vezetett. Keveredve más törzsekkel, új népet /egy 

afrikai rablóhangya-fajt is elneveztek róla/ és egy új országot alapított. A népet 
matabelének, az országot Matabeleföldnek nevezték el.  

Zimbabweben, ahol Matabeleföld /ma is így hívják/ található, vannak Nagy-
Zimbabwe /zimbabwe: kőházak/ romjai. Nagy-Zimbabwe a kézzelfogható 

cáfolat a négerek kultúrálatlanságára: egy hatalmas középkori bantu 
birodalom, az ún. Monomotapa-birodalom fővárosa volt. 

Az eredetileg tűdőbaja gyógyítására kellemes éghajlatú országot kereső Cecil 
Rhodes angol üzletember kilenc évvel a zulu háború után telepedett meg itt, és 

szerzett bányászati jogot a matabeléktől. 1979-ig az ő nevét viselte 
Zimbabwe: Rhodéziának hívták. 

A zulu és matabele uralkodók, Csaka, Mzilikazi, és fia, Lobengula is, rendet 
tartottak. Mzilikazi egyetlen, általa kijelölt sávot tett szabaddá a hozzá érkezők 

számára, a határ többi részén a járőröző csapatok minden idegent megöltek, 
akivel találkoztak. Egyféle büntetést ismert: a halálbüntetést, és ezt 

következetesen végre is hajtatta a legkisebb fegyelemsértés esetén is. 

 
Eltekintve bőrszinüktől, a zulu és matabele királyok sem nagyon különböztek a 

Jobbik által ideálisnak vázolt vezető képétől. 
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a Napló után 6.  

 
"Szinte a semmiből, ilyen rövid idő alatt, ekkora támogatottságra még 

egyetlen politikai erő sem tudott szert tenni" - mondta, sőt írta Vona Gábor. 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom az ún. Jobboldali Ifjúsági Közösségből 

2003.október 24-én /!/ alakult párttá mai nevén. Csak két dolgot lehet tehát 
már komolyabb utánajárás nélkül is kétségbevonni e bekezdés első -idézett- 

mondatából: a "szinte a semmiből" kifejezést és a rövid időt. Természetesen a 
harmadik -a támogatottságra vonatkozó- állítás se egészen pontos, de erről 

majd a következő bejegyzésben. 
Gyerekkorom egyik kedvenc könyve volt Jules Verne Rejtelmes sziget-e. Két 

évvel a Little Bighorn-i tragédia, öt évvel a zulu kaland előtt /ld. előző 
bejegyzés/ jelent meg. A szecessziós háború /amerikai polgárháború/ utolsó 

szakaszában a bekerített déli fővárosból, Richmondból léghajón elmenekül hat 
ember. Egy lakatlan szigeten kötnek ki, és a tudomány valamint az utolsó 

pillanatig rejtőzködő Nemo kapitány segítségével berendezkednek. Később egy 

hajót is építenek, amellyel a szomszéd szigeten látogatást téve megmentenek 
és magukkal visznek egy oda száműzött volt fegyencet. A TIZENKÉT ÉVIG 

magányosan élő fegyenc -Ayrton-, akit vezeklésképpen, bizonytalan időre 
Glenervan lord helyezett a szigetre, amikor egyszer a látóhatáron megjelenő 

vitorláról azt gondolja, hogy a lord Duncan nevű hajója, felsóhajt: "A Duncan? 
Máris?" /Negyvenhárom éve olvastam a könyvet, de talán pontosan idéztem./ 

Nagyjából így értékelhető a pártelnök kijelentése.  
"...mára ehhez a szervezethez folyamatosan csatlakoznak...honfitársaim 

milliói, és ez teljesen egyedülálló dolgot képvisel...Azt kérdem én, melyik 
szervezet hasonlítható a miénkhez? Hol van az a szervezet, amely hetven év 

alatt elérte azt, amit mi tizenkettő alatt? Ráadásul az eredményeinket olyan 
esetleges jelleggel értük el, hogy az ember alig tud szégyenkezés nélkül az 

ellenfele szemébe nézni, mert ez a nagyszerű mozgalom az első napjaiban 
szegénységbe született, és onnét nőtt ki."  

Hitlert /aki 1932. január 27-én ezeket a szavakat mondta/, a SZÓNOKOT össze 

sem lehet hasonlítani a Jobbik elnökével.  
 

"A lopás és egyéb vagyon elleni bűncselekmények szabálysértési értékhatárát  
le kell szállítani a jelenlegi 20.000-ről 2000 Ft-ra, az elkövetőt pedig minden 

esetben letöltendő szabadságvesztéssel kell sújtani" - nyilatkozta a Barikádnak 
egy volt rendőr, a Jobbik ún. rendvédelmi kabinetjének vezetője, Volner János. 

Ha egy tolvajt -már első bűntényesként is- minimális érték eltulajdonítása után 
börtönbe akarnak zárni, azt először egy soha nem látott mértékű börtönépítési 

programnak kell megelőzni. Az egyszerűen kiszabható szabálysértési bírság 
helyett finanszírozni kell a bírósági tárgyalásokat, az elítélt őrzését, tartását. 

A lakosság -óvatos becslések szerinti- EGYTIZEDE rácsok, vagy -a gondolat 
továbbfejlesztése után- SZÖGESDRÓT mögött ül majd. 

 
Kibicnek semmi nem drága: nem adócsökkentő program lesz, az bizonyos. 

 

A gond ott kezdődik, ha a kibicet megválasztják és bizonyítania kell.  
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a Napló után 7. – A szavanna 

 
Vona Gábor előző bejegyzés elején idézett kijelentéséhez -melyet a 2009-es 

európai parlamenti választásokon elért 14,77 százalékos eredményére 
alapozott- még lenne egy hozzáfűznivalóm. 1990-ben, az első ún. szabad 

országgyűlési választásokon /amelyet MINDIG komolyabban vesznek, mint az 
EP-választásokat/ a nem "szinte", hanem VALÓBAN a semmiből érkező MDF 

24,73, az SZDSZ 21,39 százalékot ért el, a Független Kisgazda-, Földmunkás 
és Polgári Párt 11,73 százalékot, a Fidesz túlhaladta, a Kereszténydemokrata 

Néppárt megközelítette azt az eredményt, amelyet a 2010-es országgyűlési 
választásoktól a Jobbik reálisan várhat /az MSZP-ről, mint az MSZMP 

utódpártjáról a semmiből jövést nem lehetett elmondani/.  
Ennyit a "soha ezelőtt"-ről. 

 
Oroszlánok, hiénák, sakálok, krokodilok, és a következő sötétedés után megint 

oroszlánok, hiénák, sakálok, krokodilok, éjszakáról éjszakára: a néhai Antall 

József, az öltözőbe visszavonult Csurka István örökébe lépő Orbán Viktor és 
Vona Gábor, Gyurcsány Ferenc, Fodor Gábor, Retkes Attila, szocialisták, 

liberálisok, Magyar Gárda, Nemzeti Őrsereg, Dávid Ibolya, Bokros Lajos, Bajnai 
Gordon, az afrikai vadon mindennapjai. Az oroszlánok, hiénák, sakálok, 

krokodilok nem csinálnak esőt és nem pásztorkodnak, csak felfalnak mindent, 
amit fel tudnak falni. Az eső vagy jön, vagy nem jön, ha pedig nem jön, 

először a csordák fogyatkoznak meg, végül, miután a ragadozók egymást is 
megették, nem marad senki. 

 
Az ember ember általi kizsákmányolásának megszüntetése jó poén volt és 

szép utópia. De hol vannak már a proletárok, akiknek utcakő a fegyvere, és 
akikről olyan nagyszerűen lehetett írni a British Museum félhomályos 

termeiben? Hazátlan, jövőtlen, kiábrándult, összeroskadóban levő 
panellakásokban tengődő munkanélküliek vannak helyettük, nyugdíjasok, 

akiknek a csirkefarhát jelenti az ünnepi lakomát, és a leértékelt sajtért 

verekednek a hipermarketben.  
A nem korlátozott szabadság eszméje még jobb poén, mert van benne tűz, egy 

kis szikra. De ez a szabadság nem csak az antilopok és zebrák szabadsága, 
hanem a leopárdok, vadkutyák szabadsága is. Ha pedig a zebrákat és 

antilopokat nem védi senki, az ő szabadságuk először a menekülés 
szabadságát, később már az elmúlás szabadságát jelenti: a leopárdok és 

vadkutyák uralma alatt. 
Irjam meg Harry Potter filozófiáját, ajánlotta régebben egy ismerősöm. Nincs 

neki, de ahogy megírták a Mátrix filozófiáját, a Micimackó filozófiáját, 
megírhatom ezt is, mondta: kapkodni fogják. Harry Potter-ről néhány bőrt már 

lenyúztak, elsők között Oroszországban, ahol valakinek eszébe jutott, hogy 
orosz népmesei motívumokkal, Jevgenyij Trotter címmel egyszerűen 

lekoppintja. Ahogy nálunk a már az én gyerekkoromban is játszott lakodalmas 
zenét kisajátító Lagzi Lajcsi, J.K.Rowling sem talált ki semmi újat, csak a 

legismertebb, babonaként kezelt babonákat /amelyeknek még véletlenül sem 

próbált meg a mélyére nézni/ érdekes törénetekbe ágyazva nyakonöntötte egy 
cukros mázzal és könyvként kiadta. Ennek politikai megfelelői az ún. 
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polgárságra hivatkozó, és a tudatlanságból szélsőjobbnak titulált magyar 

szélsőbal tévtanítások is.  

 
Az emberekben, legyenek mégoly buták, tudatlanok vagy tájékozatlanok, él -a 

létfenntartást is felülíró- vágy az abszolút iránt. Ez végső lényegében az Istent 
jelenti, lefokozva az istenit, még jobban lefokozva az ideákat: az EMBERT, 

HAZÁT, NEMZETET. Ha valaki ezekkel visszaél, nem a kenyeret veszi ki az 
emberek kezéből, hanem MINDENT.  

 
A Jobbik a most megalakuló HMP-hez /Helyreállítás Magyarországi Pártja/ és 

annak a hat szónak a jelentéséhez képest, ami a HIKSZOSZ rövidítés hat 
betűje mögött van, szűzlányok szombat délutáni babazsúrja. Ez a hat betű: H: 

habena, kormányzás, I: imperium, uralom, C /fonetikusan K/: coniunctio, 
egyesítés, S /fonetikusan SZ/: spes, remény, O: obsisto, szembeszállás, S 

/fonetikusan SZ/: sepelio, véget vetés. 
 

Pedig nem fogjuk felforgatni az alkotmányos rendet, nem hajigálunk benzines 

palackokat, nem építünk párthadsereget, nem tesszük Magyarországot 
egyetlen hatalmas koncentrációs táborrá. 
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a Napló után 8. – Az elkülönülés 

 
Ki kell tudni lépni a népszerűségi mutatók -ebben a minden rendű és rangú ún. 

választások eredményei is bennefoglaltatnak- bűvköréből. Nem attól leszünk 
nagyok, mert sokan szavaznak ránk, és nem is attól, hogy annak mondjuk 

magunkat.  
Nem fogunk semmit MÁSOK véleményével /amely néha nem is annyira 

vélemény, inkább ellenvélemény/ indokolni.  
Törekedni fogunk viszont a KÜLÖNÁLLÁS érzékeltetésére és bizonyítására.  

 
A HOLLÓK RAJBAN REPÜLNEK, A SAS EGYMAGÁBAN, mondta Atto Melani apát 

Rita Monaldi és Francesco Sorti: Imprimatur című könyvében. 
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a Napló után 9. – Isten országa 

 
Az a rendszer, amelybe azok az emberek születtek, akik a mai és a következő 

választások utáni Magyarországot irányítják, nem tűnt logikátlannak, sem 
rossz szándékúnak, csak ROSSZUL KIVITELEZETTNEK. Alapjait tekintve nem 

különbözött tőle sem a hippimozgalom, sem az 1968-as, a /materialista/ 
Sartre támogatta párizsi diáklázadás, de még Pasolini Szent Ferenc-portréja se 

nagyon. "Che", azaz Ernesto Rafael Guevara de la Serna, az argentinai 
Rosarioban született kubai forradalmár /akinek a kezéhez Kuba tönkretételén 

kívül a havannai La Cabana börtön több száz foglyának a vére tapad/ Alberto 
Korda által készített portréja ott függött a rendszer számtalan BALOLDALI 

bírálója falán, s aki hozzájutott, nagy becsben őrizte Mao kínai elnök vörös 
könyvecskéjét /nekem is volt, Párizsból hozta egy bölcsész barátnőm/.  

Azt, hogy mi a szocializmust építjük, a Szovjetunió pedig a kommunizmust, 
csak MONDTÁK /a köznyelvben és e naplóban "kommunista"-ként aposztrofált 

rendszerek csak megkülönböztető elnevezések, a rémuralomnak, amelyet 

képviselnek, annyi köze van a kommunizmushoz, mint nekem az új-mexikói 
földönkívüliekhez/.  

A kommunizmust két helyen azonban VALÓBAN MEGVALÓSíTOTTÁK. Az egyik 
helyen, Izraelben ma is létezik: ezek a kibucok.  

A másik modell sokkal érdekesebb. A tizenhét-tizennyolcadik századi paraguayi 
jezsuita missziókról, vagy ahogy a köztudatban élnek, redukciókról van szó.  

Dél-Amerikában a jezsuiták 1610 és 1680 között 22 falut alapítottak /az 
elsőket a Pilcomayo és a Paraguay egybefolyásánál/ és népesítettek be, 

nagyrészt guarani indiánokkal /falualapításnál mindig a CSALÁDOT tekintették 
kiindulópontnak/. Ha egy falu számára megfelelő helyet találtak, először a 

TEMPLOMOT építették fel. A templom köré paplakásokat, ISKOLÁKAT, 
terményraktárakat és otthont létesítettek az ELHAGYOTT NŐKNEK. A 

lakóházak EGYFORMÁK voltak.  
 

A falvakhoz tartozó földeket három részre osztották. Az első KÖZFÖLD volt, a 

másodikon voltak a családi földek. A harmadikat "ISTEN TELKÉ"-nek nevezték, 
ennek hozamából éltek a hithirdetők /akik egyben orvosok, szociális gondozók, 

munkairányítók is voltak/, tanítók /vagyis a KÖZSZOLGÁK/, BETEGEK és 
ÖREGEK.  

A jezsuiták megtanították az indiánokat a földművelésre, meghonosították az 
addig ismeretlen állattenyésztést, kézművességet, sőt a KERESKEDELMET is. 

Utóbbit nem nyerészkedésre, hanem -a redukciók egymással szoros 
kapcsolatban álltak- az éppen rászoruló telepek MEGSEGíTÉSÉRE használták. 

A redukciók végzetéhez -a jezsuiták elűzéséhez- három ok vezetett. Előszöris a 
telepek elvonták a munkaerőt az encomiendáknak nevezett spanyol 

földbirtokokról. Másodszor a jezsuiták ellenségei rá akarták tenni a kezüket a 
rend dél-amerikai ezüst- és aranybányáira. A harmadik ok az ún. guarani 

háború volt. VI. Ferdinánd spanyol király átadott a portugáloknak egy 
tartományt, amelyen hét redukció feküdt, a guaranik pedig ellenszegültek, és 

megtámadták a portugál katonaságot. 

1767-ben VI. Ferdinánd utódja, III. Károly minden különösebb indoklás nélkül 
/ezt, ahogy fogalmazott, "királyi szívében őrizte"/ kitiltotta a jezsuitákat a 
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spanyol korona birtokairól. Az indiánok visszaszöktek az erdőkbe, az 

épületeket, szántóföldeket benőtte és elpusztította a trópusi növényzet. 

A háziállatokat a portugálok lopták el. 
 

A kommunista állameszményt nem lehet jól kivitelezni, még kimiskárolva, 
valamiféle nép- vagy többségi uralomra redukálva sem. A kibucok nem azért 

maradtak fenn, a jezsuita telepek nem azért prosperáltak, ameddig hagyták 
őket, mert "igazságos" tulajdonviszonyokat teremtettek. /Az igazság e 

tekintetben is a VALÓSÁG, az pedig nem egyenlőségpárti. Ha azzá akarjuk 
tenni, a -teljes- SZABADSÁGOT kell elvonni, ugyanis a szabadság -materiális- 

alapja a MAGÁNTULAJDON./ A kezdetben mezőgazdasági termelésből élő kibuc 
/"csoport"/ igazi szellemi háttere a CIONIZMUS, Erec Izrael /Izrael Földje/ 

újbóli felvirágoztatása volt a sivatagból, vagyis a NEMZETI ESZME. 
A redukcióké ISTEN ORSZÁGA e világon. 

 
Sem a mostani Magyarország nem az, sem a 2010-es Magyarország nem lesz 

az.  

De még csak Máriáé sem. 
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a Napló után 10. – A hazátlan 

 
"Minden nap új bánatokat hoz, 

Új fátyolokat új sebekre, 
Nagyon megbénult már a harcos 

S kevés csillagot hoz az este. 
 

Asszonyi csókok elmaradtak, 
Férfi bátorság elinalt már, 

Égető fénye már a napnak, 
S nincs pihenő az alkonyatnál. 

 
MÁR HIMNUSZT KEZDENI BÁTORSÁG, 

MÁR ÓDÁT DALOLNI MERÉSZSÉG, 
MÁSÉ A HATALOM, AZ ORSZÁG, 

AZ INDULÁS, A VÁGY, A KÉSZSÉG. 

 
 

De azért mégis, csak azért is, 
Egy utolsó lángot bocsátok- 

EGYSZER MÉG PRÓBÁLJUNK REMÉLNI, 
HARSANJON MÉG EGY DAL, EGY ÁTOK. 

 
Egy köszöntés kék zubbonyoknak, 

Egy kézszorítás bús ökölnek, 
EGY ÉLJEN A JÖVŐ HARCOKNAK, 

EGY CSÓK AZ ÉLETSZERETŐKNEK! 
 

Szürke hídján az elmúlásnak 
Az élet mély vizébe nézek 

És beledobok még egy rózsát 

Azoknak, akik tovább élnek! 
 

Beledobok még egy köszöntést 
Azoknak, akik élni mernek, 

ÉLNI, AKARNI ÉS LETÖRNI 
S ó élet, végleg hinni benned! 

 
Ó élet, légy elnézőbb és jobb 

Azokhoz, kik utánam jönnek, 
Kiknek az izma még acélos, 

És rendet vágnak a jövőnek!" 
 

/Juhász Gyula: Még egy bátor kiáltás!/ 
 

 

Ami az egyiptomiaknál és görögöknél a főnix, a skandinávoknál a Világ Fáján 
fészkelő sas, az araboknál az ánka, az a perzsáknál a Tudás Fáján fészkelő 
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szimurg. A szimurg minden más madárnál pompázatosabb, szépsége a szúfik 

szerint még a páván és fácánon is túltesz.  

A Kr.u. 12. században élt perzsa költő, Faríd ad-Din Mohamed ibn Ibrahim 
Attár főműve A madarak párbeszéde. Ebben a madarak elindulnak, hogy 

megkeressék Kínában élő királyukat, Szimurgot. Annyit tudnak róla, hogy a 
neve azt jelenti: Harminc Madár, és a palotája Kafban, egy távoli hegységben 

van. Hét völgy és hét tenger átszelése után harmincan érik el a hegyet, ahol 
rádöbbennek: ők maguk Szimurg, külön-külön is, együtt is. 

 
Egyre többet hallom, hogy szorítanak nekem, és azoknak, akik részt vállalnak 

benne, hogy sikerüljön véghezvinni, amiről ebben a naplóban írtam. Ez 
nagyszerű, mondanám, ha valamiféle verseny lenne, esetleg egy utazás, 

fogyókúra, hízókúra, edzésprogram vagy zenemű előadása.  
A helyzet azonban az, hogy ez nem az én attrakcióm. Még csak nem is azok 

attrakciója, akik felelősek lesznek egy területért, vagy kiállnak a nyilvánosság 
elé.  

Ez MINDANNYIUNK attrakciója, vagy egyikünké sem. 

 
A hazáról beszélgettem egy lánnyal. A "haza" a Magyar Értelmező Kéziszótár 

szerint "az az ország, az a népközösség, amelyhez tartozunk". Azt mondtam 
neki, hogy EZ a Magyarország nem kelti azt az érzetet, hogy a hazám lenne. 

EHHEZ a Magyarországhoz nem szeretnék tartozni: Magyarországhoz igen, de 
az a Magyarország, ami megfelel a "haza" fogalmának, valami egészen más.  

 
Bozgor, mondja ránk a román: hazátlan. 

Ebben a pillanatban mélységesen igaza van. 
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2009-12-31 14:54:58 

a Napló után 11.  

 
Volt egy szó és volt egy kiáltás, 

volt egy vezér és nyolc paraszt, 
ínség, bőség, átok és áldás, 

magával vitt hálát, panaszt. 
 

Már fenn ül a Hold a dombokon, 
már botlik a lába a lónak, 

jégrózsa nyílt az ablakon, 
és jégháta nőtt a tónak. 

 
Elmúlt ez az év is.  
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a Napló után 12.  

 
"Én vagyok a harc, mivel a küzdelem nem két egymással szemben közömbös 

tényező különbségéből, hanem a kettő egymáshoz kötöttségéből pattan ki. 
Nem egy vagyok az egymással küzdők közül, hanem mindkét harcoló fél 

egyszerre.  
MAGA VAGYOK A HARC." 

 
/Hegel/ 

 
" - Hatalmas úr - az emberkét mintha kicserélték volna. Egyenes derékkal járt, 

felemelt fővel, kemény tekintetében szikra megalázkodás sem volt. 
- Hatalmas úr, ne neheztelj rám, hogy megvárakoztattalak. A végvidékről 

jöttem, Sammis hazájából. 
- Ez is Sammis hazája - mondta Tristan. 

- Még nem, hatalmas úr. Még nem. 

- Sammis semmivel sem jobb, mint ezek - mutatott az alvókra Boris. - 
Útonálló, orgyilkos söpredék. 

- Ne ítélj túl hamar, nagyuram. Nem ismered a tábornokot. 
- Nem is akarom - válaszolta Boris. - Árulókkal nem tárgyalok. 

Perth elmosolyodott. 
- Sammis nem áruló, nagyuram. Csak nem szereti, ha kényszerítik arra, amit 

magától is megtenne. 
- Mondd, Perth - kérdezte Tristan. - Miért hívnak téged leskelődőnek? 

- Ez a név nem tőlem származik. Belátok a szívekbe, a Birodalom szívébe 
éppúgy, mint a tiédbe, nagyuram. Talán mindössze egyetlen kivétel van: a 

sajátom. De Őelőtte az is nyitott könyv. 
- A Napistenről beszélsz? 

- A Félreértettről beszélek, az Áldott Emlékűről, aki ezekben a percekben 
áldozzza föl magát értünk. 

- Hol van még Desperatus - legyintett Boris, nem véve észre Tristan szokatlan 

sápadtságát. 
- A Bíró most mond ítéletet önmaga felett. Desperatus gnómjaival, a 

Szerencsétlen acsarkodásával mocskos kis hóhér, semmi több. 
Tristan Perthhez fordult. 

- Az én szívemben mit látsz, leskelődő? 
- Kétséget látok benne. Fájdalmat és bizonytalanságot. Azt teszed, amit nem 

szeretnél. 
- Hát az enyémben? - nevetett Boris. 

- Kegyetlenséget. Te katona vagy, nagyuram." 
 

Lassan huszonkét éve, hogy nem írom tovább azt a könyvet, amit a saját tíz 
éves korom óta játszott történetemről kezdtem el. Kétszáznyolcvan oldalig 

akkor eljutottam, A Demiurgosz címet adtam neki. 
Pár perce vaktában kinyitottam.  

Ennél a résznél nyílt ki. 
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Követelhetik tőlem, hogy keressem az igazságot, de nem követelhetik, hogy 

megtaláljam, mondta Diderot.  
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2010-01-02 23:17:44 

a Napló után 13. – A két történelem 3.  

 
1968. augusztusában Szovjet-Kárpátalján hatalmas Ural teherautók jelentek 

meg. Az erdők felé tartottak, amelyekben akkora volt már a 
csapatkoncentráció, hogy a vadállatoknak alig jutott hely. A teherautók 

tisztásokon rakodtak le: vadonatúj BŐRCSIZMÁKAT hoztak, tonnaszámra, 
semmi mást. 

A csizmák nem csak teharautón érkeztek, hanem vonaton is. Egy öreg vasutas 
meg is jegyezte, csak úgy az orra alá: akár 1941-ben. 

A szovjet katonák levetették addig hordott kátrányozott vászoncsizmájukat, és 
augusztus 21-én, pontosan nulla órakor, négy másik szocialista ország 

hadseregével már bőrcsizmában lépték át a csehszlovák határt. 
 

Az öreg vasutas megjegyzésére egyedül egy fiatal tartalékos hadnagy figyelt 
fel, akinek rögtön szöget is ütött a fejébe. A hadnagy ugyanis történésznek 

készült, szűkebb szakterülete pedig a második világháború volt.  

Hogy a mostani csizmacserére miért került sor, éppolyan jól tudta, mint 
bármelyik bajtársa. A szovjet birodalom ugyanúgy nem mutathatta meg 

VALÓSÁGOS arcát a külföld felé, ahogy az orosz birodalom sem mutathatta 
Nagy Katalin felé, akinek a minisztere, Grigorij Alekszandrovics Patyomkin a 

cárnő 1787-es krími látogatásakor falusi házak homlokzatait állíttatta fel az út 
mentén, hogy a gazdagság látszatát keltse /ebből az állítólagos cselekedetből 

maradt fenn a Patyomkin-falu elnevezés/.  
Ha az 1941-es szovjet katonák között is bőrcsizmákat osztottak szét, 

gondolkodott a hadnagy, akkor ez nem egyebet jelent, mint hogy...AZOK A 
KATONÁK IS A HATÁR ÁTLÉPÉSÉRE KÉSZÜLTEK. 

AZ a határ azonban -sem Lengyelország, sem Csehszlovákia nem létezett már-
A SZOVJETUNIÓ ÉS NÉMETORSZÁG KÖZÖTT HÚZÓDOTT. 

 
Leszerelése után a hadnagy levéltárakban töltötte ideje nagy részét. Lépésről 

lépésre, mozaikszerűen rakta össze egy számára is hihetetlen kép darabjait, 

amelynek minden részletét ismerte azelőtt is, de így, másképpen egymáshoz 
illesztve őket, egy egészen más történelmet rajzoltak meg, mint amiben addig 

hitt.  
Sztálin -így tanulta- a végsőkig, az 1941. június 22-i támadásig bízott 

Hitlerben. Mindent megtett, hogy a német agressziót elodázza, legalábbis 
addig, ameddig a Szovjetunió a VÉDEKEZÉSRE fel nem készül. Németország 

minden nyersanyagigényét a legmesszebbmenően kiszolgálta, az újságok az 
összes háborús előjelzést cáfolták, eltűrte a kémrepüléseket és határsértéseket 

is, és amikor a támadás mégis bekövetkezett, összeroppant. 
EZ a Sztálin LÁTSZATRA azonban egy teljesen más Sztálin volt, mint akit 

korábban és később a világ megismert. Ugyanez a Sztálin mondta volna a 
harmincas években, hogy senkinek nem hisz el semmit, még SAJÁT MAGÁNAK 

sem? Ha pedig ez ugyanaz a Sztálin, akkor a balek nem ő, hanem 
éppen...Adolf Hitler volt.  

A második világháború -világháborúról csak 1941-től lehet beszélni- pedig nem 

Hitler, hanem Sztálin döntésén múlott.  
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A Szovjetunió HÁROMSZOR is meg tudta volna akadályozni a háború kitörését 

és kiszélesedését. Először azzal, hogy nem írja alá a szovjet-német 

megnemtámadási szerződést. Másodszor azzal, hogy felveti Lengyelország 
megtámadása esetén a segítséget fegyverekkel és önkéntesekkel. Harmadszor 

-és ez a legkevésbé köztudott- egy olyan bombázóépítési program 
megvalósításával, amelyet Sztálin ugyancsak HÁROMSZOR írt alá, és 

háromszor halasztott el. 
 

A szovjetek jóval a második világháború előtt kifejlesztettek egy Tupoljev 
típusú stratégiai bombázót /a TB-7-et/, amely öt tonna robbanóanyagot tudott 

tizenkét kilométer magasról -vagyis a földi légvédelemnek és 
vadászrepülőknek elérhetetlenül- célba juttatni. Ilyen bombázóval utazott 

Molotov a háború egész ideje alatt NÉMET megszállás alatt levő területek 
fölött, a legnagyobb biztonságban - még csak nem is sejtették, hogy repül ott 

valami. EZER ilyen repülőgép megépítéséről volt szó. Ezer gép ötezer tonna 
bombát dob le EGYETLEN bevetésben, HÁROM bevetésben tizenötezer tonnát. 

Tizenötezer tonna hagyományos robbanóanyag megfelel tizenöt kilotonnának: 

ez pontosan a Hirosimára ledobott atombomba rombolóereje.  
 

Sztálin azonban nem védekezni, hanem TÁMADNI akart. A nyersanyagokért 
cserébe német technológiát kért, s ezt aztán továbbfejleszttette. A háború 

kezdetére a szovjetek minden német fegyvert pontosan ismertek, míg a 
németeket sorozatos és kellemetlen meglepetések érték, a rakétáktól a 

harckocsikig.  
A szovjet-német határ Sztálinnak éppolyan célja volt, mint a magát 

becsaphatatlannak gondoló Hitlernek. A Szovjetunió először meg akarta várni, 
amíg a németek elvégzik helyettük a munka dandárját, vagyis NYUGAT-

EURÓPA LEROHANÁSÁT. Minden eszközzel arra törekedtek, hogy elaltassák 
Hitler éberségét. 1940-ben a nyersanyagszállítások -nem véletlenül- 

akadoztak, de annál nagyobb ütemben indultak 1941-ben újra. A Szovjetunió 
forró baráti öleléssel fordult ismét a szövetséges felé: Németország összes 

keleti vasúti pályáján egymást érték a szovjet tehervonatok, amelyek az 

elmaradást igyekeztek bepótolni. Akkora volt a torlódás, hogy AZ MÁR A 
WEHRMACHT FELVONULÁSÁT IS AKADÁLYOZTA. 

És pontosan ez volt a cél: a baráti ölelés nyár közepére fojtogatássá változott 
volna, ha Hitler -öntudatlanul- meg nem előzi. 

 
A hadnagy még az ún. M-nap, a támadás időpontját is megtalálta: 1941. július 

6. 
A német csapatok két héttel előbb lépték át a határt. Védművek helyett 

felvonulóban levő hadseregeket, tömegesen a határ mellé telepített 
repülőgépeket, harckocsikat, tüzérséget találtak. Nem volt nehéz dolguk, 

egészen a tél beköszöntéig. 
 

Ha Hitler nem támadja meg a Szovjetuniót 1941. június 22. hajnalán, pár év 
múlva a vasfüggöny nem Európa közepén húzódott volna, hanem az Atlanti-

óceán partján. 

 
Ne higgyetek sem a szemeteknek, sem a fületeknek, hirdette a Defensor. 
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a Napló után 14.  

 
"A rácsokon túl, ím felkel a Nap, 

S apró zajokkal jön a reggel, 
Ott lépdel most, túl falakon, 

Fényt iszik a szomjas ember. 
 

Fényt iszik az, ki fényre szomjas, 
Lelkét csordultig teletölti, 

Aki íly itallal oltja szomját, 
Tán nem is lehet azt megölni. 

 
Mert oly szabad, oly sérthetetlen, 

Mint az égen surrogó madár: 
Messze néz, arra nem figyelhet, 

Hogy körül míly tivornya áll, 

 
Hogy míly szeszekkel, szédülettel 

Hajtják a népet ronda táncba, 
Biz' összezúzzák, ki nem táncol, 

És belerokkan, aki járja. 
 

De felkél a Nap újra reggel, 
Rácsokat olvaszt ragyogása. 

A kínt, a kínt rejtsd el mélyre, 
Egyetlen hóhér meg ne lássa. 

 
Hát ne sziszegj, ha körmöd tépik, 

Akkor se szólj, ha megölnek, 
Lelked csordultig tele fénnyel, 

S ez elég lesz túlélni őket." 

 
Ezt a dalt Dinnyés Józseftől hallottam, nagyon régen, 1986-ban /a címe: Lázár 

Mihály üzenete, Magyari lajos írta a szövegét/.  
 

Még egy kis idő. Már tényleg csak egy kis idő, és életre kel az e bejegyzés 
előtti háromszáz oldal. 
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a Napló után 15.  

 
Teljesen mindegy, ki győz a következő választásokon. Teljesen mindegy, mit 

ígér, és az is teljesen mindegy, mivel magyarázza majd, amikor nem teljesíti. 
 

MINDENT meg kell változtatni. 
 

"Hová megyünk? ...meglássátok, gödörbe. 
Szemünk bekötve, fogva szellemünk, 

Az égbe szállnánk, s nem röpülhetünk, 
A szellem rab, s a ronda légbe fúl, 

Mely dögvészes már önnön átkitúl. 
A szellem rab; mint a hitvány kutyát, 

A ház végébe láncba szoriták, 
S láncát harapva tördeli fogát, 

Amellyel védni tudná a hazát... 

A szellem rab, s mi fönn tartjuk nyakunkat, 
S szabad nemzetnek csúfoljuk magunkat! 

SZOLGÁK VAGYUNK, RABSZOLGÁNÁL SZOLGÁBBAK 
MEGVETÉSÉRE A KEREK VILÁGNAK!" 

 
A fenti verset -versrészletet- Petőfi 1848. februárjában írta. Azt a címet adta 

neki, hogy "Az Országgyűléshez". 
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2010-01-10 12:56:52 

a Napló után 16. – A Fidesz harca 

 
"Nagyon besötétedett körülöttünk" - írta Erwin Rommel német tábornagy 

1944-ben, kevéssel kikényszerített öngyilkossága előtt, visszaemlékezései 
végén. 

"Nagyon-nagyon szomorú ország lett ez megint, és attól tartok, hogy jó hosszú 
időre az is marad" - idéz egy levelet Debreczeni József Arcmás című, Orbán 

Viktorról szóló könyvében. 
 

A Népszabadság szerint a könyv nekrológ: a Magyar Köztársaság, mint 
LIBERÁLIS JOGÁLLAM nekrológja.  

Ha még csak ennek a képződménynek -mint Rommel Németországának- a 
temetéséről volna szó, akár örülni is lehetne. De a Fideszről és Orbán Viktorról 

feltételezett átrendezés nem amiatt jelent veszélyt, mert koncentrálja a 
hatalmat, hanem amiatt, mert KONTROLL NÉLKÜL, és mindenekelőtt amiatt, 

AMINEK AZ ÉRDEKÉBEN teszi ezt. A Kádár- és a feltételezett Orbán-diktatúra 

közötti különbséget már Berlin eleste után megfogalmazták a német nők: 
inkább egy orosz rajtam, mondták, mint egy amerikai felettem. 

 
A Fidesz meghatározó tagsága -vezetőket akartam ide írni, de e párt vezetői, a 

sztálini szükségszerűség okán állandóan cserélődnek- úgy viszonyul 
/függetlenül személyes érzelmeitől/ Orbán Viktorhoz, mint mondjuk Tyson 

menedzsere Tysonhoz. Még inkább, mint Overdose tulajdonosa Overdose-hoz. 
Orbán Viktor a Fidesz politikusai számára elsősorban PÉNZ, sőt másodsorban, 

harmadsorban is az, a többi csak ezután következik. Egyfajta szimbiózis ez: 
mindkét fél parazita és mindkét fél gazda egyszerre. 

 
Azok a cselekedetek -például a prezidentális vagy félprezidentális kormányzás 

bevezetése-, amelyekről Debreczeni József ír, nem fenyegető eshetőségek, 
hanem SZÜKSÉGSZERŰ LÉPESEK, amelyeket a Fidesz elnökének MINDENKÉPP 

fontolóra kell majd venni. Nem azért, mert diktatúrára tör, hanem, mert abban 

a felemás rendszerben, ami a következő választásokat követően 
körvonalazódni látszik, ez tűnik egyedüli lehetőségnek.  

Az a baj azonban, hogy mindez sehova sem visz, pontosabban ugyanúgy a 
Sztüx vagy Styx, az élők és holtak birodalmát elválasztó határfolyó partjára, 

mint a parlamentáris demokrácia, és a Fidesz elnökének akaratától függetlenül 
ugyanúgy diktatúra kerekedik belőle, mintha eleve ez lett volna a cél. 

 
A LÁTSZAT, vagyis a KÜLTAKARÓ, mint Debreczeni -helyesen- megállapítja, 

továbbra is a DEMOKRÁCIA marad. Már az e mögötti ELSŐ RÉTEG is hármas 
konfrontáció lehetőségét rejti: a Fidesz harcát a többi párttal, az elnök harcát a 

többi párttal, és a FIDESZ HARCÁT AZ ELNÖKKEL. A prezidentális köztársaság 
bevezetését nem a többi politikai erő elnyomása, hanem elsősorban és 

mindenekfelett az UTÓBBI küzdelem teszi szükségszerűvé.  
Az elnöki kormányzás csak akkor ér valamit, ha ERŐS. Ha azonban az elnök 

felett -de facto-, mint annyiszor leírtam, NINCS SENKI, ez a rendszer előbb-

utóbb valóságos diktatúrába -amely, mint szintén sokszor leírtam, a 
KÖZTÁRSASÁGI államformához kötött- torkollik. 
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Az országon élősködő, az uralkodó párthoz kapcsolódó üzletcsoportok azonban, 

ha megszorítva is, de megmaradnak. Ami még súlyosabb, megmarad mindaz a 
külföldnek való kiszolgáltatottság, amely a mai és a jövőbeninek szánt 

Magyarországra jellemző. Már csak azért is megmarad, mert ENNEK a 
hatalomnak, gyakorolja bár az MSZP, vagy a Fidesz-MPSZ, EZ A VALÓDI 

ALAPJA.  
 

A magyar néptől addig nem kell tartani, ameddig A HATALOM BIZTOSíTÉKA 
NEM A MAGYAR NÉP, HANEM A KÜLFÖLDI TŐKE, MELYNEK ZÁLOGA: 

MAGYARORSZÁG. Az a prezidentális kormányzás pedig, amelyet a Fidesz-MPSZ 
kétharmados többségével bíró magyar parlament bevezethetne, e tőke 

érdekeinek a LEGERŐSEBB KÉPVISELETÉT jelenti. 
 

A Jobbik, csak ún. "nemzeti" szempontból lévén radikális, e helyzetet 
ugyanúgy nem tudja orvosolni, mint egyetlen mai magyar politikai párt sem. 

Egy Jobbik-vezette kormányzás első következménye a terror, második 

következménye a nélkülözés, harmadik következménye pontosan az 
ellenkezője volna, mint amit hirdet: egy mindennél nagyobb mértékű 

alávetettség. 
 

Ezért kell -az utolsó órában- megalapítani a Helyreállítás Magyarországi 
Pártját. 
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a Napló után 17. – Magyarország vezére 

 
Egy párt számára olyan az alapszabály, mint egy ország számára az 

alkotmánya. Minden további szabályozásnak, vitának, egyezségnek az alapja. 
Azok a kívánalmak, amelyeket az egyesületi törvény az alapszabályozással 

kapcsolatban támaszt, kétféle alapszabályt eredményezhetnek /és 
eredményeznek is/. 

Az eredeti szándéknak megfelelő alapszabály a kollektív döntés elvén és 
gyakorlatán nyugszik, ilyen lehet például az MSZP és az SZDSZ alapszabálya. 

Bőséges tapasztalattal rendelkezünk már, hogy mire vezet ez a való életben: 
érdekcsoportok kialakulására és harcára, a párt és - ha az a szerencsétlenség 

éri, hogy egy ilyen szervezet karmaiba kerül- az ország irányíthatatlanságára, 
leépülésére és lezüllésére. 

A másik fajta alapszabály a FORMA és a LÁTSZATOK alapszabálya, amilyenre e 
pillanatban a Fidesz-MPSZ tevékenykedése épül. Tulajdonképpen egy 

paradoxonról van szó: a kollektív döntés szólhat úgy is, hogy ezután egyetlen 

ember dönt. Ez a paradoxon /ha mindent megengedhetek magamnak, azt is 
megengedhetem, hogy ne engedjek meg mindent/ azonban egyrészt a 

kollektivizmus alapelveit fenntartva orvosolhatatlan, másrészt esze ágában 
sincs senkinek sem orvosolni. 

Mikroszinten /pártszinten/ ugyanaz történik, mint makroszinten /az 
államigazgatás szintjén/ történni fog a most következő országgyűlési 

képviselőválasztások után, ha a Fidesz kétharmaddal nyer: a hatalom egyetlen 
ember kezében koncentrálódik, mégpedig MINDEN KONTROLL NÉLKÜL.  

 
A választási rendszernek -ama szemfényvesztés első és legfontosabb, alkotóin 

kívül SENKI ÁLTAL MEG NEM SZAVAZOTT pillérének, amelyet mindenkit 
megtévesztve "demokráciának" neveznek- megfelelően, ha előbbi feltételezés 

ne adja Isten valósággá válik, a Magyarország lakosságának legalább 
KÉTHARMADÁT képviselő Fidesz-MPSZ uralja majd a magyar törvényhozást. Ez 

a kétharmad azonban távolról sem kétharmad, csak a szemfényvesztés 

folytatása: valójában /rendkívül jóhiszeműen és nagyon leegyszerűsítve a 
választási matematikát/ a SZAVAZATÁT LEADÓ választópolgárok kétharmada, 

óriási, hetvenszázalékos részvételt feltételezve körülbelül három és fél millió 
ember, SZEMBEN A MÁSIK NÉGY ÉS FÉL /HAT ÉS FÉL/ MILLIÓVAL - a 

kétharmadot a SZISZTÉMA biztosítja, semmi más. 
Ahogyan a Fidesz demokráciáját a paradoxon.  

Az történik tehát, hogy az elnökre átruházott korlátlan hatalom egy statisztikai 
képlettel ugyanennek az elnöknek ugyanezt a hatalmát a mikroszintről immár 

makroszintre emeli, másképpen: egy többségnek megfeleltetett kisebbség 
akaratnak értelmezett, számára megengedett lehetőségek közötti választása 

alapján egy döntési jogát vezetőjének átengedett kollektívát teljhatalommal 
ruház fel, amely előbbiekből következően e vezető teljhatalmát jelenti.  

E folyamat pedig mindezek ellenére DEFINITíVE mégis olyan, mint DEFINITíVE 
a végeredményeképp kialakuló kormányzás is lesz: demokratikus. 

/Ha valaki meg akarja takatítani előbbi okfejtés memorizálását, elég, ha annyit 

megjegyez belőle: azért demokratikus, MERT ANNAK NEVEZIK./ 
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Hamvas Béla mindaddig várta a szovjet császárt, ameddig rá nem jött, hogy az 

már rég uralkodik, csak főtitkárnak hívják. Demokratikusan sem egy párt, sem 

egy ország -láttuk- nem irányítható. A vezérelv önmagában véve nem volna 
rossz, ha...ha volna a vezérnek kontrollja, és -ezért- a tevékenysége 

KÖZVETVE irányulna hatalma megtartására: az ún. közjó biztosításán 
keresztül.  

 
A vezérelv GYAKORLATA homlokegyenest eltérő egy színlelésre /maszkirovka, 

idéztem már egyszer az oroszokat/ épülő és egy önmagát vállaló rendszerben. 
Az a szabályozás, amit az egyesületi törvény a pártoknak előír, csak színlelést 

és EGYETLEN kézben történő hatalomkoncentrálást tesz lehetővé, ha valaki 
működtetni is akarja a pártot. Ez viszont azzal a kísértéssel jár, hogy MINDENT 

egyetlen kézben is kell tartani: a tehetséges embereket egyéniségüktől 
megfosztva és elnyomva, talpnyalásra kárhoztatva, a MEGOLDÁSOK 

vetélkedését a KISZOLGÁLÁS vetélkedésévé alacsonyítva le.  
A második világháborús német hadsereget az ÖNÁLLÓSÁGRA NEVELÉS alapján 

képezték ki. Szigorú hierarchia uralkodott ott is, de mindenki önállóan tudott 

dönteni, ha nem kapott parancsot, sőt, a közkatona el tudta látni az őrmester, 
az őrmester a hadnagy, a hadnagy a százados, és így tovább, feladatait, ha 

pedig ezt valamilyen extrém helyzet folytán el kellett látnia, és jól látta el, 
előléptették. 

A vezérelv, ha vállalják, nem több, mint egy módszer, sőt, az EGYETLEN 
módszer, amellyel bármilyen szerveződést irányítani lehet.  

Hogy milyen szinten és ki a vezér, azt, ha jól akarják a rendszert működtetni, 
nem valakinek a kegye, hanem az illető alkalmassága képes csak megmutatni. 

 
A hierarchia csúcsán éppen ezért ELLENSÚLY NÉLKÜL nem állhat senki. 
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a Napló után 18.  

 
"A világot kevés ésszel kormányozzák" - olvasható Monaldi és Sorti: Secretum 

című könyvében.  
Parmenión Nagy Sándor egyik hadvezére volt a perzsák ellen. A makedón 

győzelemmel végződött isszoszi csata után Dareiosz felajánlotta Sándornak a 
Nagykirály címet, cserébe csak fogságba esett családját kérte. Parmenión 

megpróbálta rávenni az alkura uralkodóját: "ha én Alexandrosz volnék, 
elfogadnám", mondta. "Ha Parmenión volnék, én is", válaszolta Sándor. A 

következő, egyben döntő csatát Gaugamélánál, a mai Irak területén vívták 
meg a makedónok, óriási perzsa túlerő ellen. A győzelmet Dareiosz gyávasága 

hozta meg nekik: miután Nagy Sándor egy kínálkozó alkalmat kihasználva 
egyenesen a perzsa főerőre, a király testőrségére támadt, elmenekült. 

Az a doktrína, hogy az ellenséget a LEGERŐSEBB PONTJÁN kell megtámadni, 
egészen az első világháború végéig tartotta magát. Igazi szemléletváltást csak 

a Wehrmacht 1940. tavaszi-kora nyári nyugati hadjárata hozott: a német 

csapatok nem támadták meg a francia védelem legerősebb részét, a Maginot-
vonalat, hanem az Ardenneken áttörve egyszerűen MEGKERÜLTÉK azt.  

 
Ahogyan 1914-18 között az összes tábornok a jól kiépített védelmi vonalak 

elleni offenzívát erőltette /ugyanezt a hibát követték el minden előzetes 
felismerés ellenére 1943-ban a németek Kurszknál/, ugyanolyan koreográfiával 

/hosszú tüzérségi előkészítés, amely elég időt hagy az első vonalbeli 
ellenségnek a visszahúzódásra, a tűz beszüntetése, akadályeltávolítás, mialatt 

ugyanazok az első vonalbeli csapatok visszatérnek és kényelmesen felállítják a 
géppuskákat, támadás, majd ennek összeomlása után visszavonulás/, úgy 

erőlteti minden választás előtt minden magyar politikus is ugyanazokat a 
sablonokat, amelyek már ezerszer bebizonyították alkalmatlanságukat. 

Valamikor, valakinek beválhattak: ám e pillanatban Magyarországon sok Nagy 
Sándor, de kevés Alexandrosz él.  

Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke, akit egyenesen 

miniszterelnöknek tituláltak, a MOST esedékes választások eredményeképp 
elsöprő győzelemről és KORMÁNYZÁSRÓL beszélt. Retkes Attila HÚSZ-

HUSZONÖT szabad demokrata képviselőt valószínűsített elhaló hangon, a 
feledés kútjának mélye felé tartva.  

Természetesen sem elsöprő Jobbikos győzelem, sem húsz-huszönöt szabad 
demokrata képviselő nem lesz. Ilyen kijelentéseknek egyetlen okát tudom 

elképzelni: hogy már mások is ezt az utat járták. Ezen az úton haladtak az 
1994-ben a győzelem jelét mutató MDF-es kormánytagok, az ugyanebben az 

időben "érik már a narancs"-ot kiabáló fideszesek, Csurkától Torgyánig sokan 
mások, ÉS BELE IS BUKTAK, KIVÉTEL NÉLKÜL. Az efféle kinyilatkoztatások a 

nem rokonszenvezőket ellenszavazásra, a rokonszenvezőket lustaságra, az 
ingadozókat pedig annak az igazságnak a felismerésére ösztönzik, hogy a mai 

magyar politikában a szavak mögött NEM ÁLL SEMMI. 
 

Bár ez utóbbi félmondat a bizonyításra lehetőséget nem kapott pártok 

esetében most még csak vélemény lehet, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 
A VILÁGOT A VÉLEMÉNY IRÁNYíTJA.  
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a Napló után 19. – A Jobbik vándorszínháza 

 
Eddig két párt mutatott be valamiféle program-szerűséget: az MSZP és a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom. Mindkettő szemére vetik, hogy alig 
tartalmaz konkrétumokat. Nos, konkrétumokat kettejük közül egyedül az MSZP 

tudna mondani, mert ő rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyekre ezeket 
alapozni lehet. Hogy miért nem teszi, eme részletes ismeretek nélkül is ki lehet 

találni: mert akkor még a parlamenti küszöb elérését is komolyan 
veszélyeztetné. 

Ismét leírom: tényekre, vagyis konkrétumokra támaszkodó, KONKRÉT 
ELKÉPZELÉSEK CSAK A TÉNYEK ISMERETÉBEN ALAKíTHATÓK KI, azok pedig a 

maguk teljességében egyedül a mindenkori kormánypártoknak állnak 
rendelkezésére.  

A Jobbik e pillanatban nem kormánypárt, és elég valószínű, hogy egy ideig 
nem is lesz az. Annak a nyolcvannyolc oldalnyi csacskaságnak, amit 

programnak nevez, egy része -teljesen feleslegesen, hiszen előbbiek szerint 

ezeket tőle éppenséggel nem lehetne követelni, a sztereotip párthibákat 
megismételve, ld. előző bejegyzés- mégis konkrétum, a többi része pedig, egy 

másik sztereotip hibaként ÍGÉRET, bár Vona pártelnök szájából ezek többsége 
inkább fenyegetésnek hangzik.  

Nekem legjobban a vándorszínház gondolata tetszett. Mark Twain Huckleberry 
Finn-je jutott róla azonnal az eszembe. Negyvenöt éves emlékeim szerint 

szerepel e könyvben két csavargó, a Király és a Herceg, ahogy magukat 
kitalált családfájuk után nevezik. Egy "királyi nonpluszultra" színdarabbal 

próbálkoznak pénzt keresni, melyet A király tevepárduca címre keresztelnek /a 
tevepárduc a zsiráf régi elnevezése/. A darab abból áll, hogy a Király /aki a 

kivégzett XVI. Lajos fiának adja ki magát/ anyaszült meztelenül, a szivárvány 
minden színében csíkosra mázolva, négykézláb betáncol a színpadra, 

fickándozik egy keveset, majd eltűnik a függöny mögött. 
Noshát, valahogy így nézne ki a Jobbik kormányzása is. 

 

A Fidesz tervezetét még nem tárta a nagyközönség elé. De gyanítom, abban 
sem lesz hatásosabb gyógyír a bajainkra, mint a szintén amerikai, ezúttal 

vadnyugati díszletek között üvegcsékből orvosságot áruló sarlatán kínálatában 
volt. Az üvegcsék mindegyike más-más színű, "aqua" kezdőszóval ellátott 

feliratot viselő folyadékot tartalmazott, és mindenkinek, aki a sarlatánhoz 
fordult, akadt köztük megfelelő.  

Közönséges festett víz volt valójában, persze. 
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a Napló után 20. – A valóságok 

 
A HIKSZOSZ negyedik betűje a latin "S" -átírva "SZ", amely a Spes, Remény 

első betűje.  
Ha valaki nem tud vagy nem akar, nem kell hinnie. Pár éve egy barátnőmmel, 

körülbelül ötven kört megtéve a Széna-téri Mammut körül, arról beszélgettünk, 
hogy mindenki számára az a valóság, amit valóságként él át. Ha egy álmot 

valóságként él át valaki, akkor az számára valóság, tehát VALÓSÁG. Később 
azt mondania pedig, hogy ő akkor valójában az ágyában aludt, értelmetlen, 

tudniillik AZ ANNAK A TUDATÁLLAPOTÁRA VONATKOZIK, AKI ŐT AKKOR AZ 
ÁGYÁBAN SZEMLÉLTE.  

Valóság és valóság között -a LÉT egy, de végtelen sok FORMÁJA van- pedig 
hierarchikus különbséget tenni önkény, és semmi mást nem fejez ki, mint hogy 

a különbséget tevőnek melyik a szimpatikusabb. Számomra az általam 
magamban játszott történet sokkal valóságosabb valóság, mint a leélt életem 

/ezért azt kevésbé sajnálom/, de ez nyugodtan lehetne fordítva is. 

Bármilyen világ, amit az ember elképzel, MÁR LÉTEZIK IS. Mint elképzelt világ 
természetesen /egy másik létformában/, és ami ezt az elképzelt világot azzá a 

világgá transzformálja, amit közönségesen valóságos világnak neveznek, a 
HIT. 

De a hitet, vagyis a teremtés képességét nem lehet rákényszeríteni senkire. 
Két tanácsom van azoknak, akik elutasítják, és azoknak is, akik meginognak: 

az esélyeket nem latolgatva RÖVIDLÁTÓNAK, hosszú távon pedig MAKACSNAK 
kell lenni. 

 
Amiben a hikszosz mozgalom és a HMP különbözik bármilyen mai magyar 

politikai mozgalomtól és párttól, sematikusan elég egyszerűen érzékeltethető.  
Négy vonal kell hozzá mindössze. Az alsó vonal jelképezi a földet, a vele 

párhuzamos felső vonal az eget. Azoknak az ígéreteknek és terveknek a 
kilencvenkilenc százaléka, amelyeket megoldásként most prezentálnak, egy 

adott gazdasági állapotból, tehát az alsó vonal egyik pontjából indul ki, és egy 

remélt gazdasági állapotot, vagyis az alsó vonal egy távolabbi pontját célozza 
meg. Úgy írtam le ezt korábban, hogy alulról jön és ALUL IS MARAD.  

A Hikszosz is az alsó vonal egyik pontjából indul ki, hiszen az ember most OTT 
VAN, de ezt szellemi -nem materiális- tartalommal megtöltve ELEMELI, és a 

FELSŐ VONALRA juttatja, majd FELÜLRŐL kiindulva jut el az alsó vonal 
távolabbi pontjához. Az így elért pozíció az alsó vonalon történő mozgás 

végeredményétől MINŐSÉGILEG ugyanolyan mértékben különbözik, amilyen 
mértékben egy festmény különbözik egy ugyanolyan vászonra ugyanolyan 

festékkel felvitt pacahalmaztól.  
A második művelettel nyert, három vonallal határolt mértani ábra egy 

háromszög, az első egy szakasz. A csúcsával felfelé néző háromszög ugyanazt 
jelképezi, mint az amerikai egydolláros hátoldalán levő piramis csúcsa. Egy 

szemet kell bele elképzelni. 
Az egyenes szakasz annak az állatnak a sematikus megjelenítése, ami a 

Paradicsomban a gyümölcsöt kínálta az embernek. 
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a Napló után 21. – A pártok 3. 

 
"A legjobb vicceket az egész világon 

november elsején mondta el családom, 
addig míg dobhártyám egyszerre belészakadt. 

 
Ott ültem süketen, nézve a halakat, 

hogyan is tátognak, formálnak szavakat, 
míg végül kinyögtem egyetlen szót: "Ismerem." 

 
Micsoda látvány volt november elsején 

megdöbbent családom, hogy ezt kinyögtem én, 
és hogy azóta is ezt a szót hajtogatom. 

 
Ismerem, ismerem, ismerem, ismerem, 

ÉS KI IS MEREM MÁR MONDANI AZT, HOGY 

RÉG KIISMERTEM MÁR EZT, ismerem, ismerem ezt." 
 

!Cseh Tamás/ 
 

 
A hit, amiről sokan azt állítják, hogy elvesztették, és amiről az előző 

bejegyzésben is írtam, két okból tűnt el Magyarországról /és, ha valakit 
megnyugtat, nem csak Magyarországról/. Az első és fontosabb ok, hogy a hit 

nem az, amit a közvélekedés annak nevez: az az ELHíVÉS. A hit a TEREMTŐ 
ERŐBEN való bizonyosság: MAGA A TEREMTŐ ERŐ. Az az erő, amely -az utóbbi 

két napban legalább háromszor került ez szóba- ugyanannyi idő alatt HÁROM 
Dunába bombázott hidat volt képes a folyóból előkotorni és újjáépíteni úgy, 

hogy azok még további hat-hét évtizedet kibírtak nagyjavítás nélkül, mint 
amennyi idő a mai technika mellett EGYETLEN híd FELÚJíTÁSÁRA nem 

elegendő. Az az erő, amely jóformán PUSZTA KÉZZEL képes volt eltakarítani a 

második világháború harmadik leghosszabb és legrombolóbb városostromának 
nyomait, a szovjet megszállással, az ország kirablásával súlyosbított háborús 

jóvátétellel, Rákosival, ötvenhat pusztításával, Kádárral a hátán megteremtette 
azt az ipart és mezőgazdaságot, amelyben minden ráerőltetett dilettantizmusa, 

az ún. rendszerváltozás utáni széthordása ellenére mindmáig maradt annyi 
erő, hogy megakadályozza az ország összeomlását.  

A hit -mint többször utaltam rá- az ún. terhelt kifejezések kategóriájába 
tartozik. AZ ELHíVÉS A HIT TERHE.  

A teremtő hit eltűnése csak REJTŐZKÖDÉS, ironikusabban kifejezve: 
FOGALOMZAVAR. Nem így áll a dolog az elhívéssel.  

 
1990-ben, az újnak mondott világ kezdetekor hat párt került a magyar 

parlamentbe. Az MDF, mint saját meghatározása szerint nemzeti jobboldali, az 
SZDSZ és Fidesz mint liberális, az FKGP mint jobboldali, a vidékért felelős, a 

KDNP mint keresztény jobboldali és az MSZP mint szociáldemokrata párt. Az 

MDF elnöke, egyben az ország miniszterelnöke egy /mint rövidesen kiderült/ 
halálosan beteg, laikus múzeumigazgató, az SZDSZ-é egy renegát marxista 
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filozófus, Lukács György egykori követője, az ateizmussal kacérkodó Fideszé a 

székesfehérvári Teleki Blanka gimnázium egykori KISZ-titkára, a Soros György 

jóvoltából egy évet Oxfordban töltött volt Bibó-szakkollégista, a VIDÉKI 
kisgazdák pártjáé egy FŐVÁROSI ügyvéd, a KDNP-é egy kórboncnok, a 

"szociáldemokrata" MSZP-é egy vállaltan kommunista, egykori karhatalmi 
alakulatos volt.  

 
"Kitüntetett pillanat, 

Egy fénykép rólad ittmaradt, 
Megszoktam, hogy megszöknek, 

Elmennek, de nem jönnek... 
Minden hiába, ennyi az ára, 

Tiéd a pálma, szerelmem Várna, 
Minden hiába, szerelmem várna... 

 
Régi arcok tűnnek el, 

Nirvánia ünnepel. 

JOBBRA ÁT! ÉS BALRA ÁT! 
Táncoljuk át az éjszakát..."  

 
/Európa Kiadó/ 

 
A keringő első fordulóját a Fidesz előtáncosa hajtotta végre 1992-ben. Az 

elnök, akit éppen akkor választottak meg a LIBERÁLIS INTERNACIONÁLÉ 
alelnökévé, következő évben pedig végrehajtói bizottsági tagjává, pártjával 

együtt konzervatív lett. Mindez nem gátolta abban, hogy TOVÁBBI NYOLC 
ÉVIG betöltse az előbb említett liberális alelnöki tisztséget, majd már mint 

miniszterelnök táncpartnerét, a párttagságot átvezesse az ellenkező oldalra, az 
Európai Néppártba. Két év múlva, mintegy kárpótlásként az elvesztett 

miniszterelnökségért, ott is megkapta megszokott posztját, az alelnökséget. 
A kezdetben kommunista zsargont használó, szociáldemokrata jelmezbe 

öltözött kapitalista nagytőkések pártjából, az MSZP-ből mára szociáldemokrata 

zsargont használó, liberális elveket követő kapitalista nagytőkések pártja lett.  
Az FKGP-nek két menyasszonyságra futotta. Az első vőlegény az MDF volt, a 

második annak egykori legádázabb ellenfele, a Fidesz. Menyasszonyság helyett 
-Kuncze Gábor hasonlatával élve- a "vőlegénység" kifejezés találóbb: a 

szépasszonyokat szédítő kemény szerszámmal adomázó ügyvéd számára 
egészen biztosan ez a szerep volt szimpatikusabb. A nász azonban botsáskák 

násza lett: a párt elnököstől eltűnt a mohó menyasszony szájában. 
Az SZDSZ tagsága nagyobbrészt azokból a liberális értelmiségiekből állt, 

akiknek egyedül volt bátorságuk a pártállammal szembeszállni. A második 
fordulót ők hajtották végre: a közvagyon "privatizáció" címén történt 

kiárusítása első és legfőbb haszonélvezőinek, a "rendszerváltozás" igazi 
nyerteseinek, az állampárt jogutódainak hiénacsapatok alkotta társaságához 

csatlakoztak. A hiénák visszavonulása előtti percben, úgy tűnik, éppen ma, 
azonban őket is el fogják árulni. Most a másik halálos ellenség karjára 

lebbennek: küszöbön az SZDSZ-MDF paktum, a tűz és víz, lúg és sav, ateista 

és deista szövetsége. 
A KDNP életre -a saját életére- szóló házasságot kötött 2006-ban. A vőlegény 

ugyan elvált ember volt, vallásos se nagyon régóta, ráadásul református, de az 
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efféle esetekre vonatkozó bibliai tilalmakra már elég régóta alkalmazzák a 

szintén a Bibliában, Pál apostolnál talált útmutatást: "a betű megöl, a Lélek az, 

ami megelevenít".  
Már csak az MDF, Magyarország rendszerváltozás utáni első ura, az ún. 

jobboldal hajdani oszlopa maradt hátra. A kommunista restauráció réme elől -
ahogy sugallta, már amikor nem a szovjet államvédelemtől lopott idézetekkel 

színesítette propagandáját- ő is elhelyezkedett az ügyvéd mellett a baloldaliból 
jobboldalivá lett, mohó botsáska hátán, bár előbbivel ellentétben -ebben 

elnöknője neme bizonyára közrejátszott- csak imitálta a közösülést. Az életét 
AKKOR megmentette, a következetesség látszatát kevésbé: amikor végóráit 

ismét közeledni érezte, a hajdani királyok gyakorlatát ellesve, akik jobb híján a 
száz fejedelemségből álló Németországból hozattak rangjukhoz illő feleséget, a 

szinte kimeríthetetlen saját és elvbarát káderanyaggal rendelkező MSZP-hez, a 
nagy ellenfélhez fordult. Az első szocialista kormánytól kölcsönzött liberális 

szemléletű hajdani pénzügyminiszterhez hozzácsapta az elérhető legközelebbi 
Habsburgot, majd, miután ez az együttes sem valószínűsit egy-két százaléknál 

magasabb támogatottságot, ha a hírek igazak, választási szövetségre fog lépni 

az MSZP hűtlen szeretőjével, másik régi ellenfelével, az SZDSZ-szel. 
Sic transit gloria mundi, vagyis így múlik el a világ dicsősége. 

 
Ha valaki mindazokat, melyeket fentebb leírtam, akár csak feleennyire 

konzekvensen átgondolja, két következtetésre juthat. Az első az, hogy ha a 
kommunista valójában kapitalista, aki liberális szociáldemokrata, a liberális 

valójában kommunista, szociáldemokrata és nemzeti érzelmű jobboldali, vagy 
éppen vallásos, nemzeti érzelmű, vezérelvet követő demokrata, a nemzeti 

érzelmű jobboldali valójában liberális szociáldemokrata, akkor ezek a 
meghatározások a magyar politikusok szájából csak szavak, minden hozzájuk 

tartozó állítással olyanok, mint egy gazdag asszony gardróbjában sorakozó 
ruhák, melyekből bármilyen alkalomra lehet válogatni, szavak, szavak, szavak, 

tartalom nélkül. 
A másik következtetés az, hogy ha e szavakban való hit eltűnik, csak hasznára 

lesz az embereknek. 

 
Akkor talán a valóságos hit is felszabadul. És óvatosan lopakodva előkerül 

rejtekhelyéről. 
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2010-01-24 00:47:25 

a Napló után 22.  
 

1980. július 16. óta nem iszom alkoholt és nem dohányzom /ld. még 
Curriculum vitae 3./. Hogy előtte mi történt, arról jobb nem beszélni: sörből 

huszonhárom üveg volt a legnagyobb folyamatos teljesítményem, Komarno és 
Budapest között, autóvezetés közben, cigarettából -mégpedig Symphoniából- a 

végén napi három dobozzal szívtam el, ébrenléteim alatt gyakorlatilag füstöt 
lélegezve. Amikor később egy olyan ismerősöm, aki csak az előző életemet 

ismerte, csodálattal adózott akaraterőm előtt, az igazságot válaszoltam: 
semmiféle akaraterőre nem volt ezekhez szükségem, tudniillik sem alkoholista, 

sem dohányos nem voltam. Az alkoholista, miután erős akarattal leszokott az 
ivásról, egy erős akaratú alkoholista lesz: nincs gyógyult szenvedélybeteg, 

csak absztinens. Én valamiféle, akár kreált ürügy nélkül nem tudtam sem a 
poharat, sem a cigarettát letenni /pedig nem szerettem őket, még harminc év 

után is megborzongok, ha alkohol vagy dohányszagot érzek, különösen, ha a 

kettőt együtt/, vagyis egyszerűen kényszeres voltam. 
Miután felhagytam /ezekkel/ a káros szokásaimmal, egy éven keresztül nem 

jártam emberek közé. Amikor végeztem a munkámmal, vagy hazamentem, 
vagy sétáltam az utcákon, és gondolkodtam. A jövőmet egy cigány népdallal, a 

múltamat négy József Attila-töredékkel /most egymás után fogom leírni őket, 
mintha ugyanannak a versnek lennének a versszakai/ azonosítottam. 

 
A cigány népdalból már csak három versszakra emlékszem: 

 
"Rudas csillag, hajnal hasad, 

Siess rózsám, mer' ittmaradsz. 
Adszi botom s a kalapom, 

Elment már a gyorsvonatom. 
 

Adszi babám a botomat, 

Útnak indítom magamat. 
Olyat vágok háromfele, 

Hull a csillag mindenfele. 
 

Ha bevágják a fejemet, 
Mosd ki, anyám, gyolcs ingemet. 

Mosd ki, anyám, legyen tiszta, 
Házunk előtt foly a Tisza." 

 
A József Attila töredékek: 

 
"Ember, ne félj! Milyen gyermeki vagy, - 

törődj belé, ma nem tudunk szeretni. 
Szemeidből a csillogás kihagy, 

MEGTANULNAK A DOLGOKRA MEREDNI. 

Lépj ki a bérházból! Nézd, emeletnyi, 
áttetsző, síkos állkapcsát a fagy 
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meghordozza az egeken. FELEDNI 

NEM TUDSZ ANNYIT, HOGY EMBER NE MARADJ. 

 
A csillám szememből kihagy, 

szemem már tanul rámeredni 
a dolgokra. - Gyermeki vagy 

- szól - én már nem tudok szeretni. 
Én azt látom, hogy emeletnyi 

áttetsző állkapocs, a fagy, 
siklik ott fönn...Annyit feledni 

nem tudsz, hogy ember ne maradj. 
 

Most már nem tudom, mit tegyek, 
öljek-e, vagy olvassak ponyvát. 

Ösztöneim az életet, 
bármily kegyetlen, meg nem unnák. 

Jobb szeretik a bő uzsonnát, 

mint én a tűnő felleget, 
EGY LÁNY MOSOLYÁT, MINT A MUNKÁT 

én és a tündér képzelet. 
 

Mi emberek, sötét erők, 
érezzük, napjaink letelnek. 

S HA ÉREZZÜK, A VÉG ELŐTT, 
MINT DÖGÖT A LÉGY, A VILÁG ELLEP, 

ESZMÉK ÉSZAKI FÉNYE MELLETT 
MIÉRT ŐRIZNŐK HÁT AZ IDŐT? 

Miért piszkálnánk hunyt szerelmet? 
ÉN FÖLGYÚJTOM A TEMETŐT." 

 
Majdnem egy évet dolgoztam /ld. szintén önéletrajz/ az Országos Széchényi 

Könyvtár Hírlaptárában. Ha vicces lenne, nevetnék az egykori Nemzetvezető 

/akit népbírósági tárgyalásán már Nemzetvesztőnek szólítottak/ 
fenyegetéseinek mai megismétlődésén Vona Gábor /akit egyelőre pártelnöknek 

neveznek/ szájából, de nem vicces. Győztes harci szekereink, ahogy 1944-ben 
a nyilas újságok /szó szerint idéztem/ jósolták, nem dübörögtek végig New 

York főutcáján, és a Jobbik agyatlan és eszetlen retorikája, amelyben az 
Amerikával való konfrontációval kacérkodik, még ha a népámítást szolgálja is, 

ma sem Amerikának fog ártani. A Fidesz-plakátok szóözöne, amely arra 
hasonlít, amikor valaki a kutyáját egy egész füttykoncerttel akarja behívni, a 

volt pénzügyminiszter szemüvegének szigorú villanása, amely csak a 
Nemzetközi Valutaalap kívánságlistájára képes elhomályosodni, a demokrácia 

védelmezőinek utolsó fosztogatása: olyan mulatság ez a 2010-es magyar 
választási kampány, ami egyáltalán nem mulatság. A kikiáltók most is 

ordítoznak, forog a körhinta, szól a zene is, de egyre többen sejtik már, hogy 
nem csárdást járnak, hanem haláltáncot. 

 

A szárszói tehervonat még nem tolatott ki az állomásról. Megpróbáljuk 
elkerülni, legfeljebb az édesanyánknak lesz egy kis mosnivalója utána.  



 414 

2010-01-24 22:17:44 

a Napló után 23. – A valóságok 2. /a szinkronicitás/ 

 
"Eddig egyedül tűrtem az űrben, 

És most bárki jöhetne már. 
UGYE NEM HITTE EL SENKI, 

HOGY MEGHALNI MUSZÁJ!? 
 

Az én őrangyalom egy barom, 
Elzavartam már rég, 

ENGEM NE MENTSEN MEG SENKI, 
AKIT ÉN NEM SZERETNÉK!" 

 
/Kispál és a Borz: Űrturista/ 

 
 

Hát..."egy turista mit tehet? örül neki, hogy itt lehet" - énekelte sokkal 

régebben az Európa Kiadó. Aztán ugyanebben a számban azt is énekelte, hogy 
"a régi fiúk régen tudják, / az újak pedig megtanulják, / muszáj menni, nem 

lesz szünet, / éjjel-nappal sötét ügyek". 
 

Az összes valamirevaló szinkronicitás-élményem a Mammuthoz kötődik. 
Mandula lányom anyukájával évekkel ezelőtt megnéztünk ott egy bűnrossz 

boszorkányos filmet, közben Mandulára bébiszitter vigyázott. A film egy 
amerikai tengerparti kisvárosban játszódott, ahol a bestia -voltaképpen egy 

szellem- rettegésben tartotta az embereket. Csak fénnyel lehetett ártani neki, 
evégett a kritikus éjjelen megszüntette a városka áramellátását. A két 

főhősnek eszébe jutott a világítótorony, amelynek a fényforrása 
olajgenerátorral, önállóan működött. Be akarták indítani, de leesett az 

olajnyomás, végül kézzel sikerült, és jóra fordult minden.  
Hazavittem az anyukát, épp befordultunk a sarkon, amikor abban az utcában, 

ahol lakott, kialudt a közvilágítás. Megvártam a bébiszittert, hogy levigyem a 

villamoshoz, de ekkor kigyulladt a műszerfalon az olajnyomás-vészjelző. Nagy 
nehezen elaludt, bébiszittert elszállítottam, és hazaindultam Szentendrére. 

Találomra benyomtam az egyik rádióadót, Szikora Róbert hangja szólalt meg: 
"nézd, a világítótorony most üres, / gyerünk, gyerünk, gyerünk, felmegyünk 

mi öten!" 
 

Amikor már a sokadik hasonló esetet tapasztaltam /nézegetem a Sherpában a 
nadrágokat, beülünk valahová, majd öt perc múlva a szomszédos asztalhoz 

telepszik a kiszemelt nadrágban valaki, egy tárgyról beszélünk - amiről 
különben soha nem szoktunk -, majd a moziban a főszereplő második szavával 

ugyanezt teszi, etc./, olyan érzésem támadt, mintha a saját agyam szórakozna 
velem. Megragad benne valami, és nem tud tőle később sem elszakadni: ha 

nem kapja készen, MEGTEREMTI magának. A létformák közös platformra 
jutnak valamiképp: az egymástól LÁTSZÓLAG elszigetelt szobákban élő 

macskák ELKEZDENEK ÁTJÁRNI egymáshoz.  
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Lehet, hogy ezért ütközök bele az utóbbi időben minden újonnan vagy régen 

olvasott könyvben, újonnan vagy régen hallgatott zenében, emlékekben és 

tapasztalatokban, tíz esetből legalább hétszer-nyolcszor olyasmibe, ami azt a 
szemétdombot juttatja az eszembe, amivé ez a világ és ez az ország lett. 
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2010-01-25 15:00:43 

a Napló után 24.  

 
1946. július 22-én, napra pontosan öt évvel és egy hónappal a Szovjetunió 

német megtámadása után az Irgun zsidó terrorszervezet egy volt orosz, majd 
lengyel állampolgár, Menáhem Volfovics Begin vezetésével felrobbantotta a 

jeruzsálemi Dávid Király Szállodát. A merényletben kilencvenhét brit katona és 
tisztviselő halt meg. A terrorakció parancsnoka huszonegy év múlva Izrael 

Állam miniszterelnöke lett, akinek elsőként sikerült arab országgal, a Nasszer 
utáni Egyiptommal békét kötnie.  

Menáhem parancsnok és Boáz parancsnok legényei dallal az ajkukon indultak 
harcba: "gyerünk, fiúk, ne várjunk sokat, / metéljük körül az angolokat!" 

Kardos G. György huszonegy évesen, a helyszínen élte végig mindezt. Ő még 
járt azokba a bárokba, ahol a zongorista ilyen kuplékat énekelt: "az lesz a jó, 

az lesz a csuda, / ha felrobbantjuk Ammant! / miért jó, miért csuda? / csak 
azért, mert csumbalalassza, csumbalalassza-sza". 

 

 
LÁTSZÓLAG elmúltak ezek az évek. Ma már nem szállodákat robbantanak, 

hanem tőzsdét. Ma már a Brit Birodalmat sem kell körülmetélni: körülmetélte ő 
saját magát, évtizedek kitartó munkájával.  

 
Megérdemelte, vitán felül. Igy hát:  

 
"Jó szombatot, Ávrahám, 

Jó szombatot, Zíva, 
Jó szombatot, Mordeháj, 

Jó szombatot, Ríva!" 
 

Hogy senki ne mondhassa, elfogult vagyok bármelyik irányban is. 
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a Napló után 25.  

 
"A végső úton, a bitófa tövén 

életem érted is áldozom én. 
Töröld le a könnyeidet, 

csatold fel a töltényövet, 
vedd fegyveremet a kezedbe, 

s mondd: én megyek ölni helyette." 
 

Hogy még egyszer adózzunk Menáhem parancsnok -ld. előző bejegyzés- 
emlékének. Bár ez sem olyan vicces, és ne adja Isten, hogy az előző előtti 

bejegyzés tartalmához is kapcsolódjon. 
 

Buddhista felfogással azt lehet mondani, hogy a mai ember egy 
belefeledkezés-szerű állapotban van: belefeledkezett egy -mintegy játékból- 

önmaga által önmaga számára kreált periférikus állapotba. Ez az állapot 

hasonló ahhoz, amikor a koldusgúnyába öltözött Mátyás király észrevétlenül 
kisurran a palotából, majd elfelejti, ki is ő valójában. 

Van egy másik lehetőség is: ha ugyanez a Mátyás király megparancsolja, hogy 
őt ezentúl koldusnak kell tekinteni. 

Érdemes elgondolkodni, mi történik, ha ezt a parancsot konzekvensen 
végrehajtják. Nos, valami hasonlót készül a magyar választópolgárok jó része 

megtenni nem egészen két és fél hónap múlva. 
 

Körülbelül másfél éve mellettem beszélgetett két ügyvéd a konditerem 
öltözőjében. Az egyik az ún. pásztor-géneknek tulajdonította az ország 

állapotát: velünk maradtak, mondta, mint a turáni átok, az örök széthúzás és 
civódás átka, csak pusztítani tudunk, felélni és odébbállni, mint az egykori 

nomádok. Egy diktátor kellene, mondta erre a másik, vagyis nem diktátor, 
hanem egy jó király. Nem is "jó", mert az mi, helyesbített tovább: egy 

igazságos király.  

 
Ha ezt egy egészen kicsit módosítjuk, és szemlesütve hatalomcentralizációt 

mondunk helyette, de A FELÜLRŐL VALÓ LECSERÉLÉS LEHETŐSÉGÉVEL, 
egészen közel jutottunk e napló gondolataihoz. 
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a Napló után 26. – A vigasz 

 
Krisztus előtt 63-ban Marcus Tullius Cicerot konzullá válaszották Rómában. 

Három év múlva politikai ellenfele, Gaius Julius Caesar került a Köztársaság 
élére. A konzulok, a hagyománynak megfelelően megválasztásuk után fehér 

bikát áldoztak /a művelet neve "victima" volt, kisebb áldozatokra a "hostia" 
szót használták/. Az állat fejére koszorút helyeztek, a pap meghintette sós 

darával és tömjénnel, pár szőrszálát a tűzbe dobta, majd a szolga "agone?" 
kérdésére kését az áldozat hátán végighúzva "hoc age" /"rajta"/ szavakkal 

engedélyt adott a levágására /innét ered az "agónia", "haldoklás", a halált 
megelőző állapot kifejezése, melynek eredeti jelentése "áldozati állat"/.  

Cicero bikája az előzetes elkábítás ellenére is ellenállt. Csak sokadik kisérletre 
sikerült feláldozni, és a rómaiak, akik kiemelt fontosságot tulajdonítottak az 

ómeneknek, előjeleknek, nem sok jóra következtettek ebből a közvetlen jövőre 
nézve.  

Még Cicero konzullá választásának évében egy régi patriciuscsalád sarja, 

Lucius Sergius Catilina összeesküvéssel meg akarta szerezni a hatalmat, de 
Cicero leleplezte. Ő ugyan ekkor nem volt Rómában /seregét szervezte 

Eturiában/, de társait letartóztatták, és egy statáriális rendelkezésre 
hivatkozva, szenátusi jóváhagyással, Caesar tiltakozása ellenére kivégezték. 

Cicero személyesen kisérte őket a vesztőhelyre, ez a törvénytelenség egész 
további életére rányomta bélyegét.  

Caesar bikáját el sem kellett kábítani. Engedelmesen ment az oltár elé, és 
egyetlen ellenszegülő mozdulatot nem tett, amikor levágták. Caesar Gnaeus 

Pompeius Magnussal, az önmaga által "nagy" előnevet kapott hadvezérrel és a 
később a parthusok megölte egykori konzullal, Marcus Licinius Crassussal -akit 

Róma leggazdagabb embereként emlegettek- létrehozta az első triumvirátust, 
konzulsága és az azt követő illyriai /ma Dalmácia/ kormányzósága után 

elindította a gall háborúkat, melyek Nagy Sándoréval vetekedő hadvezéri 
magaslatokra röpítették. 

Caesarral Kr. e. 44. március idusán szenátusi összeesküvés végzett. Később az 

istenek közé emelték, neve, amelyből a "császár" szó szó származik, máig élő 
uralkodói titulus. 

Cicero a következő évben halt meg. Antonius, a második triumvirátus tagja 
proszkribáltatta /törvényen kívül helyeztette/, menekülés közben elfogták és 

megölték. Levágott fejét Antonius Rómában közszemlére tette. 
 

Egy éve még a hideg is kirázott arra a gondolatra, hogy létrehozzak egy 
mozgalmat, különösen egy pártot. Ha egyetlen mód lett volna ennek 

elkerülésére, ha egyetlen reménysugarat láttam volna valakiben vagy 
valamilyen szervezetben felcsillanni, hogy legalább ki akar juttatni ebből az 

alagútból, egészen biztosan nem kezdek bele. 
Sem mindenhatónak, sem elég erősnek nem gondolom magam, néha elég 

okosnak sem. Szinte minden nap van egy pillanat, amikor visszasüllyednék a 
régi életembe.  

Amikor el kellett döntenem, hogy ismertség, pénz, kapcsolatok nélkül, a puszta 

semmivel az oldalamon, zsebemben és kezemben kiálljak-e arra a cirkuszi 
porondra, ahol díjbirkózókkal, zsonglőrökkel és illuzionistákkal kell a magam 
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ügyetlenségével szembeszállnom, egyetlen dolgot tehettem, amit a rómaiak is 

tettek volna a helyemben: hagytam kinyílni a Bibliát ott, ahol ki akart nyílni. 

 
Az először meglátott szöveg Izajás könyve 51. fejezete volt. 

 
"Hallgassatok rám, akik az igazság után jártok, és az Urat keresitek! 

Emeljétek tekintetetek a kősziklára, amelyből kivágtak benneteket, 
és a kút nyílására, amelyből kiástak titeket! 

Nézzétek atyátokat, Ábrahámot, és Sárát, aki a világra hozott titeket, 
MERT EGÉSZEN EGYEDÜL VOLT, AMIKOR MEGHíVTAM, 

de megáldottam és megsokasítottam. 
Siont megvígasztalja az Úr, 

megvígasztalja minden romját. 
PUSZTASÁGÁT OLYANNÁ TESZI, MINT AZ ÉDEN, 

ÉS SIVATAGJÁT HASONLÓVÁ AZ ÚR KERTJÉHEZ. 
ÖRÖM ÉS VIDÁMSÁG LESZ BENNE, 

HÁLAADÁS ÉS DICSÉRET SZAVA ZENG." 
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a Napló után 27. – A bábuk valósága 

 
Budapest harmadik kerületében a negyven évvel ezelőtti, korhadó faházak 

maradványait körbezáró terület mellett, amelyet római-parti kempingnek 
neveznek, két óriásplakát van nem messze egymástól. Az egyiken makulátlan 

fehér ingben, nyakkendőben egy kövér ember látható, alatta pártja 
emblémája, a vörös szegfű és egy közhely, ugyanolyan unalmas és 

fantáziátlan, mint maga a párt: "nekem a harmadik az első". A másik, narancs-
emblémás plakáton rengeteg szó, minden, amit légyfogóra valaha rákentek, 

ami annak az agyalágyultnak, aki kitalálta, a fejében megfordulhatott, és ami 
ráfért. Olyan az egész, mint amikor egy szakács valami nagyon finomat akar 

alkotni, ezért az ÖSSZES nyersanyagot, amihez hozzájut, válogatás nélkül 
egybeönti és megfőzi: a végeredmény igazi, hamisítatlan moslék lesz.  

Ilyen és ehhez hasonlókra illan el e napokban néhány milliárd forint. Ez nem 
nem jó propaganda, hanem legjobb esetben semmilyen: kizárt dolog, hogy a 

kampányfőnökök ne vegyék észre. Mintha csak egy kötelező koreográfiának 

kellene eleget tenni, amely azon kívül, hogy végrehajtják, senkit nem érdekel 
és semmit nem befolyásol.  

Pedig pontosan ez a lényeg. A pártpropaganda kilencven százaléka ugyanis 
csak MÁSODLAGOSAN szolgál kampánycélokat, elsődlegesen egy újraelosztási 

folyamat fedőtevékenysége. A pártkasszákba befolyó pénz egy része állami 
támogatásból, más része legális és illegális adományokból származik. Ezeket a 

pénzeket úgy lehet magánzsebekbe konvertálni, hogy a sok kis unokatestvér 
szép haszonnal legyárt valamit a kampányhoz, édes mindegy, mit és hogyan. 

Nem is érdekelne különösebben, ha a kampányokat teljes egészében a 
párttagság és a támogatók finanszíroznák, de nem így van. 

Még mi is finanszírozzuk, egyelőre. 
 

Nem először írom le: nem leszünk politikusok. Akkor sem, ha egy darabig 
kényszerűségből politikával kell foglalkoznunk. Amit politikának neveznek, 

valójában egy játék, kétféle valósággal. Az egyik a játékosok valósága, a 

másik a bábuk valósága. A játékot a -tőlük független szabályok szerint 
mozgatott- bábuk jelenítik meg. Mintha az egész róluk és csak róluk szólna: a 

játékosok mindnyájan arra törekednek, hogy azok a figurák, melyekkel 
játszanak, a táblán maradjanak.  

Holott csak NYERNI akarnak. 
 

Hogy játszani lehessen, a figurákat SZEMBE KELL ÁLLíTANI egymással. Ha 
pedig véget akarunk vetni a játéknak, VÉGET KELL VETNI A 

SZEMBENÁLLÁSNAK IS. 
Mi a társadalom egyetlen tagjának és egyetlen csoportjának sem vagyunk az 

ellenségei. MI ANNAK A VILÁGNAK VAGYUNK AZ ELLENSÉGEI, AMELYIK AZ 
EMBERBŐL BÁBOT CSINÁL. 
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a Napló után 28.  

 
Adó, adó, adó és adó - hogy a Fidesz-MPSZ is lát fantáziát az ingatlanadóban, 

sőt a Jobbik Magyarországért Mozgalom is, nem meglepetés /a magát elszóló 
Mádi László fideszes képviselő jelöltségének visszavonása már eső után 

köpönyeg/. Ha helytálló az a premissza, hogy a mai politikai pártok az ország 
egzisztenciáját determináló három ágens, vagyis a társadalmi berendezkedés, 

gazdaságpolitika és a külpolitika tekintetében gyakorlatilag ugyanazokon az 
alapokon helyezkednek el, és ezek az alapok látszólagosságon, 

kiszolgáltatottságon és függőségen, vagyis szilárd talaj helyett híg sáron 
nyugszanak, akkor -századszor- levonható az a következtetés is, hogy a 

választások után csak a végrehajtók személye változik majd, Magyarország 
pedig tovább billeg a mélység szélén. A dallam egyetlen pillanatra sem szakad 

meg, csak a rá énekelt szöveg lesz más. Teljesen mindegy, megmaradhat-e a 
Turul-szobor a Böszörményi úton, vagy Turulnak fogják-e nevezni a következő 

hipermarketet. Ameddig nem épül ki állami tulajdonú ipar, nem kerülnek a 

gazdaság stratégiai területei és a nemzeti vagyonnak számító természeti 
kincsek /víz, földgáz, etc./ nemzeti, konkrétan állami kézbe, ameddig továbbra 

is ez a felelősséghiányra és bűnszövetkezetekre épülő, és azokba kényszerítő 
választási és igazgatási rendszer marad érvényben, SEMMIFÉLE POZITÍV 

VÁLTOZÁS NEM KÖVETKEZHET BE.  
Hirdesse bár óriásplakáton, ordítsa bele az emberek arcába bárki.  

Addig, ameddig Magyarország végleg be nem tagolódik egy sokkal nagyobb 
egységbe, ahol az önálló politika látszatának sem lesz értelme, vagy helyre 

nem állítja valóságos szuverenitását, továbbra is az adó marad a kulcskérdés.  
 

Csatajeleneteitől eltekintve a Juraj Jakubisko rendezte "Báthory" című -
szlováknak tartható- film nem is olyan rossz. Báthory Erzsébetről és az ellene 

lefolytatott koncepciós perről szól, a színészek között a II. Mátyás királyt 
alakító Franco Nerotol a Báthory Erzsébet szerepét játszó Anna Frielig sok 

ismert arcot lehet látni /de EGYETLEN MAGYART SEM/.  

Magyarként nézni, és hallani azonban kicsit, hogy is mondjam...furcsa. A 
MAGYAR történelem eddig utolsó olyan korszakának megjelenítésében, amikor 

a szabadságból -csakúgy, mint most- még létezett valamennyi, de -
napjainkkal ellentétben- ezt a maradékot nem eladni akarták, hanem 

megtartani, a TÖBBIT PEDIG VISSZASZEREZNI, e korszak MAGYAR 
szereplőinek MAGYAR HANGJÁRÓL olvasni a színészek neve mellett már 

önmagában szokatlan volt.  
E szokatlanságot a csejtei várban karácsonyt ünneplő gyerekek SZLOVÁK 

éneke, végül Báthory Erzsébet halála előtti, SZLOVÁK nyelven eldúdolt 
zsolozsmája már SZLOVÁK szemszögből is kínossá fokozta. 

 
Hogy a magyar történelem legdicsőbb korszakai egyikéről egy nagyjából 

hiteles SZLOVÁK film készül, magyar film viszont egyáltalán nem készül, elég 
jól jellemzi azt a kiábrándult és lezüllött csürhét, amivé lettünk. 

 

Az ellentmondást, hogy a történet a Szlovákiához tartozó trencséni kerület 
vágújhelyi járásában fekvő Cachtice várában játszódik, egytől-egyig MAGYAR 
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szereplőkkel és MAGYAR díszletek között, a vár neve pedig nem Cachtice, 

hanem Csejte, mert a föld akkor még magyar föld volt, szlovák énekekkel 

feloldani nem lehet.  
Juraj Jakubisko dolga nem volt könnyebb, mint a következő magyar 

miniszterelnöké lesz.  
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a Napló után 29.  

 
"Uraim és Hölgyeim, ez már az alagút, 

helyezkedjünk kényelembe, rázhat az út. 
Ne akarjuk megtudni, hogy szép-e a vidék: 

hivatalos vélemény, hogy az alagút sötét. 
 

Miért nem akarod élvezni, szép egyenes az út? 
Mondd, hova fogunk érkezni, hol vár az alagút? 

 
VALAMIT MÁR TISZTÁN LÁTNI, ÉS EZ A SÖTÉT, 

de a bátor vezető most is nyitva tartja a szemét. 
/az a szemét!/ 

Vegyük úgy, hogy eredményes máris ez az út, 
hisz jelentős hatásfokkal kisért a múlt. 

 

Uraim és Hölgyeim, ez már az alagút, 
helyezkedjünk kényelembe, rázhat az út. 

Figyelem, a prognózis nem túl megbízható, 
amilyen szeszélyes az évszak, itt minden várható." 

 
/Napoleon Boulevard/ 

 
 

Furcsa egy választás lesz. Az első, amelynek nem az a tétje, hogy jobb lesz, 
vagy rosszabb. MINDENKÉPPEN rosszabb lesz, még ha ezt a következő 

kormány /ebben IS utánozva Kádár Jánost/, javulásnak, de legalább a javulás 
feltételei megteremtésének fogja is kommunikálni.  

E választáson nem egyes pártok között kell választani majd. Az összes 
társaság, amely a szavazólapokon szerepelni fog, UGYANAZON az oldalon áll, 

ugyanaz a mozgástere, ha pedig némelyikük -a Jobbik- ezt nem akarná 

tudomásul venni, az a magyar választópolgárok számára annyi különbséget 
jelent, hogy nem eladja, hanem ELBONTJA a tetőt a feje fölül.  

 
Ez a vonat, Robert Bloch novellája címe után a pokolba tart. A pálya nem 

változik, csak a mozdonyvezető. E választás tétje az, hogy a mozdonyvezető 
szerződése négy évre, vagy KORLÁTLAN IDŐRE szól-e. Ha csak négy évre szól, 

van egy kis pókhálószálnyi remény a későbbi fékezésre, majd a hátramenetre. 
Ha a megbízás -és e tekintetben a jelenlegi opponensek közül irreleváns, hogy 

kinek a megbízása- korlátlan időre szól, már csak a vészfékezés vagy a csoda 
segíthet.  

 
Ezért annak a választása, aki gondolkodik, nem klasszikus választás és nem 

klasszikus ellenválasztás. Nem egy párt vagy egy világnézet mellett vagy ellen 
kell választania, hanem a fék nélküli hatalom egyetlen kézbe adása ellen. Még 

akkor is, ha azok a jelszavak, amelyeket e kéz tulajdonosa ismételget, e 

pillanatban hihetőnek tűnnek számára.  
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NEM a Fidesz ellen kell szavazni áprilisban. A KONTROLL NÉLKÜLI 

HATALOMKONCENTRÁCIÓ ELLEN KELL SZAVAZNI. 

 
Ez lesz az első választás, amikor azzal, hogy a Fidesz ellen induló BÁRMELYIK 

Parlamentbe jutásra esélyes pártra szavaz, a választópolgárnak NEM A 
VILÁGNÉZETÉT KELL KIFEJEZNI.  

Éppen a Fidesz-plakátokon összezsúfolt, üres szóhalmaz tartalmát adja vele 
vissza, még ha újabb éveket kell is várnia a beteljesülésig. 

 
Bármennyivel nyer is most a Fidesz-MPSZ, meg fogja ünnepelni. A 

prominensek számára ez a hihetetlen gazdagság kapujába érkezés ünnepe 
lesz. 

A támogatók számára a koldusok bankettje. 
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a Napló után 30. – Farkas farkasnak farkasa 

 
Abban a világban, amelyben a hírektől a pletykákig, az ennivalótól a pénzig 

semmi nem az, aminek látszik, miért ne lehetne megígérni BÁRMIT? 
Már e világ szerkezete megakadályozza, hogy teljesüljön.  

Képzeljünk el két juhászt, akik valamiképp beszélni tudnak a farkasokkal. A 
farkasok falkákban élnek, s a falkák között folyamatos rivalizálás dúl: hol az 

ordas, hol a fehér, hol pedig a fekete falka uralja a legelőt. Először az ordasok 
keresik fel a juhászokat. Segitséget kérnek tőlük a többiek ellen, cserébe pedig 

megígérik, hogy megvédik a juhokat. A juhászok segítenek is, baltával, 
kutyákkal, furkósbottal, de év végére mégis megfogyatkozik a nyáj. Következő 

tavasszal, a kihajtás előtt bekopogtat a fehér farkasok küldöttsége. Mindenről 
a hazug ordasok tehetnek, mondják. Ők most kövérek, erősek, a fehér 

farkasok egyedül nem képesek elkergetni őket, de ha a juhászok nekik is 
segítenének, ahogy az ordasoknak egy éve, át tudnák venni a hatalmat, és 

bebizonyítanák, hogy nem minden farkas szószegő. A juhászok, akikben forr a 

düh a rabló ordasok ellen, a fehér farkasokkal vállvetve kiverik őket a mezőről. 
Év végére elkeseredetten tapasztálják, hogy soha olyan kevés juh nem 

bégetett az akolban, mint most. Elmúlik a december, január, február. Kihajtás 
előtt kopognak a juhászok ajtaján: három-három villogó szemű, büszke 

tartású fekete farkas áll mindkettőjük küszöbén. 
Az egyik juhász fejét vakargatva, rossz előérzettel, de elmegy a feketékkel. 

Már kétszer csalódott, tele van sérelemmel, minden utolsó reményét ezekbe a 
szép, öntudatos állatokba veti. Együttes erővel elkergetik a fehér farkasok 

hordáját, akik visszamenekülnek az erdőbe a még sebeiket nyalogató 
ordasokhoz, majd a juhász kihajtja állatait és a fekete farkasok gondjaira bízza 

őket. 
A másik juhász nem vár tavaszig. Mire a fekete farkasok küldöttsége 

megérkezik, új kutyákat vesz, körülkeríti a legelőt, bojtárokat fogad föl. A 
bojtárokkal megalkuszik: a szaporulat egy része lesz a fizetségük. Miközben a 

nyáj kiballag a legelőre, tűnődve néz a visszaporoszkáló farkasok után. 

 
Nem az emberi természetben van a hiba, hanem a GONDOLKODÁSBAN.  

Azok a bűncselekmények, amelyekre -különösen most, választások előtt- nap 
mint nap fény derül, csak KÖVETKEZMÉNYEK: egy rossz társadalmi rendszer 

következményei. 
 

Ameddig ezt az emberek többsége fel nem ismeri, csak a farkasok színe 
változhat. 



 426 

2010-02-02 18:26:49 

a Napló után 31. – A giccs 

 
Tolonganak a dalok a fejemben. Majdnem minden közéleti megnyilvánulásról 

és szereplőről, az egész mai magyar közélettel együtt eszembe jut valamelyik, 
néha több is. 

Volt anyukámnak egy könyve, a giccsről szólt. A giccs, mondja a bédekker, ez 
esetben Bakos Ferenc, "olcsó hatásvadászó, hazugan érzelgős módon készített 

tárgy vagy mű". Annak, hogy a giccs giccs legyen, az egyik feltétele az 
EGYEDISÉG elvesztése. Az ELSŐ gombolyaggal játszó cica, balatoni 

naplemente, Hitler őzikével, Rákosi búzakalásszal /a kép úgy készült, hogy 
amikor Rákosi egy hivatalos úton már nem tudta tovább elviselni feszülő 

hólyagját, egy búzamező mellett megállíttatta a konvojt, és közben a fotósnak 
támadt egy zseniális ötlete - "látják, még rólam is lehet jó, kifejező fényképet 

készíteni", mondogatta ezután mindig/ még nem volt giccs. Nem volt giccs az 
eredeti milói Vénusz, szöveges konyhai falvédő, sőt az első műhóesésben 

áldást osztó pápa sem, legfeljebb -az utóbbi kettő- ronda érdekesség. 

Ugyanígy áll a dolog a máskülönben okos mondásokkal: ha SOKSZOR ismétlik, 
közhelyekké válnak. 

Ezért aztán azok a szerepjátékok, szónoklatok, gesztusok, sőt ezek 
fogadtatása, amit dalban előzőleg többször megénekeltek, eleve 

giccsgyanúsak. Ezek a dalok többnyire, ugyanúgy, mint amiről eszünkbe 
jutnak, nem a valóságról szólnak, hanem egy eltorzított valóságról. Az 

érzések, melyeket generálnak, nem méltók az "érzés" névre. Sokkal 
pontosabb, ha UTÁNÉRZÉSEKNEK hívjuk őket.  

 
A májusi -kezdeti- eufóriának elképzelni sem tudom jobb zenei aláfestését, 

mint a Stuxot, különösen a Szatmári Dáridó előadásában: 
 

"Remélem, hogy rám ismer  
a mélyen tisztelt Ház, 

bonjour és na jó napot. 

Most jöttem meg Párizsból  
és oly nagy már a láz, 

hogy én most ilyen vagyok. 
 

Előnyösen hatott rám az Eiffel-torony, 
a Notre-Dame és a híres Boir de Boulogne. 

Chevalier modorát is így átvettem én, 
s a nő mind sóhajt felém. 

 
Stux, maga vérbeli párizsi lett, 

képzelem, hogy sír egy pár midinett. 
Stux, maga jobb, mint a Chevalier, 

AZ EMBER NEM LÁTNÁ, 
ÉN ÚGY ÉLJEK, EL SE HINNÉ. 

Stux, maga bősz, mint egy Dumas-regény, 

jóba' leszünk ugye maga meg én. 
Stux, hisz ma magába mindenki szerelmes, 
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Stux, maga veszedelmes. 

 

Nem csodálom, megfőztem 
a kislányokat is, 

ilyen boy mindenütt kell. 
Érdekes, hogy Párizsban 

a tojás mindig friss, 
ez az egy nem romlik el. 

 
Elmondtam a Ritzben tegnap egy-két revüt, 

mondta is a szomszéd, Stux, ez nékem befűt. 
Van a Bajza-utca sarkán egy szép palota, 

remélem, eljön oda." 
 

Addig csak nézünk, nagy bambiszemekkel a vászonra: 
 

"A mozigépész a szomszéd faluban élt, 

és átjött vasárnaponként, 
és mi figyeltük, ahogy összerakja bűvös gépeit, 

izgatottan vártuk, mit vetít? 
 

Mindig ott ültünk az első sor közepén, 
olajos padló, kőkemény, 

de ahogy kialudt az ócska lámpa a füstös teremben, 
megváltoztunk képzeletben. 

 
---------- 

 
Egész héten vártam, hogy vasárnap legyen, 

felöltöztem szépen, rendesen, 
és a tükör előtt állva eltüntettem az összes pattanást, 

és alig vártam a találkozást." 

 
Év végén már nem lesz ilyen mókás, hisz: 

 
"Egyszer volt egy királyfi, 

az erdőbe ment vadászni. 
Körülvette sűrüség: 

másnak mesélj. 
 

Azt mondod, hogy szeretsz még, 
ha kedvem volna, nevetnék. 

Hogy el nem hagynál semmiért: 
másnak mesélj." 

 
Giccs cuppog a talpunk alatt, ragad a kezünkhöz, csorog mindenhonnan a 

fülünkbe.  

Pempő, jól megrágott és a tányérunkra köpött, édes pempő.  
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a Napló után 32. – Az oltalom 

 
Az Úr Krisztus utáni 1552. esztendejének szeptember havában az oszmán 

hadsereg ostrom alá vette Eger várát. Gárdonyi Géza egy regényt, saját 
vélekedése szerint élete legjobb regényét építette e köré az ostrom köré. Az 

Egri csillagok negyedik része, az "Eger veszedelme" elején egy paraszt a 
törökök küldte levelet visz az egri várba. Ez az első és utolsó levél, amit 

felbontanak, de ezt Dobó kapitány fel is olvastatja. "...Ha engedelmesek 
lesztek," - írja a két török főparancsnok egyike, Ahmed pasa - "hitemre 

mondom, hogy se magatoknak, se jószágotoknak bántódása nem lesz. A 
császártól minden jót nyertek, s olyan szabadságban tartalak benneteket, mint 

a régi királyaitok. És minden bajtól megoltalmazlak benneteket..." "AZÉRT 
GYÜNNEK, HOGY OLTALMAZZANAK!" - rikoltotta az egyik vitéz. 

Akkor, öt hetes véres harcot követően, október 17-én a törökök feladták, de 
nem végleg. Negyvennégy év múlva, 1596. szeptember 20-án III. Mohamed 

szultán hadserege ismét megjelent a maklári mezőn, és huszonkét napos 

küzdelem után elfoglalta az egri várat.  
 

Most ismét az oltalmazás idejét éljük. Meg akarnak oltalmazni a fasizmustól, a 
kommunizmustól, a liberalizmustól, a diktatúrától, a cigányoktól, zsidóktól, 

rasszistáktól, antiszemitáktól, a külföldi nagytőkétől, a belföldi nagytőkétől, 
nemzeti szemlélettől, nemzetközi szemlélettől, ateizmustól, deizmustól, 

egyesüléstől, szétválástól. 
Mindenki meg akar oltalmazni mindenki MÁSTÓL. 

 
Orbán Viktor tegnapi évértékelőjében azt mondta, minél nagyobb győzelmet 

arat a Fidesz, annál nagyobb változások lesznek az országban. Tíz évről is 
beszélt: ennyi idő alatt szeretne, sorolta többek között, egymillió magyar 

munkahelyet létesíteni. Szinte napra pontosan hetvenhét éve az új német 
kancellár székfoglalójában is ennyi időt kért: "adjatok nekem tíz évet, és nem 

fogtok Németországra ráismerni".  

Ő tizenkét évet kapott, és valóban nem lehetett ráismerni utána 
Németországra.  

 
E választások tétje, mint leírtam már annyiszor és annyiféleképp, nem az, 

hogy elindul-e Magyarország valamiféle felfelé ívelő pályán. Ha véletlenül -
véletlenül- átmenetileg így is lenne, maga a pálya, irányát és megalapozását 

tekintve ugyanaz marad, mint amin az elmúlt húsz év összes magyar 
kormánya munkálkodott.  

E választások tétje az, hogy a következő kormány nekiláthat-e az összes többi 
sínpár, váltó és átváltásra alkalmas csomópont felszámolásának. A pártelnök 

nem hazudott: minél nagyobb arányú győzelmet arat a Fidesz-MPSZ, a 
változás valóban annál nagyobb lesz.  

Ezt a matematikában redukciónak hívják: a maradék lehetőségek is kezdenek 
gyorsan elillanni.  
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a Napló után 33. – A beszélő eszköz  

 
A rabszolga definíciója, amely egyben jogi státusát is meghatározta: BESZÉLŐ 

ESZKÖZ. A rabszolga nem alanyi jogon, hanem mint TULAJDON részesült 
törvényi védelemben. Ez azt jelentette, hogy a törvény rajta keresztül 

voltaképpen a GAZDÁJÁT védte.  
 

Hágár Sárának /akkor még Sárai/, Ábrahám /akkor még Ábrám/ feleségének a 
szolgálója volt. Sára sokáig meddőnek tűnt, ezért kényszermegoldásként 

Hágárt feleségül /ágyasul/ adta férjének. A rabszolga gyermeke anyjához 
hasonlóan úrnője tulajdonának számított: Sára a SAJÁT gyermekét akarta 

Hágárral megszületni. Hágár teherbeesett, de elkövetett egy hibát: ettől 
kezdve MAGÁT tekintette Ábrahám igazi feleségének. Sára, férje engedélyével 

minden tőle telhetőt megtett, hogy e tévedést eloszlassa. Hágárra rossz napok 
jöttek. 

Nem sokáig bírta: Isten angyala egy pusztában talált rá, a Sur felé vezető 

úton. A köztük lefolyt beszélgetés most érdektelen. A párbeszéd vége azonban 
érdekes: Hágár "kimondta az Úr nevét, aki beszélt vele: Te El Roi vagy" - 

azután hozzáfűzte: - "Arra tekintettem én itt, aki reám tekint?" /Teremtés 
könyve 16:13/ 

A beszélgetés Hágár és az angyal /Isten/ között egy forrásnál zajlott. A forrást 
később Lachai-Roinak nevezték. 

El Roi /héber/ annyit jelent: a Látás Istene. Lachai-Roi jelentése: Az Élőnek A 
Forrása, AKI LÁT ENGEM. 

 
Elgondolkodott-e a kedves Olvasó, KIT LÁT az a jogrend, amelyben nem kicsit 

más, hanem HOMLOKEGYENEST ELLENKEZŐ, vagy nemlétezőként kezelt 
döntések születnek, legyen szó bankrablóról vagy adótörvényről, szoborról 

vagy lokátorról, utcai randalírozókról vagy párthadseregről? 
Azok az emberek, akiket mostanában tömegesen tartóztatnak le, egészen 

biztosan nem sík hülyék. A legnaívabb újságolvasó vagy tévénéző számára 

sem lehet kétséges, hogy a tetteket, amelyek miatt rendőrkézre kerültek, nem 
egyedül és nem csak most követték el, már csupán azért sem, mert a szóban 

forgó tettek eredménye, vagyis a százmilliós kifizetések az összegektől a 
pénzfelvevők személyéig majdnem egy éve napi téma. Ha csak én, jóval több, 

mint egy év óta, legalább tíz újságban nem olvastam a négyes metró körüli 
pénzügyi és egyéb mizériáról, amely furcsa módon MOST vezetett 

nyomozáshoz és eredményez majd újabb letartóztatási hullámot, akkor egyben 
sem.  

Ezek az emberek két hibát követtek el. Egyrészt -mivel nem tudom 
feltételezni, hogy minimális jogszabályi háttér nélkül tevékenykedtek volna- 

úgy gondolhatták, hogy abban a valószínűtlen esetben, ha erre sor kerül, ŐK 
lesznek megítélve, egyedül a SAJÁT CSELEKEDETEIK SÚLYA SZERINT - az 

addig VELÜK elnéző hatóságok ELLENÜK fordulnak és az eljárás RÓLUK szól 
majd. A másik, egyben döntő hiba Hágár tévedése volt: azt gondolták, hogy 

azoknak a politikai erőknek, amelyek előterében mozoghattak, és amelyeknek 

nagy valószínűséggel haszna is származott ebből, e haszon okán 
SZEMÉLYÜKBEN IS SZÁMÍTANAK. 
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Nem beszélő eszközök, hanem hús-vér emberek, akiknek a felületes szemlélő 

a gazdáikkal közös vacsorákon, vadászatokon, teniszpartikon látva gondolhatta 

volna őket. 
 

És elgondolkodott-e a kedves Olvasó, a 2010-es országgyűlési képviselő-
választások előtt két hónappal, hogy ő vajon micsoda ugyanezen, e pillanatban 

neki udvarló politikai erők kezében? 
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a Napló után 34. – A csoda 

 
"Egy ágyon, egy kenyéren, 

szemünkbe hulló fényben, 
tétovázó sötétben,  

szerelem fenyvesében, 
egy földön, egy hazában,  

égve egyforma lázban, 
hidegben, nyári lángban, 

egyforma szó a szánkban, 
torkot fájdító perben, 

tanúként egymás ellen, 
homlokod melegében, 

homlokom melegében, 
zárva eleven kőbe, 

lélekben összenőve, 

gyönyörű csecsemőnkre, 
ráhajlunk az időre." 

 
/Ratkó József/ 

 
 

Ezt a verset huszonhét éve hallottam a Kormorántól. Akkor azt hittem, Nagy 
László írta -valahogy olyan nagylászlósnak tűnt-, de végülis nem ez a lényeg. 

Ratkó József nem tévesztendő össze nénikéjével, az 1949-53 közötti népjóléti- 
majd egészségügyi miniszterrel, Ratkó Annával, akinek a nevéhez az 

abortusztilalmon és gyermektelenségi adón -amelyek eredménye nélkül már 
rég sokkal nagyobb bajban lenne az ország- kívül a "lánynak szülni dicsőség, 

asszonynak kötelesség" szlogen fűződik.  
Soha nem gondoltam erre a versre szerelmesversként /hogy jó-e vagy rossz, 

az izlés-hozzáértés-hangulatfüggő/, noha alapvetően az. Ugyanakkor 

alapvetően van benne valami más is: A MAGYAR NEMZETI EGYSÉG REMÉNYE 
ÉS ÍGÉRETE. 

Magyar nemzeti egység soha nem volt, állította ma egyik legkeményebb 
kritikusom, civilben jogász és szociológiaprofesszor. A dolog már csak azért is 

aktuális, mert ha ez igaz, mondja a felületes elemző, akkor 2002-ben 
voltaképpen NEM TÖRTÉNT SEMMI, és Magyarország azóta is az addig 

megszokott életét éli, autógyújtogatással, szemkilövéssel, hídfoglalással, 
vízágyúval, melegekkel, hidegekkel, gárdával, könnygázzal, kivonulással, 

bevonulással. 
Három kérdés vár eldöntésre ezek után: milyen szempontból és mekkora 

hányad szükséges ahhoz, hogy egy nemzetet egységesnek minősítsünk, és 
mik ennek a külső jelei? 

A magam falusias észjárásával megpróbálom egy levegővel megválaszolni 
mind a hármat: nemzeti egységről akkor lehet beszélni, ha a nemzetet 

alapjaiban érintő valamely területen megvalósul a nemzet akkora hányadának 

az összefogása, amekkora már nem elmozdulást, kilábalást vagy fejlődést 
eredményez, hanem CSODÁT teremt.  
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Felületes elemző, írtam néhány sorral feljebb. 2002. nyarán ugyanúgy nem 

Orbán Viktor szakította szét Magyarországot, ahogy tizenegy évvel korábban 
Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman és Alija Izetbegovic sem Jugoszláviát: ő 

csak, utóbbiakhoz hasonlóan FELISMERTE és SAJÁT ÉRDEKÉBEN FELSZÍNRE 
HOZTA a látensen régóta jelenlévő ellentéteket. A változás annyi volt, hogy 

egy lappangó betegség kitört. 
 

Magyar nemzeti egység azonban, ha nem is a Fidesz vereségét közvetlenül 
megelőző időszakban, s ha csak -történelmi szempontból- pillanatokig is, de 

létezett. A csoda, hogy miután a mongolok fél Magyarország kiirtása után 
1242. tavaszán elvonultak, még abban az évben meg tudtuk védeni az 

osztrákoktól Pozsonyt, tíz év múlva betörtünk Ausztriába, a következő évben 
feldúltuk Morvaországot, Magyarországhoz csatoltuk a Semmering-hágótól 

délre fekvő osztrák területeket, mindeközben újra felépítettük az országot, 
kővárakat emeltünk, többek között Visegrádot, IV. Béla király megalapította 

Budát, a csoda, hogy 1849-ben, ha nincs az orosz intervenció, akár 

megsemmisítő vereséget is mérhettünk volna Európa egyik legerősebb 
hadseregére, a csoda, hogy az első világháború, kommunista terror, az ország 

feldarabolása, huszonöt évvel később a második világháború elképesztő 
rombolása, majd az újabb kommunista lidércnyomást követő forradalom 

leverése után, a visszatérő kommunizmus ellenére is talpra tudtunk állni, a 
csoda, ha, ahogy mondtam, néhány pillanatra is, de megvalósult.  

E néhány pillanat azonban mindig a magyar történelem krízispontjaihoz 
kötődött: a legutolsó ilyen, bár a felszabadult öröm eltakarta, a 

rendszerváltozásnak nevezett esemény hátterében volt. Akkor, jóllehet ismét 
megteremthettük volna, elmulasztottuk a csodát. 

A válságok csodatevőjét Ady muszáj-Herkulesnek nevezte. Hogy miért húny ki 
a tűz a válságok csillapodtával mindig, átoktól a pásztor-génekig /a Napló után 

25./ sok mindennel magyarázták már, pedig egyszerű: MÉG SENKI SEM RAKTA 
A SÁRGARÉPÁT A CSACSI ORRA ELŐL A LÁTÓHATÁR SZÉLÉRE.  

 

Most ismét krízisponthoz érkeztünk. Az a csalóka látszat, amit a visszatérő 
egységgel magyaráz majd a választások győztese, ezúttal sem a visszatérő 

egység lesz: csak a visszatérő egység VÁGYA.  
"Van erőnk, hogy változtassunk" - idézte Emerson, Lake and Palmert Orbán 

Viktor február 5-én. "Olyan politikának van értelme," -mondta még- "amely a 
magyaroknak ANYAGI, TESTI, SZELLEMI GYARAPODÁST, lelki nyugalmat, 

kiegyensúlyozott, harmonikus életet hoz."  
A halál szélén álló öregember és az eurosertés kombinációja mint jövőkép - 

Krisztusom, ez lenne az a jutalom, amely harcost farag a tolvajokból, 
adócsalókból és munkakerülőkből?  

 
A Hikszosz /hat latin szó első betűjének magyar átirata: habena-kormányozni, 

imperium-uralkodni, coniunctio-EGYESÍTENI, spes-reményt adni, obsisto-
szembeszállni, sepelio-véget vetni/ nem ígér senkinek sem lelki nyugalmat.  

Tüzet ígér, és árkot, hogy bevegye a régi életünket. 
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Nem ezt az Emerson-dalt kellett volna a Fidesz-MPSZ elnökének idéznie. Van 

egy sokkal ideillőbb: a C'est la vie /Ilyen az élet/. Most csak az utolsó 

versszakát írom le, azt is eredetiben: 
 

"Do you give, 
Do you live from day to day, 

Is there no song I can play for you, 
C'est la vie. 

Oh, oh, c'est la vie, 
Oh, oh, c'est la vie, 

Who knows, who cares for me, 
C'est la vie." 

 
Egy szótárral még az is könnyen lefordíthatja, aki nem tud angolul. 



 434 

2010-02-11 13:24:39 

a Napló után 35. – A pártok 4. 

 
Ha már volt szives az Origo és tegnap felrakott néhányat a kevésbé ismert 

politikai pártok közül az oldalára, nézzük meg mi is ezeket. A csoportosításon 
kívül annyit változtatok, hogy a Civil Mozgalmat, amely ott első helyen 

szerepel, az utolsó helyre teszem. Ezt egyfajta megtiszteltetésnek, sőt 
kiemelésnek szánom: azt gondolom, nem ebben a társaságban volna a helye, 

hanem legalábbis az LMP-vel egy súlycsoportban. 
 

Kisgazdapártból mindjárt három van: a -mai- Független Kisgazda-, 
Földmunkás és Polgári Párt, az ún Torgyán- Kisgazda- Koalíció és a Történelmi 

Szövetség, Kisgazdák- Szociáldemokraták Párt. 
Az FKGP ama régi, híres Független Kisgazdapárt utódjának gondolja magát, 

amely megnyerte az 1945-ös magyar parlamenti választásokat, és amely 
Torgyán József dicstelen uralkodása után összeomlott. Nagyatádi Szabó István 

1909-es Gazdapártjához és az 1945-ös Kisgazdapárthoz körülbelül annyi köze 

van, mint a hatalmas, erős, régi angol bulldoghoz annak a szuszogó törpének, 
amit ma e néven tisztelünk. 

A Torgyán- Kisgazda Koalíció értelemszerűen /értelmetlenszerűen/ Torgyán 
József és kisgazdák koalíciója kell, hogy legyen. Elnökét és alapítóját nem 

kisebb becsvágy fűthette a névadáskor, mint Abdul-Aziz ibn Szaúdot, aki 
Nedzsd 1914-es, majd tizenegy évvel később Hidzsáz elfoglalása után magáról 

nevezte el újonnan megalapított országát, melynek természetesen ő lett az 
első királya is. 

A Történelmi Szövetség, Kisgazdák- Szociáldemokraták Párt névadója sem 
tudott magyarul. De mást se nagyon, például azt, hogy miért jött létre: 

néhány napja az elnökség úgy határozott, hogy nem indít képviselőjelölteket 
az országgyűlési választásokon. 

 
Két szélsőbaloldali pártot találtam /hogy miért baloldali mindkettő, már 

sokszor kitárgyaltuk/: a Csurka István elnök barátnőjéről Gizi-pártnak is 

hívott, levitézlett Magyar Igazság és Élet Pártját és a Cherhez és a 
svábbogarakhoz hasonlóan a világvége túlélésére is esélyesnek látszó Magyar 

Kommunista Munkáspártot. "Én örökifjú angyalföldi gyerek, /Járom az utam, s 
füttyre áll a szám, / Bár sok a hibám, itt mindenki szeret" - dúdolhatja 

magában Thürmer Gyula elnök. 
 

Van itt aztán három cigánypárt is, a Magyarországi Kisebbségek Pártja, az MCF 
Roma Összefogás Párt és a Liberális Roma Unió Párt. Utóbbiról semmit nem 

lehet tudni, gyaníthatóan azért, mert nem is érdemes. 
A Magyarországi Kisebbségek Pártja Száva Vince elnökségével működik. A 

vezetéknév a bűnügyi tudósításokat figyelemmel kísérőknek nem véletlenül 
cseng ismerősen: ARRÓL a Száva-családról van szó, és ezt az elnök nem is 

tagadja /persze hiába is tenné/. "Testvéreim azóta" - nyilatkozta- "megtértek 
az Úrhoz". "Hát, szeretnék bocsánatot kérni magam és az egész családom 

nevében azoktól, akiket, hogy is fejezzem ki, akik hátrányokat szenvedtek 

anyagilag vagy emberileg, vagy hát egészségileg. Szóval kérem, hogy 
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bocsássanak meg" - utalt az előzményekre igen diszkréten és árnyaltan 

nemrég az egyik családtag, Száva Zsolt. 

Az MCF Roma Összefogás Párt Kolompár Orbán elnök pártja, vagyis inkább 
pénzforrása. Kolompár Orbán mai napig két ízben volt jogerősen elítélve, 

orvhalászatért és garázdaságért. Ezekhez az utóbbi két évben három 
vádemelés csatlakozott, összesítve százmillió forint és a csillagos ég közötti 

károkozás miatt. A legnagyobb falat, amelyről eddig tudunk, egy európai uniós 
és állami támogatás lenyelése volt. 

 
Az összefogásnál csak az egymásért való élet lehet szebb. A másik szervezet, 

amelynek elnöke büntetőeljárás terheltje, a Magyarok Egymásért Szövetsége. 
Az egykori rendőrtiszt Földesi-Szabó László, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság 

volt osztályvezetője és főosztályvezető-helyettese, a televízióból ismert Bálint 
Antónia élettársa és gyermekének apja, már nagypályás játékos: 1,2 milliárdos 

vám- és adócsalással vádolják. 
A párt célja Magyarország kivezetése az adósságcsapdából. 

 

Szociáldemokrata párt is három van: a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 
a Szociáldemokrata Párt és az Új Szociáldemokrata Néppárt. Összefogás Párt 

viszont csak egy, ezért vegyük őt előbbre. 
Mostanában mindenbe belelátok mindenfélét, az Összefogás Párt rövidítését 

/ÖP/ is valahogy ÖTYE-nek néztem. Az ÖTYE köztudomásulag a százszámra 
működő Öreg Tyúkok Egyesületét takarja. Nem is jártam olyan messze a 

valóságtól: az Összefogás Párt miniszterelnök-jelöltje a körülbelül két éve a 
jószágait villanyárammal védő kesznyéteni gazda, a több emberen elkövetett 

emberölés kisérletével vádolt /egy ember meg is halt/ Szoboszlai Barna bácsi. 
"Van ebben valami kurucos huncutság" - mondta a párt elnöke, Szepessy 

Zsolt. Igen: van ebben valami kurucos megfontoltság és huncutság. Szoboszlai 
Barna bácsit egyébként én is sajnálom. 

 
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt első elnöke /két évig/ a vidám emlékű 

Petrasovits Anna volt. Két tiszavirág életű elnökség után immár tizenhatodik 

esztendeje az MSZP színeiben a Parlamentben üldögélő Kapolyi László, egykori 
ipari miniszter az elnöke. 

A párt az 1890. december 7-én megalakult, Szakasits Árpád által Rákosiéknak 
elárult és kiszolgáltatott, 1956-ban Kéthly Anna vezetésével újjáalakult és 

emigrációba kényszerült Szociáldemokrata Párt örököse. 
Kapolyi László és társasága legalábbis ezt mondja. 

Időközben feltűnt még egy örökös: a Szociáldemokrata Párt, Sztankovánszki 
Tibor elnökletével. Kapolyiellenes öreg rókákból áll, akik, ha épp nem 

egymással huzakodnak, a válságból kivezető utat a kamatfizetések öt éves /ez 
olyan megszokott szám/ felfüggesztésében látják. 

Az Új Szociáldemokrata Néppárt nem bonyolódik túl mélyen semmibe: a 
performance-ban látja a megoldást. Elnöke, Benke Gábor -talán Mahatma 

Gandhi példája is megfordult a fejében- öt hónapja fogta magát, és felmászott 
a Szabadság-híd budai hídfőjére. A hídról letelefonált, hogy a korrupció ellen 

tiltakozik, és addig onnét el nem megy, ameddig Sólyom László nem hajlandó 

őt fogadni. Egy órát várt a válaszra, majd lemászott. 
Még sok jó ötlete maradhatott megvalósítatlanul. 
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Három demokrata és két zöld párt következik. A három demokrata a 

Demokrata Unió, az Igazi Demokraták Klubja és -ez a legérdekesebb- az 

úgynevezett SMS Demokrata Párt. Az Unió nem hallatja hangját, így most nem 
tudjuk elemezni, kiknek és milyen jellegű egyesüléséről van szó, a klub pedig 

értelemszerűen egy zártkörű társaság lehet, melynek öndefiníciójából 
következik a nyilvánosság kizárása. 

Nem így az SMS Demokrata Párt. Talán egy régi ef Zámbó-esten hangozhatott 
el a "digitális hüvely" kifejezés, mint a természetes hüvely modern 

alternatívájáé. A digitális népszavazás a megoldás minden problémára: a 
Parlament és az önkormányzatok helyett minden kérdésben döntsön a nép, 

akár hetente, sms-ben. Az ötöt fizet - négyet kap javaslat a munkáltatók felé 
/öt napos a munkahét, de csak négy napot kell ledolgozni/ már csak hab a 

cukrozott tejen, ha idézhetem József Attilát egy ilyen emelkedett pillanatban. 
A Szerencsi Lenin Termelőszövetkezet III/2 Szolgáltató Ágazatánál, ahol 

segédmunkási pályafutásom első részét töltöttem, volt egy várólista. Én a 
végén álltam, elején az ágazatvezető. Mindenki, aki és ahol tudott, lopott, 

csalt, hazudott -ez a lista végét nem érintette, raktárostól fölfelé kezdődött a 

buli-, pozíciójának megfelelő mértékben. Aztán egy idő múlva lebukott az 
ágazatvezető, és mindenki előrerukkolt. Kellő türelemmel az utolsóból is első 

lett, ahonnét irány a börtön, majd szabadulása után kezdhette megint a sor 
végéről. Nos, amennyiben a mai magyar politikai rendszert öröknek és 

állandónak tekinti, és úgy érzi, elég sokáig fog élni, az SMS Demokrata Párt 
elnöke bízvást elkezdhet egy sms-továbbító társaság alapításán gondolkodni. 

Ha eddig meg nem tette. 
A két zöld párt a Zöldek Pártja és a Zöld Demokraták- Zöld Baloldal- Zöldek 

Szövetsége. Előbbi az utóbbiból vált ki, és semmi fontos nem került eddig 
róluk a Nagyérdemű elé, ha csak az nem, hogy négy éve egyik jelöltjüket 

halott "ajánlók" neveivel kívánták megyei képviselőséghez juttatni. 
 

Olvastam valahol egy törzsfőnökről, akit A Csodálatos Test Amely Télen 
Tollakat Növeszt Míg Mi Mindnyájan Meztelenül Járunk-nak hívtak. Valami 

hasonló járhatott etalonként a Zöld Demokraták- Zöld Baloldal- Zöldek 

Szövetsége névadója eszében, sőt a párthoz csatlakozó -fizikai fájdalmat okoz 
leírnom- Európai Feminista Kezdeményezés Egy Másmilyen Európáért nevű 

szervezet névadója eszében is /az igazi kitolás az lett volna, ha mindketten 
ragaszkodnak a nevükhöz, és megtartják az egyesülés után is, egy közös 

elnevezésként/. Csatlakozott hozzájuk a Magyar Kommunista Munkáspártból 
kiszakadt Magyarországi Munkáspárt is. Ennek a konglomerátumnak, de 

inkább szörnyszülöttnek az európai parlamenti listavezetője Tamás Gáspár 
Miklós lett volna, ha indulhatnak az európai parlamenti választásokon. 

Lejjebb már ő sem süllyedhet, szegény. Dehát mindig is különc akart lenni. 
 

A Civil Mozgalmon kívül -ővele a következő bejegyzésben foglalkozunk- már 
csak a Magyar Republikánus Politikai Párt és a Vállalkozók Szövetsége a 

Reformokért maradt. A Magyar Republikánus Politikai Párt elnöke és alapítója -
ha még a név után valaki nem fogott volna gyanút- egy amerikás magyar, a 

kilenc éve hazatért Szigeti Sándor. Az amerikai republikánusok sok mindent 

kibírnak, nem véletlenül elefánt a jelük. Kibírták a Reagennel fényképezkedő 
Szlávy Bulcsút, a Balaton északi partja egykori urát is, akit egy garázsfeljáróba 

betonozva találtak meg pár éve, ki fogják bírni Szigetit is. A párt céljait nem 
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írom le, semmi extrém nincs bennük, semmi érdekesség. Csupa unalom, 

halvány utalással sem a Szabadság-hídra vagy a köztársasági elnök 

előszobájára. 
A Vállalkozók Szövetsége a Reformokért nem hazudtolja meg neve első két 

szavát. A kis-és középvállalkozások támogatója szeretne lenni, és mindjárt 
létesít is egy ilyet, hogy példát mutasson: Galaxy Card Program néven 

kedvezménykártya-rendszert működtet, huszonkétezer forint tagdíj ellenében 
az egész nép hasznára. 

 
Végére jutottunk. Az elemzést és a Civil Mozgalmat -mint írtam- következő 

alkalomra halasztjuk. Az egész cirkuszra legjellemzőbb képpel búcsúzunk mára 
/és tudatunk legmélyén se forduljon meg, hogy bármiféle alapvető különbség 

van a mai groteszk és az itt fel nem sorolt pártok között, hacsak az nem, hogy 
amazok NAGYOK, vagy legalábbis nagyobbak/: a "Kolompár! Lejárattad a 

cigányságot!" feliratú táblát tartó, MOSOLYGÓ tüntetők előtt álló, MOSOLYGÓ 
Kolompár Orbán képével. 
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a Napló után 36.  

 
Deutsch Tamás egyszer azt mondta -már utaltam rá-, hogy a politika 

ugyanolyan foglalkozás, mint a többi. Így kellene, hogy legyen, és bizonyos 
szempontból így is van, de mégsem. Magyarországon -és nem csak 

Magyarországon- ugyanis nem politikát, hanem PÁRTPOLITIKÁT folytatnak. 
Ahogy a szakmák különböznek, a pártpolitikusok is választanak maguknak egy 

színt a politikai palettán, amire specializálódnak. Csakhogy amíg a varga, 
szabó, lakatos, orvos, mérnök, tanár elsődleges célja valamilyen, elfogadható 

minőségű TERMÉK /termék a szellemi termék is/ létrehozása, addig azok a 
jóemberek, akikről az előző bejegyzésben beszéltünk, az ott nem említett többi 

jóemberrel együtt SEMMI MÁST NEM AKARNAK, MINT PÉNZT KERESNI. 
Ennyiben és csak ennyiben hasonlít a pártpolitika a többi foglalkozáshoz: 

megélhetési /sőt jó megélhetési/ forrás, amelynek lefedésére keresnek egy 
szabad, gyenge konkurencia által birtokolt vagy más szempontból ígéretesnek 

látszó ideológiai szegmenst, ha pedig ez nem váltja be a hozzá fűzött 

reményeket, minden különösebb skrupulus nélkül lecserélik egy másikra. 
 

Hogy még érthetőbb legyen, és egyúttal megvilágítsam a mi gondolkodásunk 
és a pártpolitikus gondolkodás különbségét, -ha már húsz évig foglalkoztam 

velük- lemegyünk kutyába. A tizenkilencedik század végén megrendezték az 
első kutyakiállításokat. Ezek kezdetben népszerűsítő-bemutató rendezvények 

voltak, de hamar szépségversenyekké nőtték ki magukat, a kiállítók számára 
közvetlenül presztizs- közvetve /a kölyökeladások, fedezések révén/ komoly 

anyagi természetű nyereség lehetőségével. Elterjedt a fajtatiszta tenyésztés, -
a standardek megalkotása után- pontosan elkülönültek a kutyafajták. Addig 

mindenütt a FELADATRA ALKALMASSÁG döntött, és a kutyafajták is ennek 
megfelelően differenciálódtak. Mai szemmel éppen csak: nálunk sem volt 

komondor, kuvasz, puli, csak Magyar Bundasch, és ennek kisebb és nagyobb 
változata. Ha valakinek volt egy tüzelő magyar vizsla-szerű szukája, és 

megtudta, hogy van valahol egy nagyon jól vadászó, német vizsla-szerű kan, 

ha jó -nem szép!-kölyköt akart, odautazott és befedeztette. A KÜLCSÍN az 
utolsó utáni szempontok között sem szerepelt.  

A kutyakiállítás show, annak minden elemével. Szépségverseny, ahol KÜLLEMI 
bírálat folyik, és ahol a kutya LEGELŐNYÖSEBB bemutatása az egyedüli cél. 

Fésüléssel, felvezetéssel, ezer apró és kevésbé apró trükkel a hibák elfedése, 
vagyis végső soron a bíró pozitív befolyásolása, durvábban kifejezve 

BECSAPÁSA. Azonos vagy közel azonos minőségű kutyák között az ismertség 
és/vagy a KAPCSOLATOK döntenek. 

Mindez oda vezet, hogy a fajtatiszta kutyák hovatovább nem csak eredeti 
feladataik ellátására, hanem az életre is alkalmatlanokká válnak. Ezért aztán a 

kimondottan használati fajtáknál -például őrző-védő, szánhúzó kutyák- élesen 
elkülönülnek az úgynevezett munkavonalak a show-vonalaktól. Olyannyira, 

hogy néha azt is nehezen lehet felismerni, hogy egy fajtából való kutyákról van 
szó. A munkavonalú német juhász viszont nem csak tessék-lássék fog, az 

alaszkai /nem a szibériainak nevezett kiállítási/ husky húz, mint a veszedelem, 

a vadászatra tenyésztett /és kölyökkorától vadállatok közt nevelt/ argentin dog 
képes megállítani a vaddisznót és a jaguárt. Láttam egyszer egy filmet 
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argentin dogok magyarországi képességteszteléséről. A kutyákat -gyönyörű, 

kiállítási kutyákat- a legtöbb esetben légmellel, összetörve hozták ki a 

disznóskertből, pedig félig szelíd, SÜLDŐ vadkanokkal kerültek szembe. 
 

Az, amit mi fogunk csinálni, nem politikai show-műsor lesz. 
 

A Civil Mozgalom e bejegyzésből már kicsúszott.  
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a Napló után 37.  

 
Három dalszöveg. Este is van már, és én sem tudnám jobban elmondani. 

 
"Vénemberek játszadoznak, 

és az Isten nem figyel.  
MEGMARADTUNK EGYMÁSNAK,  

DE SENKI NEM TÁRGYAL SENKIVEL. 
 

Néha vér és néha nyál, 
ezt nem kenhetik senkire. 

Nekem semmi nem használ, 
és nem leszek jó semmire. 

 
LEHET, HOGY NEKED JÓ EZ A HARC, 

DE NE TANÍTS ÖLNI, HA ÉLNI AKARSZ. 

Lehet, hogy neked jó ez a harc, 
de ne taníts ölni, ha élni akarsz. 

 
Rémes a hely, és rémes az idő, 

FELPERZSELT MÚLT ÉS BIZARR JÖVŐ. 
Múlik az idő, és vele a hely - 

SOSEM TUDHATOD, MI MÚLIK EL. 
 

Lehet, hogy neked jó ez a harc, 
de ne taníts ölni, ha élni akarsz. 

Lehet, hogy neked jó ez a harc, 
de ne taníts ölni, ha élni akarsz." 

 
"Korbácsolj fel! Kényeztess el! 

Jöjjön, aminek jönnie kell! 

AMI MOST VAN, ELMÚLT RÉG, 
rombold le lágyan az emlékét! 

Alattunk morajlik a város, 
kicsi, és jelentéktelen. 

Nem tudom, hogy mire várok, 
de ha meglátom, felismerem. 

 
Romolj meg, ostromolj meg, 

szelíden, szépen és halkan. 
Romolj meg, ostromolj meg, 

nagyon durván és nagyon lassan. 
 

MOHÓN ÉLNI A SZAKADÉK SZÉLÉN, 
Kezdjük a végén! Kezdjük a végén! 

Okos szájak, edzett szívek, 

MINDENKI HISZ VALAKINEK. 
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Romolj meg, ostromolj meg, 

szelíden, szépen és halkan. 

Romolj meg, ostromolj meg, 
nagyon durván és nagyon lassan. 

 
VÁLASZTANI TÚL KÉSŐ, 

MÁR SEMMIRE NINCS IDŐ. 
A JÖVŐ ELŐTTÜNK ROMOKBAN HEVER, 

ÉS HA NEM AKARJUK, NEM JÖN EL. 
Van, aki félig és van, aki végig, 

jól tudom, ez nem álom. 
Van, aki félig és van, aki végig, 

ANNYI ÉLETEM VAN, AHÁNY HALÁLOM. 
 

Romolj meg, ostromolj meg, 
szelíden, szépen és halkan. 

Romolj meg, ostromolj meg, 

nagyon durván és nagyon lassan." 
 

A harmadik dalt csak félig írom le: 
 

"SEMMIT SE ADHATTÁL, SEMMIT SE KÉRHETTEM, 
ebben az életben semmi se véletlen. 

TÚL SOK AZ IDŐ, MEGTÖRTÉNT VELÜNK, 
HÁT KELLETT EZ NEKÜNK? KELLETT EZ NEKÜNK? 

 
Rúzsos cigarettavégek, lila mosolyok, 

kihűlt emlékképek, vibráló neonok. 
Az agyam korog, a testem korog, minden korog, 

lágy hangok ringatnak, halk pofonok. 
 

Tapogatlak a homályban, 

nem bízhatunk a csodákban. 
Az igazi szerelemben nem hiszek, 

a mocskos szerelem nem éri meg. 
 

Ujjlenyomatok a szívemen, 
visszaadnám szívesen. 

Halálos csók az arcomon, 
daganatok a hangomon, 

kórokozók a vérképben, 
nem vagyunk a térképen. 

ITT A TAVASZ ÉS A FŰ KINŐ, 
DE NEM SOKAT SEGÍT A JÓ IDŐ. 

Szerelmem, írtam neked egy lapot, 
HOGY SOHA NEM AKARTAM AZ LENNI, AKI VAGYOK. 

Még egy, még egy, még egy, még egy, még egy tánc, 

dobáld a tested! 
EGY TÁNC A RÉGI MÓDON, 

egy tánc - fékezd magad! 
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Egy tánc - a foglyod vagyok! 

Semit se adhattál, semmit se kérhettem, 

ebben az életben semmi se véletlen. 
Túl sok az idő, megtörtént velünk, 

hát kellett ez nekünk? Hát kellett ez nekünk?" 
 

Mi más is lehetne: Európa Kiadó, most és mindig. 
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a Napló után 38. – A pártok 5. 

 
"Íróasztal mellett ülnek jó emberek, 

jót akarnak tenni, nem vitás." 
 

A Civil Mozgalomról, még ama soványka anyag birtokában is, amelyet 
megszellőztet magáról az interneten, ez az idézet /amit nagyjából negyven éve 

énekelt az Illés együttes/ jutott eszembe azonnal. Mindent mégsem írhatok 
bele ebbe a naplóba, mert akkor tele lenne - az eddiginél is jobban - 

dalszöveg-idézetekkel, pedig a régi Illés- Koncz-számok is kiváló lelőhelyek. 
Megfogadtam például, hogy ha valaha olyan klipet készítünk, amiben Morvai 

Krisztina is feltűnik, csak Koncz Zsuzsa szólhat aláfestésként: "nincsen elvem, 
ami butít, / mindenkinek adok puszit".  

 
A Civil Mozgalmat Seres Mária mérnök alapította múlt évben. Egy népszavazási 

kezdeménnyel került be a köztudatba, ami a parlamenti képviselők 

költségtérítésével volt kapcsolatos. A kezdeményező egészen biztos lehetett 
benne, hogy rengetegen támogatják majd, amiként abban is, hogy semmire 

nem vezet. Ha mégis vezetne, semmin nem változtat, egy dolgot kivéve: Seres 
Mária neve ismertté válik. /A parlamenti képviselők költségtérítése az egyik 

gumicsont, amit mindig elő lehet venni. Persze hogy burkolt 
jövedelemkiegészítés, amely csak arra alkalmas, hogy az étvágyat, amely a 

korrumpálhatóságot indukálja, némileg csillapítsa. De a fő baj nem az, hogy a 
parlamenti képviselők adómentes pluszjövedelemhez jutnak, amely mögött 

nem áll teljesítés, hanem az, hogy a parlamenti képviselők SEMMIFÉLE 
JÖVEDELME MÖGÖTT NEM ÁLL TELJESÍTÉS. A Parlamentben nem munka 

folyik, hanem az alváson, olvasgatáson, eszegetésen és szemetelésen kívül 
párt- azaz üzleti érdekeknek megfelelő SZAVAZÁS, mert az a rendszer, 

amelyben minden félrevezetésen alapul, CSAK EZT TESZI LEHETŐVÉ. A 
törvényhozás, lévén hogy valójában teljesen mással foglalkozik, mint amit 

mond magáról, eredményt sem tud felmutatni, tehát úgy tesz, mintha 

önzetlenül dolgozna. Prűd és szigorú, annyi fizetést engedélyez tagjainak, 
amennyi egy középszintű banki tisztviselőnek se lenne elég, de a látszatért 

cserébe biztosítania kell egy valóságos egérutat. Ha ezt az egérutat lezárjuk, 
csak a valóság és a vetített kép közötti szakadék mélyül, és e szakadékon 

átívelő korrupciós híd szélesedik. Meg kell teremteni a valóságos munka 
lehetőségét, valóságos és arányos jövedelmet biztosítva cserébe: AZ EGÉSZ 

RENDSZERT KELL ÚJ ALAPOKRA HELYEZNI. Minden más javaslat csak a 
képmutatást erősíti és új bűnözést gerjeszt./ 

 
Az összes olyanfajta, megelőlegzem, hogy jóindulatúnak induló 

kezdeményezés, mint amilyen a Civil Mozgalom is, alaptévedésekre épül. Arra 
nevezetesen, hogy a demokrácia, amely valójában egyáltalán nem 

demokrácia, és nem is lehet az, LÉTEZIK, LÉNYEGÉBEN JÓ, CSAK ROSSZUL 
CSINÁLJÁK. A tömegek politizálni, sőt IRÁNYÍTANI akarnak. Képesek és 

alkalmasak a saját sorsuk befolyásolására és közvetlen irányítására, a 

végeredmény pedig az lesz, amire vágytak.  
 



 444 

Csakhogy a tömegek egyáltalán nem akarnak sem politizálni, sem irányítani. 

Most nagyon vulgáris leszek: a tökük tele van azzal, amit ma politikának 

neveznek, akarni pedig nem nagyon akarnak mást, mint Hugyos Józsi bácsi a 
régi Markos-Nádas-kabaréban: hagyjanak békén vizelni.  

"Hiszem," -írja Seres Mária- "hogy hazánk jövőjét nem az fogja meghatározni, 
hogy mit akarnak, mit csinálnak a politikusok, hanem az egyre erősödő civil 

szféra. ...az a több milliós passzivitásba, tehetetlenségbe kényszerített tömeg, 
amely felismerheti végre, hogy ha összefog, képes megfékezni az ezer szálon 

összefonódott politikai, gazdasági, médiahatalmakat is." 
A több milliós tömeget nem kell passzivitásba KÉNYSZERÍTENI: a több milliós 

tömeg PASSZÍV. A több milliós tömeggel csak EL LEHET HITETNI, hogy tudja, 
és -itt jön MINDIG a mákony, maszlag, és a csavar- VÁLASZTOTT 

KÉPVISELŐIN KERESZTÜL képes befolyásolni saját sorsát, miközben ő maga 
hugyozhat kedvére. E választott képviselők pedig -következik a Civil Mozgalom 

gondolatmenetéből- hitelesen civilek, azaz EDDIG NEM POLITIZÁLÓK lehetnek, 
például a Civil Mozgalom megválasztott, azután már HIVATÁSOS képviselői. 

Akik ettől kezdve épp annyira civilek, mint amennyire munkás volt a 

Forradalmi Munkás- Paraszt Kormányban Kádár János, vagy /a szó eredeti 
jelentésében/ paraszt Losonczi Pál. "Kerüljenek végre új arcok a Parlamentbe" 

- írja a CM honlapja.  
UGYANEBBEN a Parlamentben, ezzel a gondolkodással már a második napon 

megkülönböztethetetlenek lesznek a régiektől. 
Nem véletlenül hoztam párhuzamba a CM-et az LMP-vel három bejegyzéssel 

ezelőtt. Az a naív kép, amely az ecsetjük alól kikerült, ha talán eredeti szándék 
szerint nem, de LÉNYEG SZERINT UGYANOLYAN SZEMFÉNYVESZTÉS, MINT 

AMIT AKÁRMELYIK EDDIG BEJEGYZETT MAGYAR PÁRT festett magáról.  
A /párt/politika ugyanúgy NEM LEHET MÁS, mint ahogy a civilek sem lehetnek 

nem politikusként politikusok. 
 

Beszélgessünk a szomszédokkal, javasolja Seres Mária. "Beszélgetés közben 
kiderül majd az is, hogy a másik ember is ugyanolyan mint mi, hasonló 

aggodalmak és gondok kínozzák. Néhány lényeges probléma megoldására 

talán neki is vannak ötletei, és innen csak egy lépés, hogy tegyünk is valamit - 
egymásért." 

Minden olyan problémára, amelyre nem tudok épkézláb megoldást, én is azt 
fogom ezentúl írni, hogy "innen csak egy lépés". Hogy milyen természetű lépés 

szükséges Lajos bácsi, nyugalmazott vasúti vágánykezelő deficitpolitikára 
vonatkozó ötletének a gyakorlatba való átültetéséhez, azt nem tudom 

megmondani.  
De Isten mentsen meg tőle, hogy megmutassák. 
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a Napló után 39. – A pártok 6.  

 
Ez lesz az egyik legrövidebb bejegyzésem. Elkövettem azt a hibát, hogy nem 

hallgattam bele a Seres Mária honlapján található videóba, mert úgy 
gondoltam, mindent megtudtam már a Civil Mozgalomról, amit tudni érdemes. 

Ezt most se gondolom másként, de Seres Mária, miután végül mégiscsak 
belehallgattam, olyasmit mondott pár mondatban, amihez nekem súlyos 

oldalakra volt eddig szükségem. 
 

Én már unalmas vagyok, idézem hát őt: 
 

"Valahol most már ezzel a kezdeményezéssel engem is jegyeznek itt a politikai 
közéletben, tehát oda beírtam a nevemet, bármennyire nem ez volt a célom, 

és arra a döntésre jutottam, hogy én nem fogok egyik párthoz sem beállni. 
SAJÁT CIVIL SZERVEZET létrehozását döntöttem el, és éppen a napokban 

beszéltem olyan gyűjtőtársakkal, akiknek kikértem a véleményét, és azt 

mondták, hogy igen, teljesen jogos, ha bármit akarok a közeljövőben, NE ÉN 
LEGYEK AZ EGYSZEMÉLYES FELELŐS, hanem legyen itt egy civil szervezet 

mögöttem." 
 

Itt van a kutya elásva.  
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a Napló után 40. – A parvenü  

 
A Duna-korzón levő Bristol szálloda bontása 1967-ben kezdődött meg. Az 

akkor harminc év körüli, jóformán ismeretlen Finta József tervei alapján egy 
Intercontinental Hotel épült a helyére, ma -átépítése után- Marriotnak nevezik. 

Ameddig a Bristol működött, ide jártunk vasárnaponként ebédelni, utána az 
ebédek áttevődtek az Astoriába. Az ebédet kötelező séta követte a Váci 

utcában, kötelező bámészkodás a Vörösmarty-téri Luxus Áruház kirakatainál, 
majd úgyszintén kötelező süteményevés és vásárlás az akkor Vörösmarty 

Cukrászdának nevezett és a mainál összehasonlíthatatlanul jobb Gerbeaudnál.  
Hétfőn, az iskolában -1967-ben 11 éves voltam- nevelésem már egészen más 

irányban folytatódott: egy viccel lehet illusztrálni legjobban. Biológiaóra van a 
szovjet iskolában. Behoz a tanárnő egy kitömött nyulat, leteszi a katedrára. 

"Mi ez, gyerekek?" - kérdezi, de senki nem válaszol. "Na, Jásenka?" "Menyét?" 
"Dehogy menyét. Te tudod, Nyikita?" "Róka talán?" "Már hogy lenne róka! 

Vaszilij?" "Hermelin?" "De gyerekek! Egész évben róla tanultunk!" "Csak 

nem.." -jelentkezik Olga izgatottan- "csak nem maga Vlagyimir Iljics?" 
Eddigi életem két véglet között pattogott, mint a golyó a flipperasztalon: az úri 

pökhendiség és a proletár pökhendiség között. A Bristolban, Astoriában, 
Gerbeaudban traccsoló közönségtől ugyanannyira felállt -képletesen- a szőr a 

hátamon, mint a tömbbizalmiktól, párttitkároktól, szakszervezeti káderektől.  
1990 sem hozott -miért is hozott volna?- e tekintetben semmi újat. A két 

véglet ezután is megmaradt, csak nem Horthy Miklósnak és Kádár Jánosnak, 
hanem Antall Józsefnek és Horn Gyulának hívták. 

Miként azonban e világon minden, ez is átrendeződött. Antall József és Horn 
Gyula még nem akart másnak látszani, mint aki volt: régivágású 

polgárembernek és pufajkás karhatalmistának. 1998-tól már az önazonosság is 
idejétmúlttá vált. Az olló tovább nyílott a valóság és a káprázat között: 

megjelentek a sznobok. 
Fekete István örökbecsű művéből, a Téli berek-ből idézek: sznob az, aki "nem 

előkelő, csak előkelősködik. Olyan embereket utánoz, akik valóban előkelőek; 

OLYAN FÁRA KAPASZKODIK, AMI VÉGEREDEMÉNYBEN CSAK UBORKAFA, CSAK 
KÜLSŐSÉG, BELSŐ TARTALOM NÉLKÜL, egyszóval olyan velencei tükör, amit 

Bécsben csináltak, és a piripócsi ócskapiacon nevezték ki velenceinek....Ez a 
szó...Angliából ered, mert pár évszázaddal előbb Angliában is csak azok a 

gyerekek tanulhattak, akik nemesek voltak, vagy SOK PÉNZÜK VOLT. ..Ezek a 
milliók azután annyira meghatották az előkelő kollégiumok előkelő és nemes 

professzorait, hogy felvették az aranytól csengő nevű sör- és posztógyáros-
csemetéket is, de a felvételi naplókban a neveik után odaszúrták - mivel 

valamivel mégiscsak meg kellett jelölni ezeket az értékes, de nem nemes 
egyéneket -, szóval odaírták, hogy "sine nobilitate", azaz NEM NEMES. 

...Később már csak annyit írtak a nevek mellé, hogy s.nob., végül: snob." 
Megjelent Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc, a vallástalan vidéki proletárból 

lett jómódú, templombajáró, konzervatív középpolgár és a kőgazdag, 
pártkaderből szociáldemokratává szelidült nagytőkés.  

 

A középkorban valószínűleg ösztönösen eretnek lettem volna, a múlt század 
elején forradalmár. A gimnáziumban éppenhogy megúsztam a kicsapatást, a 
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KISZ-be is -kötelező volt- utolsó előttiként vettek fel, egy számolási hibának 

köszönhetően: a szavazatok felét az eredeti létszámból, és nem az előttem 

felvettekkel növelt létszámból határozták meg.  
 

Nagyon sokszor kívántam /ezt is csak képletesen/: milyen jó volna vaknak és 
süketnek lenni. 
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a Napló után 41. 

 
Mindenki, aki azt gondolja, hogy az a célunk, hogy egyszer megnyerjük a 

magyar választásokat, tévedésben van. Mindenki, aki azt gondolja, az a 
célunk, hogy megalapozzuk saját anyagi jólétünket, tévedésben van. Mindenki, 

aki azt gondolja, az a célunk, hogy a válságból kivezetve megalapozzuk az 
ország jólétét -pedig eddig a pontig egyetlen mai magyar politikai párt sem fog 

/de nem is akar/ eljutni-, tévedésben van. MINDENKI, AKI AZT GONDOLJA, ITT 
CSAK RÓLUNK ÉS/VAGY MAGYARORSZÁGRÓL VAN SZÓ, TÉVEDÉSBEN VAN. 

Sokkal, de sokkal többről van szó. Ezek, amiket fentebb leírtam, csak kapuk, 
stációk, ha úgy tetszik. A mi sikerünknek nem az az alternatívája, hogy nem 

nyerünk választást, vagy tovább romlanak a magyar életkörülmények. 
A mi sikerünk alternatívája az a feneketlen, nagy, büdös, sötét mélység, a 

pokolnak az a már semmire sem jó bankjegyekkel kitapétázott bugyra, ahová 
e földgolyó összes többi lakójával együtt készülünk leköltözni. 

 

Ma itt még a szólamok sem érnek messzebb, mint a turulmadár csőre, 
Mesterházy Attila szakálla, vagy, hogy Varga Mihályt idézzem, az, hogy "év 

végére már jobb lehet".  
 

A Demiurgosznak, annak a könyvnek, amit a saját történetemről írtam 
huszonkét éve és nem fejeztem be, vannak mellékletei /már idéztem belőlük/. 

Az egyik melléklet /nem vagyok költő: nem szántam önálló versnek, sokkal 
inkább KÉPNEK/ egy ballada. Utolsó két versszaka ez: 

 
"Obszidián sziklák. Magányos vándor, 

A parton nézem a hóesést, 
Toll-szemfedőt az ólom-világon, 

Hátamban érzem a napsütést, 
Emitt meleg van. Téli reggel, 

Odaát minden zúzmarás, 

Suhog a hó. Bagolyszárny lebben, 
Egér-visítás, gyík-surranás: 

A Nagyúr elfordult. Elvette öklét 
A földről. Megkapta, ami járt. 

Madarak szólnak. Béke van ismét, 
Nem falják lángok a zöld határt. 

Az ó-embert a láp lenyelte, 
S emlékeinkben izzó parázs 

Fekete éjjel fehér szerelme, 
Fekete nappal fehér varázs. 

 
A Nagyúr elfordult. Elvette öklét 

A földről. Megkapta, ami járt. 
Megfagyott láva őrzi léptét, 

Százszorszép-tenger asszonyát. 

Az ég kitisztult. Lenn a mélyben 
Ezüstkeretben két gyertyaláng: 
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Szeme ragyog. Aranytelérrel 

Ékes fénylő, dús, selymes haját 

Nem moccantja szél. Vihar se tépi, 
Ott lenn nincs szél. Lent nincs tombolás. 

Bezárt szobákban holtak ülnek, 
S a Rún folyón nincs gondolás, 

Ki elvigye egy más világba, 
Hol jobb, vagy rosszabb. Nincs zuhanás, 

Csak kis gyökerek mohósága, 
Hogy boríthassa virágpalást." 

 
Ha nem sikerül megértetni az emberekkel, miről van szó, előbb-utóbb valami 

hasonló filingre lehet számítani, bizton és mindenkinek. 
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a Napló után 42. – A zsák 

 
Zsák, mondja a katonai szaknyelv arra a helyzetre, amikor egy kiöblösödő 

frontszakaszt folyamatosan tömnek csapatokkal, az áttörés legcsekélyebb 
lehetősége nélkül. A zsák nem azonos a katlannal /bekerítéssel/, bizonyos 

szempontból jobb, de az élőerő elvesztése szempontjából ROSSZABB: minden 
percben etetni kell. Zsák volt az első világháborúban a verduni és Somme-i, a 

második világháborúban a kurszki csata.  
A "verduni vérszivattyú"-ként emlegetett verduni csatát a németek 

kezdeményezték 1916. február 21-én, a Somme-it az angolok némi francia 
segédlettel Verdun tehermentesítésére négy hónappal és egy héttel később. 

Őszre a francia erősítésnek már semmi kétsége nem volt afelől, hova küldik, és 
BÉGETVE haladt a front felé: Verdunnál a német és francia, a Somme-nál az 

angol hadsereg LELKE tört meg. A két csata összesen KÉT ÉS FÉL-
HÁROMMILLIÓ halottat, sebesültet és fogságba esettet eredményezett, a front 

pedig maradt, ahol 1916. elején volt.  

A kurszki csata csak kilenc napig, 1943. július 4-től 13-ig tartott. A kilenc 
napra vetítve iszonyatos veszteséggel járt, odaveszett ezerötszáz páncélos és 

körülbelül háromszázezer katona, ebből harminc-ötvenezer német. Nem is 
végződhetett másként, mint a német támadás összeomlásával: a németeket 

/akik TUDATOSAN nem sokat tettek az előkészületek leplezésére, hagyták, 
hogy minél több szovjet eszközt és katonát csoportosítsanak a kiszögellésbe, 

hogy egyszerre pusztíthassák el ezeket/ NEGYVEN KILOMÉTER mélységben 
kiépített védelem, hat védősávban 4828 /!/ kilométernyi árokrendszer, 

FÉLMILLIÓ akna várta. 
 

Ilyen zsáknak lehet tekinteni azt a társadalmi-gazdasági berendezkedést is, 
amelynek "megjavítására" újabb és újabb, véget nem érő áldozatokat 

hozatnak a LAKOSSÁGGAL, az ország teljes kimerüléséig. A zsáknak, amelyből 
ELŐRE nincs kijutás, van ugyanekkor egy jó tulajdonsága is: NYITOTT, vagyis 

KI LEHET BELŐLE HÁTRÁLNI. 

De csak addig, ameddig katlanná nem válik, azaz ameddig BE NEM KÖTIK A 
VÉGÉT.  

 
Két beszédet hallgattam meg a napokban videón, az 1989-es Orbán- és egy 

nemrégi Vona-beszédet. Az Orbán-beszédet ismertem, nem is a szövegre 
figyeltem, hanem a TAPSRA. Körülbelül a beszéd feléig nem tapsolt senki. 

Aztán egyszercsak elkezdődött, és mind gyakrabban felhangzott, akkor is, 
amikor sokkal kevésbé kemény volt a tartalom, mint a tapsnélküli időszakban.  

Ma már Orbán Viktornak ehhez elég valamelyik viccújságot felolvasnia: senki 
ne keseredjen el, ha a bégetés határán levő magyar lakosság nekünk sem 

ugrik majd azonnal a nyakunkba. 
 

A Vona-beszéd tulajdonképpen egy részlet volt. Még rossznak sem lehetett 
nevezni, csak olyan volt, mint az egész koncepció. Legjobban ezt Karinthy 

Szabolcska Mihály stílusában költött verse /Így írtok ti/ illusztrálja: 

 
"Nem hivalgó, cifra páva 
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Nem modern az én szivem. 

Egyszerűség lakik benne 

Mosolyogva szeliden. 
 

Egyszerű, de tiszta nóták 
Amiket én dalolok - 

Mert a szívem súgja őket, 
Nem is olyan nagy dolog. 

 
Úgy csicsereg az én szívem 

Egyszerűen, szabadon, 
Mint a pintyőke madárka 

Fönt a lombos ágakon. 
 

Ami a szívemen fekszik 
Azt dalolom, semmi mást: 

Legelő, kicsiny birkáktól 

Tanultam a versírást. 
 

Egyszerű és tiszta nóta, 
Gólyafészek, háztető - 

NINCSEN BENNE SEMMI, ÁMDE 
AZ LEGALÁBB ÉRTHETŐ. 

 
A jó Isten egyszerűnek 

Alkotta az eszemet, 
Nincsen benne nagy modernség 

Csak szelídség, szeretet. 
 

Kicsi kunyhó, szerető szív,  
Messze égbolt, tiszta, kék - 

Fulladjon meg Ady Endre 

Lehetőleg máma még." 
 

Vona mögött két zászlót lehetett látni, e két zászló előtt pedig -a nürnbergi 
példa ragadós- két terepnadrágos embert. Gárdistaruhában azért nem 

lehettek, mert az emelkedett hangulatnak valószínüleg nem tett volna jót a 
rendőrség, de katonának sem látszottak, még parádékatonáknak sem, ahogy a 

minőségben sztratoszférikus magasságban a Gárda felett lebegő 
Leibstandarte-t csúfolta a német hadsereg. 

 
A mai magyar groteszk egyik haknielőadása volt, végtelenül amatőr, egyben 

végtelenül szomorú. Olyan előadás, amely után néhány nappal a haknizó 
színészt az öltözőben leszopó parasztlány ezt meséli büszkén a barátnőjének: 

"nem is gondolnád, milyen híres művész udvarol nekem!" 
"Örökké, Johann" - súgja ugyanekkor valahol egy másik parasztlány egy másik 

falu határában levő szénaboglyában az egy napra ott megszálló másik 

vándorvigécnek. 
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a Napló után 43. – A düh 

 
A "Tizenkét dühös ember"-t /12 Angry Men/ 1957-ben rendezte Sidney Lumet. 

Három Oscar-díjra is jelölték, végül egyiket sem kapta meg, pedig 
megérdemelte volna. Tizenkét esküdt vívódásáról szól, akiknek egy 

gyilkossággal vádolt fiúról kell eldönteni, hogy bűnös, avagy ártatlan. Ha 
bűnösnek nyilvánítják, kivégzik, ha nem, szabadon engedik. A Henry Fonda 

alakította nyolcadik esküdt az egyedüli, aki nincs meggyőződve a gyilkosság 
bizonyítottságáról /nem a fiú bűnösségéről/, és a film végére eléri, hogy 

egységesen a "not guilty", "nem bűnös"-re szavazzanak. 
E történet negatívja az elmúlt húsz évünk értékeléséről szóló magyar politikai 

színdarab. Itt EGYETLEN dühös ember van, legalábbis egyetlen pártvezértől 
hallottam kiejteni száján a "düh" szót, őt Vona Gábornak hívják. 

 
Körülbelül tíz éve elmentünk a Városmajor utcai uszodába a kolléganőmmel 

/nem messze volt a régi irodánk/. Az uszoda sávokra van osztva, a sávok 

kezdeténél az eligazítás: gyengén úszóknak, közepesen úszóknak, gyorsan 
úszóknak. Van emellett egy íratlan szabály is, hogy sávon belül JOBBOLDALT 

úszunk. Csakhogy se ezt, sem amazt nem tartja be néhány emberen kívül 
senki. Nekem, aki életem jelentékeny részét uszodákban töltöttem, nem voltak 

illúzióim /csak a tavalyi, első és utolsó Balaton-átúszásomon csodálkoztam a 
tizedik rámúszás után, hogy ott ugyan miért nem lehet elférni/: fel voltam 

készülve a felülről ugráló gyerekekre éppúgy, mint az alulról érkező 
békaemberre, az elszabadult lapátkerekes gőzhajót alakító bácsitól a 

gyorsúszó sávban az odaérkezésemkor komótosan előttem megforduló 
nyugdíjasokig mindenfélére.  

Nem így a kolléganőm. Ő először meglepődött, aztán DÜHÖS lett. Csendben 
végigátkozódott néhány hosszt, aztán kimászott a medencéből, megrázta 

magát, és soha többet nem volt hajlandó eljönni velem.  
Három dolgot akarnék előbbiekkel mondani. Előszöris, hogy miként az uszoda, 

ez a politikai berendezkedés is, amelynek szenvedő alanyai vagyunk, ILYEN. 

EZ A KÖZEG EZT VÁLTJA KI AZ EMBEREKBŐL. Másodszor, hogy ha 
sérelmeinkért okvetlenül közvetlen felelőst keresünk, akkor már ne egyedül 

mondjuk az ugráló gyerekeket pécézzük ki. Harmadszor pedig, Nietzsche 
szavaival élve, "ahol az ember nem tud szeretni, onnét...MENJEN TOVÁBB".  

 
Nem tartom lehetségesnek, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke 

mindezekkel ne volna tisztában. A düh még nem szerepelt senki 
repertoárjában, és érzelem lévén olyan őszintének hangzik: elvisz a hátán sok 

ostobaságot. 
 

De azt se gondolom, hogy annyira dühös lenne. Már csak azért sem, mert az ő 
tanítványai is ugrálnak.  
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a Napló után 44. – A lehetőség 

 
George Smith Patton amerikai tábornok húsz évvel a polgárháború után 

született Kaliforniában, és a németországi Heidelbergben halt meg 
teherautóbalesete következtében 1945-ben, Karácsony előtt öt nappal. Katonái 

"Öreg Vér és Mersz"-nek nevezték, elég találóan. Híres volt szabadszájúságáról 
és szókimondásáról. Most a normandiai partraszállás előtt 1944-ben, még 

Angliában elmondott beszédéből idézek: 
 

"NEM NEKEM KELLENE VEZETNEM EZT A SEREGET - még csak Angliában sem 
kellene lennem. Legyenek az istenverte németek az első szarháziak, akik 

rájönnek erre. Azt akarom, hogy egy nap a hátsó lábukra állva üvöltsék: 
"Jézus Mária, megint az istenverte 3. hadsereg és az a kurafi Patton..."  

Van egy pompás dolog, amit majd elmondhatnak, ha az egésznek vége lesz és 
hazamennek. HÚSZ ÉV MÚLVA, AMIKOR A TŰZ MELLETT ÜLNEK MAJD 

UNOKÁIKKAL A TÉRDÜKÖN, ÉS ŐK MEGKÉRDEZIK, MIT CSINÁLTAK A 

HÁBORÚBAN, MEGKÖSZÖNHETIK ISTENNEK, HOGY NEM KELL ŐKET 
ÁTÜLTETNI A MÁSIK TÉRDÜKRE, ÉS KÖHÖGVE AZT FELELNI: "SZART 

LAPÁTOLTAM LUISIÁNÁBAN"." 
 

Ha valaha beszédet kellene tartanom magamról és arról, amit itt elkezdtünk, 
nem valószínű, hogy le tudnám gyűrni a késztetést, hogy ezeket a szavakat 

felolvassam.  
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a Napló után 45. – A kő 

 
Az Inka a kecsua dél-amerikai indián törzs uralkodójának neve volt. Később az 

egész népet, államot, majd birodalmat így nevezték. Az inka állam nagyjából 
kilencven évig, az Inka Birodalom, amely Cuzcótól, a fővárostól délre a mai 

Chiléig és Argentínáig, északon Ecuadorig terjedt, alig több, mint ötven évig, a 
spanyolok Francisco Pizarro vezette 1532-33-as hadjáratáig állt fenn. 

A legendák szerint az első Inkát Manko Kapaknak hívták, aki a Nap fia volt, és 
kővé változott. Az az első Inka, aki bizonyíthatóan élt, Virakocsa Inka volt. A 

birodalmat fia, Pacsakutek Inka alapozta meg hódításaival, ő építtette fel 
Cuzcóban a Naptemplomot is, amelynek romjain ma Szent Domonkos 

temploma áll.  
A kő az inka kultúrában kiemelkedő jelentőségű volt. Mindent kőből építettek, 

KÖTŐANYAG NÉLKÜL, mégpedig úgy, hogy az illeszkedési pontoknál egy kés 
pengéje nem fért be a résekbe. Manko Kapak, a legendák Első Inkája négy 

parittyakövet elhajítva jelölte ki az ország határait, s miután maga is kővé 

változott, az inka harcosok ebben az alakjában, kőként őt vitték a csatákba. 
Apja, a Nap kőből született a Titicaca-tó egyik szigetén. Az inka szertartások és 

rítusok ugyanúgy a Nap köré szerveződtek, mint például az aztékok, ahol a 
Napot folyamatosan emberi vérrel kellett táplálni, hogy hajnalonként 

elkezdhesse útját az égbolton. Az inkák szívkitépés helyett többnyire 
lefejeztek: az egyik kezükben kést, másikban levágott fejet /"trófeafejeknek" 

nevezik őket/ tartó áldozópapok ábrázolása fennmaradt.  
 

Százezerszer megfogadtam már, hogy apróságokkal nem foglalkozom. Aztán 
mindig rájöttem, hogy ezek csak látszólag apróságok, valójában nagyon 

komoly következményeik lehetnek. 
Kezembe került a múlt heti Barikád. A szokásos cigányozás és zsidózás /a 

hetedik oldalon egy Der Stürmert -Az Ostromló-, szegény, megboldogult -
1946. október 16-án kivégezték- Julius Streicher lapját idéző karikatúra is 

található/ mellett "Határtalan pofátlanság" címmel egy Vona-írás is szerepel 

benne. Ő egy, a napokban a magyar holokauszt áldozatainak 95 örököse által 
Chicagóban a MÁV ellen indított -valóban abszurd- perrel összefüggésben írja a 

következőket: 
"Bizonyára a kedves olvasó is találkozott már VISELETBE ÖLTÖZÖTT 

indiánokkal valamelyik fővárosi téren vagy aluljáróban, ahogy sípjaikkal 
táncikálva...INKA ZENÉT játszanak. Április után -A JOBBIK VÁLASZTÁSI 

GYŐZELMÉT KÖVETŐEN- összeszedek belőlük egy tucatnyit, és közösen 
feljelentjük az EGYESÜLT ÁLLAMOK VASÚTTÁRSASÁGÁT, amiért az elvette 

tőlük földjeiket, és iparosító céljai végett még sokukat ki is irtotta." 
A cikkből egy dolog derül ki egyértelműen. E kedves pártvezérnek halovány 

fogalma nincs se arról, kik és miféle viseletben /mindenki valamilyen 
viseletben jár, mert ha nem, elviszi a rendőr közszeméremsértésért/ zenélnek 

az aluljárókban, se az inkákról, se arról, hogy Peru nem az Egyesült Államok 
része, se a történelemről, egyáltalán: arról, amit beszél. Taktikai érzéke is a 

nullához közelít: sem választások előtt, sem választások után nem szabad sem 

ígérni, sem jósolni. Alaposabban kellett volna tanulmányozni a nagy 
tanítómestert. Hitler azt tartotta az első világháborús német propaganda óriási 
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baklövésének, hogy karikírozta az ellenséget, azaz arra ösztönözte a 

németeket, hogy ALÁBECSÜLJÉK. Az antant-propaganda viszont a németek 

vérszomját és az általuk elkövetett borzalmakat hangsúlyozta: amíg a 
semmitől sem tartó német katona diadalmas előrenyomulás helyett a földi 

pokolba csöppent, tehát azt tapasztalta, hogy HAZUDTAK neki, addig a 
franciák, angolok, amerikaiak úgy élték át a háborút, mint az ellenük 

elkövetett bestiális gonosztettet, amelynek minden otthoni interpretációja 
színigaz.  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom természetesen nem fogja megnyerni a 
2010-es magyar választásokat. Kicsit előre fog törni azonban, különösen az 

eddigi választási szereplései eredménytelenségéhez képest. A visszatérő náci 
veszedelmet vízionáló ellenfelek hívei igazolást látnak majd ebben, az ő 

szimpatizánsai /különösen öt százalékhoz közelítő eredmény esetén, ami 
mindig benne van a pakliban/ viszont csalódni fognak. 

 
Vona Gábor se jobb, se rosszabb vetélytársainál. Mindegyikük össze-vissza 

beszél, ahogy Habsburg Ottó mondta a végóráit hatalomban töltő Erich 

Honeckerről, a volt NDK utolsó pártvezéréről.  
Még ez se lenne baj, ha nem akarnának a pártjukon kívül országot is 

irányítani. 
 

A kő nem csak Manko Kapak jelképe. A megdermedt, élettelen, tompa, 
úgynevezett minerál- /ásvány-/ tudaté is.  
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a Napló után 46.  

 
Lion Feuchtwanger élete első és leghíresebb regényét, A zsidó háború-t 1933-

1940 közötti franciaországi emigrációjában írta. A regény Josephus Flavius, 
rómaivá lett zsidó történetíró valóságos élete képzelt befejezéssel. Josephus, 

akinek halála után Rómában szobrot emeltek, rómaiként halt meg, 
Feuchtwangernél azonban, ahogy az Amerikába továbbmenekülő író is, élete 

végén hazamegy. S ahogy a történelmi, zsidó Josephus Flavius tisztelt 
rómaiként hunyta le a szemét, tisztelt német íróként hunyta le a szemét a 

szintén zsidó Lion Feuchtwanger is.  
A regény címét Feuchtwanger a Bellum Judaicum címmel a Kr.u. 66-73 között 

zajló zsidó háborút megörökítő Josephus Flaviustól kölcsönözte. Van benne egy 
részlet, amikor a Jeruzsálemben kiéheztetett zsidók hozzányúlnak az áldozati 

gabonához. Az ostromló rómaiak, mikor erről tudomást szereznek, nem 
győznek csodálkozni: meglopják azt, aki egyedül segíthet rajtuk? 

 

A 2010-es választásokon és utána az MSZP-n Istenen kívül csak a Jobbik 
segíthet. Az az egy párt, amelyet Bajnai Gordon leköszönő beszédében 

támadott. Az az egy párt, amely ellen a Fidesszel való összefogást még 
Mesterházi Attila szocialista miniszterelnök-jelölt sem vetette el.  

A Jobbik segítsége mindenekelőtt az lehetne, hogy megakadályozza a Fidesz 
kétharmados többségét. Vona Gábor nem Csurka István vagy Torgyán József. 

Nem fog sem nevetségessé válni, sem hagyni a Jobbikot felőrlődni egy 
vérnászban a Fidesszel. Az ő egyedüli ereje az ordítás, tehát mérsékeltté sem 

fog válni. Annál inkább el fog szaladni vele a ló, minél több szavazatot kap 
áprilisban. Az Orbán-kormány nem mutathat gyengeséget vele szemben, sem 

a szavazók miatt, sem a nemzetközi befektetők miatt /a tőke oda megy, ahol 
BIZTONSÁGBAN érzi magát/, sem a KIFELÉ erkölcscsősz Európai Unió miatt. 

Még mélyebben megosztja majd az ún. jobboldalt, a csalódott mérsékeltek egy 
részét bevonzhatja onnét, más részét az elborzadókkal az MSZP karjaiba 

taszíthatja. Valóságos veszélyt, legalábbis a dolgok ezidejű állása szerint, nem 

jelent a későbbiekben sem. 
 

Noha távolról sem nézek ki magas, sovány, rózsás arcú, hófehér hajú, 
porcelánkék szemű viktoriánus angol vénkisasszonynak, aki kötögetés és az 

ötórai teához tartozó elengedhetetlen vajas sütemény eszegetése közben 
minden szálat kibogoz, Miss /Jane/ Marple-hoz, Agatha Christie egyik kedvelt 

hőséhez hasonlóan /a háttér legcsekélyebb ismerete nélkül/ megkockáztatom 
a megoldást. 

A FIdesz-MPSZ kétharmadra törekszik. Az MSZP valószínűleg ismét 
meghasonlott: a régi hiénák, akiknek oroszlánrésze volt két miniszterelnök 

bukásában, szabad rablás után szabad elvonulásra, a többiek menteni, ami a 
pártból menthető. Most ők állnak vesztésre megint, az új arcok pedig megkötik 

a legrégebbi alkuk egyikét, valami hasonlót, mint amit körülbelül kétezer éve 
egy bizonyos Iskarióti Júdás kötött a jeruzsálemi Nagytanáccsal.  

Az MSZP-s képviselők ebben az esetben visszalépnek a Fidesz javára ott, ahol 

a Jobbik nyerésre áll. Orbán Viktornak meglesz a kétharmada, a régi nagy 
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sólymoknak, hogy Bereményi Gézát idézzem, a szabad röpte, a párthű 

keveseknek pedig a Golgotája, helyettük is. 

 
Oda a fül, oda a becsület. Ó, te kedves Ágoston, minden odavan. 
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a Napló után 47. – A képviselet 

 
Van egy régi vicc: Sztálin beszédet tart. Légy se mer zümmögni, rajta kívül 

mindenki még a lélegzetét is visszafojtja. De egyszer megtörik a csend: valaki 
eltüsszenti magát. A jelenlévők torkát jeges kézzel szorítja össze a rémület. 

Sztálin abbahagyja a beszédet, ránéz a közönségre: "Ki tüsszentett?" 
Senki nem válaszol. "Ki tüsszentett?" - kérdi ismét Sztálin. Most sem válaszol 

senki. Sztálin kiszól a folyosóra, a fegyveres GPU-emberek berontanak és 
kivégzik az első sort. "Ki tüsszentett?" - kérdi Sztálin, már ingerülten. Most se 

válaszol senki, a főtitkár intésére az őrök kivégzik a második sort is. "Utoljára 
kérdem, elvtársak: ki tüsszentett?" Hátul reszketve felemelkedik egy 

öregember: "Én voltam, Sztálin elvtárs", válaszolja összecsukló térdekkel. 
Sztálin elmosolyodik: "Kedves egészségére, Ivan Ivanovics elvtárs!" 

 
"Ő fejünk, mi néki tagja, 

Ő a fény, mi színei, 

Mi cselédek, Ő a Gazda, 
Ő miénk, Övéi mi." 

 
Ez a református ének meglehetősen jól jellemzi azokat a viszonyokat, 

amelyekben a fenti vicc akár meg is eshetett volna. Sztálin volt a Gazda, így is 
nevezték, és így is viselkedett. Hogy Sztálinnak ki volt a gazdája, volt-e 

gazdája egyáltalán, az már a láthatatlan történelem.  
A mi időnkben és a sajátunknak nevezett országban a gazda-kérdéssel nem 

azért érdemes foglalkozni, hogy már az első lépésben kitaláljuk, ki ő vagy kik 
ők, hanem azért, hogy azt találjuk ki, KIK NEM ŐK. Másképpen szólva, hogy a 

legegyszerűbb elme is azonnal megérthesse, hogy az a játék, amit választások 
néven eljátszatnak vele, és az a rendszer, amit vele legitimáltatnak, nem 

egészen az, aminek szeretnék, ha látná.  
Politikai hatalomhoz -például képviselői mandátumhoz- ma Magyarországon 

kétféleképpen lehet jutni. Az egyik esetben -ez az általános gyakorlat- az 

aspiráns belép egy pártba. A párt, amely csak KIFELÉ politikai, befelé nagyon 
is GAZDASÁGI szervezet, vagyis nem politikai nézetek, hanem gazdasági 

ÉRDEKELTSÉGEK pártja, amennyiben alkalmasnak találja ezen érdekek 
érvényesítésére, jelölni fogja. Félreértés ne essék: a jelölt nyugodtan 

megtarthatja politikai meggyőződését, lelkesedését és hitét, ameddig el nem 
veszíti, a választók felé nem is kell másról beszélnie, csak éppen -

megválasztása után- SZAVAZNIA kell a mindenkori pártutasításoknak 
megfelelően /ezt hívják párt- vagy frakciófegyelemnek/. És most nem egy 

minden hájjal megkent csirkefogóról, hanem egy naív, lobogó, őszinte lélekről 
beszéltünk. 

A másik eset az úgynevezett független jelölt esete. Koroknai úr elhatározza, 
hogy segíteni fog a környezetén, és mivel látja, amit lát, nem áll be senki 

szekértolójának. Ő is tiszta, őszinte lélek, mentes minden hátsó gondolattól. Az 
első lépéseken gondolkodva rá fog jönni, hogy már saját maga és nézetei 

megismertetéséhez támogatókat kell keresnie, mert nincs rá elég pénze /a 

választási hadjáratról, kopogtatócédulák gyűjtéséről még nem is beszéltünk/. 
A pénzzel rendelkező támogatók viszont üzletemberek, akiknek még álcázniuk 
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sem kell magukat, a támogatásért pedig nem Koroknai úr világmegváltását, 

hanem PROFITOT várnak. Koroknai úr nyugodtan beszélhet majd a 

Parlamentben a vadvirágok megóvásától a ruandai lakosság szomorú sorsáig 
bármiről, de az igazán fontos kérdésekben /ha képviselő akar maradni, vagy 

különböző kellemetlenségektől meg akarja óvni magát és családját/ a 
támogatóit kell képviselnie. 

A szavazókörökben ezekután minden választópolgár kap egy listát ezeknek az 
embereknek a neveivel, és kiválaszthatja egyiküket, akit MÁR ELŐTTE 

KIVÁLASZTOTTAK AZOK, AKIKET VALÓJÁBAN HELYETTE KÉPVISELNI FOG.  
 

A pártlistákba már nem is kell belebonyolódnunk. Talán enélkül is sikerült 
valamit felvázolnunk abból az arcpirító kutyakomédiából, amihez ma még oly 

sok nem gondolkodó ember ragaszkodni vél.  



 460 

2010-02-27 14:17:18 

a Napló után 48. – A kirakat 

 
Tegnap az egyik kedves Olvasóm felvetette, ezért úgy látom, még egyszer 

tisztáznunk kell valamit. Az a három alapelv, amelyet elengedhetetlennek 
tartok bármiféle kormányzásnál, vagyis a célszerűség, megbocsátás, 

önkorlátozás, nem csak a kormányzásnál elengedhetetlen. Egy kisebb 
közösségben is, például abban a szervezetben, amit most hozunk létre, 

önmagunkkal kapcsolatban is, sőt ott csak igazán. Mármost a célszerűség jelen 
helyzetben azt diktálja, hogy -bármit is követett el eddig, bármit is fog 

elkövetni, akárkikből áll- ne az MSZP-vel foglalkozzam, még csak ne is az 
SZDSZ-MDF katyvasszal, hanem a Jobbikkal és mindenekfölött a Fidesz-MPSZ-

szel. Ha az MSZP valaha is helyzetbe látszik majd kerülni, rá is sor kerül, addig 
csak annyiban, amennyiben -elfogulatlanságra törekedve- szükségesnek 

gondolom.  
 

A Fidesz-MPSZ olyan, mint egy berlini zöldséges. Ez a legnagyobb bajom is 

vele: egész nap a kirakatba tett almákat fényesíti, amelyek LÁTSZATRA 
nagyok, gyönyörűek, de ha az ember beléjük harap, a legjobb esetben is 

ízetlenek. A Fidesz a fényesítés művésze. Most olvasom Debreczeni József 
Orbán Viktorról írott legújabb könyvét, az Arcmás-t. Több, mint egy év 

naplóírás és gondolkodás után /kevés kivétellel/ éppen azokat tartom benne 
pozitívnak, amit a szerző jellemtorzító galádságoknak és a társadalom ellen 

elkövetett és elkövetni készült merényletnek. A Fidesznek az összes többi 
párttal szemben az egyesületi törvény ellentmondásait kihasználva egész 

használható a szervezeti felépítése /sőt csak az övé használható/, kis 
módosítással a jelenlegi lehetőségek végső határáig ésszerű lenne a belső 

hatalmi struktúrája. Orbán Viktor Magyarországgal kapcsolatos, Debreczeni 
József elképzelte terveit, mint már leírtam, nem csak vagy nem elsősorban a 

hatalom kizárólagosságának a vágya valószínűsíti, hanem az, hogy ha 
eredményesen akar kormányozni, sőt, ő akar kormányozni egyáltalán, NEM 

TEHET EGYEBET.  

Csakhogy. Az ELADNI akaró zöldségeshez hasonlóan a Fidesz és vezére is 
mindenekfölött és egyedül a GYŐZELEMRE törekszik, és egész szervezetét erre 

állította rá. Kiképzi és kontrollálja az embereit, de elsősorban e szempontból. 
Minden lépése, politikusai megjelenésétől a beszédtechnika oktatásáig a 

közvéleménynek, tehát a LÁTSZATNAK van alárendelve, és NEM A 
TARTALOMNAK. Nem is lehet, mert e tartalom pontosan ugyanaz, mint az 

összes mai magyar párt mögötti tartalom.  
Képzeljük el egy óra számlapját. A lakosság hangulata a gyorsabb percmutató, 

a párt programja az órákat jelző kismutató, a valóság a pontos idő. Ha a 
kismutatót mindig a percmutatóhoz, vagyis a programot a közvéleményhez 

igazítjuk, naponta huszonnégy pillanatot kivéve az óra sohasem fogja a pontos 
időt mutatni. AZ A HUSZONNÉGY PILLANAT viszont, amikor a kis- és 

nagymutató, tehát a közvélemény és a pártprogram fedi egymást, AKKOR IS 
ELJÖN, HA A KISMUTATÓT A VALÓSÁGOS IDŐNEK MEGFELELŐEN ÁLLÍTJUK 

BE.  

A közvéleménykutatásokra alapozott pártprogram felesleges mivoltán kívül 
csak rossz lehet. De sem a Fidesz-MPSZ, sem a többi jelenlegi magyar politikai 



 461 

párt nem lesz képes soha ezt a tévedést korrigálni, mert BÖLCSŐJÜK ÉS 

ÉLTETŐ ELEMÜK A MANIPULÁLHATÓ KÖZVÉLEMÉNY.  

 
El kellett gondolkodnom, hogy lehet szemináriumi jellegű oktatás nélkül egy 

pártnak -a Fidesz ez alól kivétel- BÁRKIT BÁRMIRŐL nyilatkozni hagyni. Sőt, 
egyáltalán hogyan lehetséges mindenféle elméleti egyeztetés nélkül bármiféle 

képviseletet rábízni bárkire? 
Tudni kell előszöris azt, hogy Luther követői nem véletlenül nem lutheránusok, 

hanem evangélikusok, Kálvin követő nem véletlenül nem kálvinisták, hanem 
reformátusok, Mohamed követő nem véletlenül nem mohamedánok, hanem 

muzulmánok. Egyetlen lutheránus volt: Luther, egyetlen kálvinista: Kálvin és 
egyetlen mohamedán: Mohamed. Minden hit értelmezése és megVALLÁSa 

egyedi. Ugyanez áll a világnézetre is. Hitoktatásra, politikai szemináriumokra 
azért van szükség, hogy ezeket az egyedi értelmezéseket, amennyire csak 

lehetséges, közelebb hozzák egymáshoz az alapítók vagy teoretikusok által 
lefektetett elvekhez igazodva. Ha bárki, minden különösebb képzettség nélkül 

képviselhet egy szervezetet, annak csak két oka lehet: a szervezet semmiféle 

ideológiával nem rendelkezik, illetve amit ideológiának nevez, valójában nem 
ideológia, csak hasonló előítéletek kaotikus halmaza, amiből bárki különösebb 

erőfeszítés nélkül meríthet. 
 

Tessék egyszer meghallgatni, miben különbözik egy LMP-s beszéd egy Civil 
Mozgalmas-tól, vagy egy MIÉP-es beszéd egy Jobbik-ostól. 
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a Napló után 49. – A tükör  

 
"Az Én-Önmagamság nem tudja Én-Önmagá-t közvetlenül, tapasztalatilag 

átélni, - ehhez valamiféle TÜKÖR, tükrözés, tükrözöttség meglétére is szükség 
van. Nem azért, hogy a tükörbe nézve azt mondja, hogy AZ VAGYOK ÉN, 

hanem azért, hogy a tükörbe nézve meglássa tükörképét, s ezt követően 
ÖNMAGÁRA MUTATVA azt tudja mondani, hogy igen, EZ VAGYOK ÉN, és ez én 

vagyok" - írja László András a Tradicionalitás és létszemlélet-ben.  
Pál apostol a Szeretethimnusz-ban /I. Kor. 13:12/ ugyanerről beszél: "MA MÉG 

CSAK TÜKÖRBEN, HOMÁLYOSAN LÁTUNK, akkor majd színről színre. Most még 
csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most 

engem ismernek." 
E világ számunkra tükör: egy kis buddhizmus következik. 

 
A buddhizmus csak tágabb értelemben vallás: elsősorban MEGVALÓSÍTÁS.  

A "buddha" szó "felébredett"-et jelent. Magát a felébredést a "bódhi" 

/szanszkrit/ szó jelöli. Az, amit a "bódhi" takar, más néven kaivalja 
/ELKÜLÖNÜLÉS/, vagy móksa /FELSZABADULÁS/ vagy nirvána /ellobbanás - a 

nirvánába nem lehet eljutni, ahogy nagyon sokszor tévesen mondják, mert a 
nirvána nem egy hely/. 

A buddhista felfogásban a legkiélezettebb ellentét a nirvána és a szamszára 
/létesültek köre, létesülési forgatag/ között van. MINDEN LÉTESÜLT 

LÉTÁLLAPOT /a földi, de a pokolbelinek és mennyeinek megfelelő is/ A 
SZAMSZÁRÁHOZ TARTOZIK. 

A szamszárai állapot lényege, hogy minden ottani létező MOZGATOTT.  
A létesültségi állapottal szemben az azon túli áll: a felébredettség /meghaladó 

értelemben/ MINDEN KÉNYSZERTŐL VALÓ MENTESSÉGET és szamszárai 
fogalmakkal jellemezhetetlenséget jelent. 

A Buddha NEM az egzisztencia csúcsa. A Buddha nem egzisztál: a Buddha az in 
se, pro se, a se, per se /önmagamban, önmagamért, önmagamból, önmagam 

által/ való lét SUPER SE /önmagam fölé/ helyezése. 

 
"A szél lobogtatta a templomi zászlót. Két szerzetes elkezdett vitatkozni rajta. 

Az egyik azt állította, hogy a zászló mozog, a másik azt, hogy a szél mozog. 
Hosszan vitatkoztak, de nem tudtak megegyezésre jutni. A Hatodik Pátriárka a 

következőket mondta nekik: "Nem a szél az, ami mozog, nem a zászló az, ami 
mozog. A ti elmétek az, ami mozog." /Mumon Ekai/ 

 
Az "átmá" szó azt jelenti: önmagam. Az "átmá" alaptőformája az "Átman", ami 

a görög "Auton", magyar "Alany" szanszkrit megfelelője. Azt, ami nem én 
vagyok /ami MÁS/, görögül "heteron"-nak, szanszkritül "anátmá"-nak 

mondják.  
Az ember CSAK EGY ALANYT ÉL ÁT: ÖNMAGÁT, mégis az a benyomása, hogy a 

személyek egyszersmind alanyok is. BUDDHISTA SZEMLÉLETTEL A HETERON 
AZ ÁT NEM ÉLT AUTON.  

A létezés egyetlen alanyként átélt egyetlen Alanya, létfelettiségbe helyezve: a 

Buddha. 
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A katolikus modellt /Kommentár 5./ alapul véve: a lépcső minden foka 

/beleértve a legfelsőt is/ egy SAJÁT HATALMI POTENCIALITÁS. Ahol az ember 

aktuálisan átéli magát, OTT VAN. Amit meghalad, az számára MÁR NINCS, 
vagyis buddhista szemmel: nincs. Ebben a felfogásban Isten az a végső 

hatalmi potencialitás, amit a létezők körében meg lehet valósítani. 
Mikor a létezők köre megszűnik, az istenfelettiséget jelent. 

 
Azzal, hogy az ember önmagát "más"-nak éli meg, egy kifordítottsági, 

kifordultsági /szanszkritül "viparjaja"/ állapotba került. Ennek az állapotnak a 
visszafordítása a vipari viparjaja, görögül metanoia, magyarul MEGTÉRÉS. 

 
A felébredés /bódhi/ három fokozata: 

1. Szávaka-bódhi, aki megvalósítja: Arhat vagy Szávaka. Egyetlen sugár megy 
a centrumba: az Arhat egyetlen centrumba visszavezetve önmagát éri el a 

felébredést. 
2. Pratjeka-bódhi, aki megvalósítja: Pratjeka-Buddha. Az összes /végtelen 

számú/ sugár visszatér a centrumba. 

3. Szamjak-szam-bódhi /teljesen teljes felébredés, latinul absolutio 
absolutionis/, aki megvalósítja: Szamjak-Szam-Buddha /Teljesen Teljes 

Felébredett/. A centrum minden ponton jelen van, és minden pont a 
centrumban jelen van /szóról szóra ez a véleménye Oppenheimernek az 

elektronról/. 
Az 1. és 2. , valamint a 2. és 3. fokozat között működik a bódhiszattva 

/felébredés-lényegiség/, mint transzmutáló erő. A bódhiszattva elsősorban, 
másodsorban és harmadsorban is ezt jelenti, csak negyedsorban jelenti azt, 

aki ennek reprezentánsa. A felébredés-lényegiség, mint állapot mindennel 
mindenféle értelemben azonos. 

 
Egy kínai zen-tanító egyedül élt egy kis vidéki templomban. Egy téli napon 

négy szerzetes érkezett hozzá. Rossz volt az idő, jeges szél fújt. A szerzetesek 
átfagytak az úton, engedélyt kértek hát a tanítótól, hogy tüzet rakhassanak a 

kertjében.  

Míg a fát hordták, a mester meghallotta, hogy a szubjektivitásról és az 
objektivitásról vitatkoznak. Csatlakozott hozzájuk és megkérdezte: "Itt van ez 

a nagy kő. Mit gondoltok, ez kívül, vagy belül van a tudatotokban?" 
"A buddhista nézet szerint minden a tudat objektivizációja, tehát a tudatunkon 

belül van" - válaszolta némi gondolkodás után az egyik szerzetes.  
"Igencsak nehéznek érezheted a fejed," - jegyezte meg a mester - "ha egy 

akkora követ cipelsz benne, mint ez itt." 
 

A "májá" szó /szanszkrit/ varázslatot, illúziót jelent. A varázslat játék /líla/, aki 
játssza: a Játékos /Lílávi/ vagy a Játék Ura /Lílésvara/, vagyis a Varázsló 

/Májávi/, a Varázslat Ura /Májésvara/, ez pedig az Átman, az alanyi Én. 
Minden olyan felfogás, amely a világot másnak tekinti, mint illúziónak, mondta 

megjegyzésével a zen-mester, alapvetően téves. 
 

 

A világ, a társadalom, minden, ami körülvesz, az összes rezzenésével egy 
PÉLDABESZÉD. Olyan példabeszéd, mint amilyenekkel tele van a négy 
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evangélium, különösképpen Jánosé. Nem önmagáról szól, mert önmaga 

voltaképp illuzórius valóság, hanem RÓLUNK.  

A megváltoztatása, feje tetejéről a talpára állítása pedig végső soron 
ÖNMAGUNK megváltoztatását, a saját fejünkről a saját talpunkra állást jelenti. 

 
Hogy játék helyett Játékossá, majd a Játék Urává váljunk. 
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2010-03-03 19:43:38 

a Napló után 50. - Az értelmiség 1.  

 
"A hazát nagyapám felvilágosításai alapján kezdtem megismerni, mint az élet 

nagy csapását, amely vagy az ellenséggel lövet főbe, vagy maga végzi el" - 
írta 1919-ben, a Tanácsköztársaság megalakulása után Szathmári /eredeti 

nevén Szathmáry/ Sándor, akit a magyar Orwellnek is neveznek /sőt, azt is 
mondják, hogy valójában Orwellt kellene az angol Szathmárinak nevezni/. 

Kazohinia című könyve 1941-ben jelent meg, később angolra és eszperantóra 
is lefordították /Szathmári a Magyar Eszperantó Szövetség egyik vezetője 

volt/. 
Babitsot csak halála akadályozta meg, hogy Baumgarten-díjjal ne tüntesse ki, 

Karinthy Frigyes, akit a szerző szellemi atyjának tartott, azt mondta, hogy 
minden hasonló munkáját odaadná érte. Amikor Szathmárit megvádolták, 

hogy egyszerűen ellopta Adous Huxley Szép új világ-át, ezt válaszolta: 
"Tekintve, hogy a Kazohiniát a Szép új világ megjelenése előtt két évvel írtam, 

nem is tudtam tökéletesebben utánozni." 

De a Kazohinia nem csak Orwellra és Huxleyra emlékeztet, hanem egy sokkal 
korábbi íróra is: Johannes Amos Comeniusra, akitől a Ceterum censeo 11-ben 

már idéztem. Most a Kazohiniával folytatom az idézetek sorát: 
"Az első könyv, amit kezembe vettem, igen régi írás volt, de íróját ma is 

nagyra becsülik, mert -mint mondják- ő vetette meg a józan gondolkodás 
alapjait.  

A könyv azt állította, hogy a behint agyveleje emeli az állat fölé, amely 
nyugodtan bekaphatja a legyet, anélkül, hogy megfejtené, hány lába van, míg 

a behint a rendszeres gondolkodás erre is rávezeti. 
Módszerét ABSZOLÚT SARKALATNAK nevezte, és csalhatatlannak hirdette, 

olyannak, amellyel az ember minden olyan próblémát megfejt, amit 
érzékszerveivel sohasem ismerne meg. 

Például a légy lábainak számát így lehet meghatározni: 
1. lépés: A légy állat. 

2. lépés: Az állat mozog. 

3. lépés: A mozgáshoz láb kell. 
4. lépés: A láb azért van, hogy a légy fel ne boruljon. 

5. lépés: A légy nem borul fel. 
6. lépés: Hogy egy test fel ne boruljon, ahhoz három szilárd pont kell. 

7. lépés: Tehát a légynek három lába van. 
Mikor ezt elolvastam, megjegyeztem Zemökinek, hogy a légy lábainak számát 

úgy is meg lehetne tudni, hogy megfogunk egy legyet, és megszámoljuk a 
lábait. 

Zemöki nevetett indítványomon, bivaknak nevezett, majd hozzátette: 
- Ilyet mások is mondanak, de azoknak fogalmuk sincs a fozofológiáról, és igen 

közönséges emberek, amit az is bizonyít, hogy eredményeik egészen tévesek 
voltak. Majdnem kivétel nélkül azt állították, hogy a légynek hat lába van, ami, 

mint láttad, teljes ellentétben van a józan ész által lehozott tudományos 
eredménnyel." 

 

Hans-Hermann Hoppe "A természetes elit, az értelmiség és az állam" című 
munkájában az államszerveződés kezdetének egy tehetséges, GYAKORLATIAS, 
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ún. TERMÉSZETES ELIT kialakulását tekinti. Bertrand de Jouvenelre utalva azt 

mondja, hogy "...a magántulajdonnal rendelkező személyek önkéntes 

tranzakcióinak eredménye nem egalitariánus, hanem HIERARCHIKUS és 
ELITISTA. A TEHETSÉGÜK RÉVÉN néhányan minden társadalomban bekerülnek 

az elitbe. A vagyonszerzés, a BÖLCSESSÉG és a BÁTORSÁG révén ezek az 
egyének természetes befolyás birtokába jutnak és véleményük, ítéletük széles 

körű tiszteletnek örvend." 
A következőket érdemes összevetni e napló alapgondolataival, ezért folytatom 

a szó szerinti idézést: 
"Ha megértjük, hogy az állam a természetes elit egy korábbi, hierarchikusan 

felépülő rendjéből nőtt ki, akkor az is világossá válik, hogy az emberiség a 
történelme során AZ IDŐ NAGYOBBIK RÉSZÉBEN miért monarchikus /és nem 

demokratikus/ rendben élt, már amikor egyáltalán valamilyen kormánynak volt 
alárendelve. Természetesen voltak kivételek: az athéni demokrácia, Róma 

Kr.e. 31-ig, a velencei, a firenzei és a genovai köztársaságok a reneszánsz 
idején, a svájci kantonok 1291 óta, Hollandia 1648-tól 1673-ig és Anglia 

Cromwell alatt. Ilyen esetek azonban csak ritkán fordultak elő, és EGYIK SEM 

HASONLÍTOTT A MODERN, AZ EGY EMBER-EGY SZAVAZAT ELVÉT KÖVETŐ 
DEMOKRATIKUS RENDSZEREKRE. EHELYETT EZEK IS IGEN ELITISTÁK 

VOLTAK. Athénban például a népességnek legfeljebb 5%-a szavazott és 
tölthetett be hatalmi pozíciót." 

Attól a pillanattól, hogy a természetes elit egyik tagja -mint király- 
monopolizálta az igazságszolgáltatást és a békefenntartást, ezek egyre 

drágábbak lettek. Az addig ellenszolgáltatás nélkül ellátott vagy önkéntesen 
kompenzált igazságszolgáltatás és hadviselés költségeit ezután kötelezően 

fizetendő adókból fedezték. Ennek két kövekezménye volt: a minőség 
hanyatlása és a természetes elit ellenállása. A király pedig a NÉPET 

/közembereket/ és az ÉRTELMISÉGET hívta segítségül. 
Az értelmiség szolgálatait azonban nem csak a királyok vették igénybe, hanem 

az egyház és a természettes elit tagjai is. Ugyanakkor "míg a természetes elit 
tagjai csak ritkán voltak maguk is értelmiségiek /azaz olyan emberek, akik 

idejük nagy részét tudományos elfoglaltsággal töltik/, és inkább 

GYAKORLATIAS TEVÉKENYSÉGEKET ŰZTEK, tipikusan LEGALÁBB OLYAN 
ÉRTELMESEK VOLTAK, MINT ÉRTELMISÉGI ALKALMAZOTTAIK, így azok 

érdemeit csak szerény elismerésben részesítették." 
Az értelmiségre nézve ennek két következménye lett. Az egyik az 

elégedetlenség érzése, a másik viszont a FÜGGETLENSÉG /és az ezzel járó 
mobilitás és kozmopolita szemlélet/, mert bár pártfogóra szükségük volt, de ha 

kiestek az egyiknek a kegyeiből, az esetek zömében találtak helyette újat. A 
király párfogása, különösen az abból való kiesés volt a legveszélyesebb. Az 

értelmiség függetlensége ott volt a legnagyobb, a szellemi élet ott virágzott 
leginkább, ahol A KIRÁLYSÁG INTÉZMÉNYEI A LEGGYENGÉBBEK voltak. 

"Az állam, a természetes elit és az értelmiség kapcsolatában csak a 
monarchiából a demokráciába való átmenet során állt be lényeges változás. A 

monarchiával szembeni történelmi ellenállás kiváltó oka az volt, hogy a 
monopolhelyzetben lévő bíróként és békefenntartóként működő királyok 

megnövelték az igazságszolgáltatás árát és eltorzították az ősi törvényeket. 

Azonban e jelenség okaival kapcsolatban megmaradtak a téveszmék. Voltak, 
akik felismerték, hogy a probléma NEM AZ ELITTEL VAGY A NEMESSÉGGEL 

VAN, HANEM A MONOPÓLIUMMAL. Velük szemben azonban jelentős számbeli 
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fölényben voltak azok, akik tévesen az uralkodó elitista jellegét okolták a 

problémákért, és akik a törvény és a törvény betartásának monopóliuma 

mellett érveltek úgy, hogy A KIRÁLYT ÉS A SZEMBETŰNŐ KIRÁLYI POMPÁT A 
"NÉPPEL" ÉS A "KÖZEMBER" FELTÉTELEZETT TISZTESSÉGÉVEL 

HELYETTESÍTIK. Innen ered a demokrácia történelmi sikere." 
A folyamat innen folytatódik tovább, lefelé. "Az állam sokkal jobban járt a 

demokratikus hatalommal," -írja Hoppe- "a "nép" pedig sokkal rosszabbul, 
mióta "saját magát" kezdte uralni." "A demokrácia elérte, amiről Keynes csak 

álmodott: az összes járadékélvezők fájdalommentes kimúlását." 
"Ha a mai trend folytatódik," -folytatja- "bizton állíthatjuk, hogy a Nyugat 

demokratikus jóléti társadalmai éppúgy össze fognak omlani, mint a keleti 
blokk "népköztársaságai" az 1980-as évek végén." "Ha azonban a történelem 

menete nem megváltoztathatatlan, márpedig nem az, AKKOR A KATASZTRÓFA 
SE NEM TÖRVÉNYSZERŰ, SE NEM ELKERÜLHETETLEN. VÉGSŐ SORON A 

TÖRTÉNELEM MENETÉT AZ ESZMÉK HATÁROZZÁK MEG." 
 

Folytatása a következő bejegyzésben. 
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a Napló után 51. - Az értelmiség 2.  

 
A természetes elit hanyatlásával párhuzamosan az értelmiség felértékelődött. 

Az értelmiségieket már nem a /gyakorlatilag megsemmisített/ természetes elit 
foglalkoztatja, hanem MAGA AZ ÁLLAM, nagyobbrészt, mint 

közalkalmazottakat. Számuk drámaian megnőtt, a piaci hatásoktól védettek, 
viszont szellemi termékük minősége, állapítja meg Hoppe, folyamatosan esik. 

"Amit írnak, az többnyire lényegtelen és érthetetlen. És ami még rosszabb, ha 
valami valamennyire is lényeges és érthető, az ÖRDÖGIEN ÁLLAMPÁRTI. 

Vannak kivételek, de ha az összes tudós az állam valamely ágában dolgozik, 
aligha meglepő, hogy egyre terebélyesebb szellemi termékük megbízás vagy 

mulasztás révén ÁLLAMPÁRTI PROPAGANDA. MANAPSÁG TÖBBEN 
PROPAGÁLJÁK A DEMOKRÁCIÁT, MINT A MONARCHIÁT VALAHA AZ 

EMBERISÉG TÖRTÉNELME SORÁN." 
 

"Mit akar maga az értelmiséggel?" - kérdezte egy egyetemi tanár ismerősöm 

pár hónapja. E napló tárgyi tévedések és bölcselkedések elegye, mondta egy 
állami ellenőrzőszervnél jogászként dolgozó, nagyon régi barátnőm, EGYETLEN 

-egészen biztosan van több is-, azóta kijavított tévedést említve /hat hónappal 
előbbre, bár ugyanarra az 1793-as évre írtam a jakobinus diktatúra kezdetét/. 

Nem lesz egyedül ezzel a vélekedésével. Lesznek történészek, közgazdászok, 
jogászok, szociológusok, geológusok, biológusok, mérnökök, statisztikusok, 

akik ÉRDEKEIK SZERINT /nem feltétlenül érdekeik VÉDELMÉBEN, lehet, hogy 
mások érdekeinek védelmében/, vagy /félő, hogy ez lesz a ritkább/ szakmai 

elhivatottságból támadni fogják.  
László András egyik régi óráján azt mondta, az ember csak azt érti, amit 

tökéletesen be tud bizonyítani és tökéletesen meg tud cáfolni, vagyis minden 
bizonyítható, és cáfolható egyben. Ez ELMÉLETEKRE igaz, melyek -ha 

társadalomelméletek- átdiffundálva egy adott társadalmi közegen létrehoznak 
egy GYAKORLATOT, amely gyakorlat HELYESSÉGÉRŐL aztán tovább lehet 

vitatkozni ugyan, de ugyanannyira felesleges, mint teszem azt arról, hogy 

miért nincs az embernek szárnya.  
Erről azonban csak nagyon kevesek látszanak tudomást venni. Senki, aki azt 

mondja, hogy az ELMÉLETEKEN nyugvó mai társadalmi rend a teljesen más 
GYAKORLATI arca ellenére javítható. Senki, aki azt mondja, hogy amiket 

ebben a naplóban leírtam, és amire a hikszosz mozgalom támaszkodik, rossz, 
jó, vagy összevethető emezzel. 

Karácsony előtt hónapokon keresztül napi néha több órát is beszélgettem 
telefonon egy társadalomkutató egyetemi docenssel. Nagyon élvezetes volt, de 

egyetlen, ismétlem, egyetlen használható mondatára nem emlékszem. 
 

Hoppe egy ideológiai forradalomról beszél, mint megoldásról. Megint ideológia, 
vagyis egy ELMÉLET, megint egy ember, aki, miután majdnem tökéletesen 

megértette és leírta azt, ami történik, visszaretten a konklúzió levonásától. A 
természetes elit ideológiáktól ugyanúgy nem fog feltámadni, mint ahogy az 

értelmiség sem fogja a mai világ kísértéseit - Hoppe szavai- megvetéssel 

visszautasítani. 
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Ebből az anyagból már nincs az a szabó, aki hordható ruhát tudna varrni az 

emberiségnek. 
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2010-03-05 12:34:37 

a Napló után 52. – A különbség  

 
A legnehezebb dió annak megértetése lesz, hogy a Helyreállítás Magyarországi 

Pártja és a hikszosz mozgalom miben különbözik az összes többi párttól és 
mozgalomtól. Sőt, nem egyszerűen annak megértetése, hanem annak RÖVID 

megértetése. Legszivesebben egy viccel oldanám meg a problémát: felmegy a 
parasztbácsi Budapestre, és egyebek között megnézi az Állatkertet is. Otthon a 

sógor megkérdi tőle: "Aztán milyen állatokat láttál?" "Hát láttam például 
zebrát." "Az milyen?" "Tudod, milyen a ló?" "Tudom hát." "Na, az is éppen 

olyan, csak csíkos." "És még mit láttál?" "Láttam zsiráfot." "És az hogy néz ki?" 
"Tudod, milyen a ló?" "Tudom." "A zsiráf is olyan, csak hosszú nyaka van, kis 

szarva és foltos." "Mit láttál még?" "Hát láttam még lámát." "Az meg miféle?" 
"Tudod, milyen a ló?" "Tudom." "Az is éppen olyan, neki is elég hosszú nyaka 

van, gyapja, farka nemigen, és köpköd." "És még mit láttál?" "Láttam elefántot 
is." Hát az meg milyen?" "Tudod, milyen a ló?" "Persze, hogy tudom." "Na, az 

nem olyan." 

 
A hikszosz mozgalom célja VISSZAHELYEZNI AZ EMBERT TERMÉSZETES 

VILÁGÁBA, legyen szó egyénről, társadalomról, vagy fizikai környezetről. Más 
megvilágítással visszahelyezni a VALÓSÁGBA: azt az ollót, amely a 

természetes /valóságos/ világ és a művi /virtuális/ világ között nyílik, 
visszazárni, HELYREÁLLÍTVA az ember számára élhető viszonyokat. 

A törvények betartása mellett legális hatalmi pozícióba kerülve először 
KORMÁNYOZNI /Habena/, a szuverén /mástól nem függő/ hatalomgyakorlás 

feltételeit ismét megteremtve lehetővé tenni, hogy ötszáz év óta először 
Magyarország URALJA /Imperium/ Magyarországot, a jelenlegi politikai 

rendszer alapját képező megosztottság helyett EGYESÍTVE /Coniunctio/ annak 
lakosságát, REMÉNYT /Spes/ adva az embereknek, majd, túllépve 

Magyarország határain SZEMBESZÁLLNI /Obsisto/ a mai világot létrehozó, az 
embert állati szintre süllyesztő, nyílegyenesen halálirányú erőkkel, és VÉGET 

VETNI /Sepelio/ azoknak. 

Amint azt páran már észrevették, ez a természetesnek vélhetőhöz képest 
FORDÍTOTT sorrend. A világunk a FEJE TETEJÉN áll: onnét is kell /és csak 

onnét lehet/ a talpára állítani.  
 

A Helyreállítás Magyarországi Pártja azért párt, mert erre adnak lehetőséget a 
hatályos jogszabályok. Létezése addig tart majd, ameddig be nem fejezi, amit 

elkezdett: létrehozza a mostani pártállam helyett a NEMZETÁLLAMOT, amelyet 
nem üzleti csoportok meghatározta pártpolitika, hanem NEMZETI POLITIKA 

irányít. Nem elválasztáson és erőszakon, hanem egyesítésen és közös érdeken 
nyugvó politika. 

A HMP tudomásul veszi a mai viszonyokat, az emberi gyengeséget és önzést, 
látja a vetítőgép sugara mögött a zsemlét rágó mozigépészt is. Nem a 

felhőkből indulunk ki, de azt állítjuk, hogy MEGFELELŐ KONTEXTUSBA 
HELYEZVE a /megszüntethetetlen és visszaszoríthatatlan/ gyarlóság erény, a 

bűncselekmények nagy része törvényes cselekedet lehet. 
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Egy spekulációra épített, bizonytalan és agresszív szövetség helyett minden 

téren ÖNÁLLÓ országot akarunk, Deák Ferenc helyett Bethlen Gábor, Kádár 

János helyett Hunyadi Mátyás országát.  
Ha a világnak mindenképpen át kell haladnia egy pusztuláson, mielőtt képes 

volna megújulni, azt akarjuk, hogy a következő világ -ha lesz olyan- magva itt 
legyen elültetve. 

 
Egyszer csak megtörik a turáni átok. Ha az araboknak, mongoloknak, 

törököknek sikerült, a magyaroknak is sikerülhet. 
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a Napló után 53.  

 
Az Uzsoki utcai kórház urológiai ambulanciáján kilenc órakor kezdődik a 

rendelés. Már huszadik éve, kihasználva egy volt betegséget, az ördög nem 
alszik alapon időnként csináltatok egy nagylabort. Húsz éve hallgatom a kilenc 

órai ambuláns rendelésre már nyolc előtt érkezők /vérvétel fél nyolc és fél 
kilenc között van/ beszélgetését.  

Múlt héten a várakozók zöme daganattal leszázalékoltakből állt. "Csak 
találnának valamit" - sóhajtott egy hölgy. "Ha levesznek a nyolcvan 

százalékomból, nem tudom, mit csinálok." 
"Fellebbezni kell" - válaszolt egy idős úr. "Bár nekem, hála Istennek, ez még 

odébb van: szerdán lesz a harmadik műtétem." 
"Fabatkát nem ér a fellebbezés" - kontrázott egy középkorú férfi. "Eddig 

szerencsém volt, mindig találtak áttétet, de három hónapja még a CT sem 
mutatott ki semmit. Ha továbbra is tünetmentes leszek, visszaminősítenek 

negyven százalékra. Fellebbezhetek én aztán akárhová." 

 
Fentieket nem VALAKITŐL hallottam, mint az edelényi polgármester a 

torzszülésre játszó cigányasszonyok esetét, hanem a SAJÁT FÜLEMMEL. Ezek 
az emberek nem influenzásak, hólyaghurutosak, ekcémások voltak. Ezek az 

emberek azért reszkettek, hogy egy halálos betegségből NE gyógyuljanak 
meg: az ÉLETÜK egyetlen megoldását abban látták, hogy havi húsz-

harmincezer forintért nap mint nap pertut igyanak a HALÁLLAL. 
 

Itt tartunk.  
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a Napló után 54. – A reform  

 
Hegedűs Géza: Az irnok és a fáraó című könyvét nagyjából tíz éves koromban 

olvastam, főhőse egy Thotmóze nevű irnok mellett Ehnaton, eredeti uralkodói 
nevén IV. Amenhotep /IV. Amenóphisz/ fáraó volt. /I. Amenhotep vagy 

Amenóphisz 172 évvel Ehnaton előtt uralkodott, az ő apja, I. Jahmesz vagy 
Ahmósze űzte ki Egyiptomból Kr. e. 1532-ben a hikszoszokat. Csak 

érdekességképp: az egyik hikszosz királyt Jakob-her-nek hívták, a név hasonló 
a bibliai Jákóbhoz - egyes történészek szerint a zsidók a hikszoszokkal 

sodródtak Egyiptomba./ 
Az Amenhotep, illetve Amenóphisz név Ámon nevéből ered. A kosként is 

megjelenített Ámon TEREMTŐ /a kos a teremtés jelképe/ isten volt, a név 
jelentése: "AZ ELREJTETT", "AKI REJTVE VAN", sőt az "EGYETLEN" is. Az idők 

folyamán két isten olvadt bele: Ré és Hórusz, így neve Ámon-Ré-re változott. 
A fáraók mellett egy ZSIDÓ királyról is tudunk, aki az ő nevét viselte: a Kr. e. 

642-640 között uralkodott Ámon. 

Ehnaton /az ő felesége volt Nofertiti/ uralkodásának ötödik évében adta ezt a 
nevet magának /jelentése: "a napkorong jótevője"/. A nyolcadik évben Théba 

helyett új fővárosába, Ahet-Atonba költözött, betiltotta Ámon és az istenek 
kultuszát, neveiket kivakartatta a feliratokról. Aton, a Napkorong tisztelete 

kizárólagossá vált /mindez egyedül Rét nem érintette, mert őt Ehnaton Atonnal 
eleve egynek tekintette/.  

Az Atonra épülő monoteista vallás Ehnaton halálával megszűnt. A fáraó fia, a 
/formálisan/ tíz esztendeig uralkodó Tutanhaton, később Tutanhamon 

visszaállította a régi istenek tiszteletét. Tutanhamon hét éves korában került 
trónra, tizenhét éves korában halt meg. Helyette Ay, Ámon főpapja és 

Horemheb, a hadsereg főparancsnoka kormányzott, a főváros Memphisz lett. 
Tutanhamon halála után négy évig Ay, az ő halála után Horemheb, akit már a 

kövekező fáraó-dinasztia alapítójának tekintenek, foglalta el Egyiptom trónját. 
 

Ehnaton szobra a Gellért-hegyi víztározó feletti Filozófusok kertjében áll, 

ameddig a szoborcsoport már nem látható három egykori alakjához alakjához -
Mahatma Gandhihoz, Assisi Szent Ferenchez és Bódhidharmához - hasonlóan 

el nem lopják. Elég furcsa szobor. Mintha hermafrodita lenne, széles csípővel, 
nőies vonásokkal, tojás alakú fejjel. De Ehnaton nem volt sem hermafrodita, 

vagy más módon torz, sem endokrin beteg. A szobor szimbólum: a fáraó az 
emberiség atyját és anyját jelentő Aton képviselője, a teremtés /melyre a 

tojás-forma utal/ EGYETLEN istenének, s így a férfi- és női princípiumot 
EGYSZERRE hordozónak a földi megszemélyesítője is.  

 
Az egyiptomi Óbirodalmat a második nagy piramisépítő fáraótól, Sznofrutól 

/Kr.e. 2575-2551/ számítják. Ez volt Egyiptom első virágkora, tulajdonképpen 
a birodalom születése /Sznofrut megelőzően az első piramisépítő fáraó 

Dzsószer volt, a III. dinasztia második fáraója/. Ehnaton az Újbirodalom /és a 
XVIII. dinasztia/ tizedik fáraója volt, majdnem pontosan ezerkétszáz évvel 

Sznofru után. Ez alig valamivel több idő, mint ami a honfoglalás vagy akár 

Szent István országlása és a mai nap között eltelt. Ehnaton tizenhét éves 
uralkodása három évvel kevesebb, mint az ún. rendszerváltozás és 2010 
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közötti húsz év, negyvenöt évvel kevesebb annál az időnél, amelyet 

Magyarország huzamosan valamiféle köztársaságinak nevezett államformában 

töltött. Ezeréves ciklusra vetítve a különbség a fizikából kölcsönzött 
kifejezéssel: elhanyagolható. 

 
Ehnaton törekvéseit Ahet-Aton helyének mai elnevezéséről /El-Amarna/ 

Amarna-REFORMNAK is hívják. Tizenhét esztendő édeskevés volt ahhoz, hogy 
egy ezerévesnél is régebbi hagyományt egyetlen reformsorozat meg tudjon 

rendíteni.  
Hatvankét esztendő is kevés lett volna. Ez az egyetlen ok, amiért bízni lehet 

abban, hogy Európa egyik legrégebbi, példa nélküli szakrális hagyományokkal 
rendelkező országa visszafordítható arról a tévútról, amelyen e hatvankét 

esztendő alatti és közvetlenül ezutáni irányítói vezették és fogják vezetni.  
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a Napló után 55. – Az indulat  

 
Az ókori egyiptomiak egy részét, az őket leigázó rómaiakkal ellentétben nem 

olvasztották magukba a mindenhonnan érkező és a Birodalom területén élő 
idegen népek. Nem oldotta fel őket az arab tenger sem, s bár ősi hitüket ők is 

egy újabbra cserélték, azt is meg tudták különállásban őrizni: ők a KOPTOK.  
Maga a szó a görög "aigüptosz", "egyiptomi" arab eltorzítása /"gibt" - ebből 

származik a "kopt"/. A "kopt" meghatározást mára, miután a Kr.u. 642-ben 
bekövetkezett arab hódítás után számos kopt áttért az iszlámra, elsősorban a 

Kopt Ortodox Egyház híveire vonatkoztatják. 
A kopt egyház elődjét -az alexandriai patriarkátust- a hagyomány szerint Márk 

evangélista alapította. A később vértanúvá lett evangélista földi maradványait 
-megvesztegetve az őrzésükkel megbízott papokat - Kr.u. 828-ban két 

velencei tengerész egy kosárban kicsempészte Egyiptomból /a szent tetemére 
a muzulmán tisztviselők elriasztására sertéshúsdarabokat raktak/, így lett Márk 

végül Egyiptom helyett Velence védőszentje.  

A kopt egyház monofizita, vagy ahogy magát nevezi: miafizita. /Krisztus isteni 
és emberi természetéről három eltérő vélekedés van. A monofiziták azt 

mondják, hogy Krisztusban az isteni és emberi természet mint egyetlen 
természet van jelen. A nesztoriánusok - Nesztoriosz 5. századbeli 

konstantinápolyi pátriárka tanítása után - azt mondják, hogy Krisztusnak két 
különálló természete van. Az ezzel foglalkozó khalkedóni zsinat állaspontja - 

ami a mai katolikus, ortodox és zömmel a protestáns álláspont - viszont az 
volt, hogy Krisztusnak ugyan két természete van, isteni és emberi, ezek 

azonban együtt, elegyítetlenül és elválasztatlanul vannak jelen Krisztus 
egyetlen személyében./ 

Könnyű volt a koptoknak: az óegyiptomi vallás és a kereszténység rengeteg 
közös elemmel rendelkezik, a lélek halhatatlansága dogmájától Izisz és Hórusz 

Máriával és a gyermek Jézussal való megfeleltetésén keresztül a Nap /Krisztus, 
ld. Ceterum censeo 2./ középpontba helyezéséig.  

Hogy miért, az nem ennek a naplónak a témája. 

 
Az előző bejegyzés alulról negyedik bekezdésében megemlítettem három 

ellopott szobrot, köztük Bódhidharmáét. Bódhidharma buddhista szerzetes 
volt, aki Kr. u. 440 körül körül a Csola-dinasztia harmadik hercegeként 

született Indiában. Dél-Kínába érkezve egy kolostorba vonult, és ott kilenc 
éven keresztül meditált egy sziklafal előtt /Nagy Falnézés/. Mindjárt -önjelölt- 

tanítványa is akadt, a kínai Hui-ko, aki később a Bódhidharma alapította csan-
/japánul zen-/ buddhizmus második pátriárkája lett. Hui-ko türelmesen várt, 

de a szerzetes nem foglalkozott vele. Végül kilenc év után az ő türelme is 
elfogyott, és, hogy bizonyítsa, mindenre hajlandó a tanításért, levágta jobb 

kezét, és bedobta Bódhidharma elé a cellába. A szerzetes felnézett, és 
megkérdezte: mit akar? "Nem nyugszik az én lelkem" - válaszolta Hui-ko. 

"Hozd elém a lelked, és én megnyugtatom" - felelte Bódhidharma. "De nem 
találom a lelkem" - ellenkezett a tanítványjelölt. "Akkor már meg is nyugodott 

a te lelked" - zárta le a beszélgetést Bódhidharma. 
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Nem lenne ártalmas minden, indulattal teli ön- vagy közmegváltási 

kezdeményezés előtt e történetecskére gondolni. A koptokat csak az előző 

bejegyzéshez lazán kapcsolódó pihenőnek szántam.  
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a Napló után 56. – A multi-level marketing 

 
A Jordán folyó a Galileai- /Kinneret-, vagy Tiberias-, az Újszövetségben 

Genezáreti-tó/ tótól északra ered, belefut a tóba, majd 251 km megtétele után 
a Holt-tengerbe torkollik. Két ország folyója, Izraelé és Jordániáé.  

Van azonban egy másik Jordán folyó is, mégpedig az egyesült államokbeli 
Utahban. Ez a Jordán, közel-keleti névadójához hasonlóan szintén egy 

édesvizű tóból, a Timpanagos vagy Utah tóból egy sós vizűbe, a Nagy-Sóstóba 
áramlik, torkolatától nem messze épült a tó nevét is tartalmazó Salt Lake City, 

Utah fővárosa.  
1847-ben különös társaság jelent meg itt, gyalog, szekereken, kézikocsikkal. 

Rengeteg gyerek, asszony, még több állat: ökrök, lovak, birkák, tehenek. 
Éjszakára a szekereket kör alakban állították fel, a férfiak pedig kezük ügyébe 

fektették a csőre töltöt puskákat. Reggel és este a zsibongás lecsendesült: ez 
volt az ima ideje. Jézus Krisztus Ítéletnapi Szentjei, vagy ahogy őket 

általánosan ismerték, a MORMONOK megérkeztek arra a földre, mely attól 

kezdve otthonuk lett. 
 

A mormonok története 1820-ban kezdődött, amikor Joseph Smithnek, egy 
tizenöt éves, New York állambeli fiúnak látomása támadt. Három évvel később 

Smith megismerkedett egy Moróni nevű angyallal /akinek az aranyszobra ma 
Salt Lake City templomán látható/. Ahogy a Mohamed előtti araboknak szembe 

kellett nézni azzal a fájdalmas ténnyel, hogy a zsidókkal ellentétben ők nem 
kaptak Istentől nekik szóló, külön írásos kinyilatkoztatást, úgy a Smith előtti 

amerikaiknak is szembe kellett nézni a Biblia ama érthetetlen hiányosságával, 
hogy egyetlen története sem az Egyesült Államokban játszódik. Moróni segített 

e csorbát kiköszörülni: Smith kezébe adta apja, Mormon, egykori próféta /saját 
gondolataival kiegészített/ aranylemezekre írt, csak a kiválasztottak számára, 

háromsarkú gyémántokkal, úgynevezett lesőkövekkel olvasható feljegyzéseit 
/Moróni egykor ember volt, Joseph Smithnek mint feltámadott jelent meg/. E 

könyv a Mormon Könyve címet viseli mindmáig. 

A Mormon Könyve két csoport története: a Jeruzsálemből még a babiloni 
fogság előtt, Kr. e. 600-ban elmenekült Léhi próféta két fia, Nefi és Lámán 

leszármazottaié. Lámán utódait Nefi Második Könyve 5. fejezetében 
hitetlenségük miatt átok sújta, bőrük megfeketedik: ők lesznek az indiánok 

ősei. Futólag szó esik a járeditákról, akik Móziás Könyvében leírtak alapján 
Bábel építőinek az Úr általi szétszóratásakor kerültek Amerikába, és ahogy 

később a nefiták is, kihaltak. Alapos, hosszú munka háborúkról, békéről, 
istenfélelemről, Isten parancsainak megszegéséről. Harmadik Nefi Nefi Könyve 

1. fejezetében megjelenik a Krisztus születését jelző csillag, a 8. fejezetben 
sötétség és természeti katasztrófák kisérik Krisztus /golgotai/ keresztre 

feszítését. A 10. fejezetben megszólal Krisztus hangja, majd a 11-ikben 
megjelenik Krisztus is, aki a 12. fejezetben elhív tizenkét tanítványt, elmondja 

a Hegyibeszédet, majd a további tizenhat fejezetben nagy vonalakban 
reprodukálja az evangéliumokat. Az utolsó előtti könyv /Éther Könyve/ Moróni 

által lerövidítve a járediták történetét beszéli el, az utolsó könyv pedig magáé 

Morónié, végső intelmekkel.  
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Jézus Krisztus Ítéletnapi Szentjeinek Egyházát Smith 1830-ban alapította. Az 

adventista konkurencia /akik szintén a közelben alapították egyházukat/ kínos 

bakot lőtt Krisztus második eljövetelének pontos datálásával: 1843. márciusát 
jelölték meg, és ez áprilisban kellemetlen magyarázkodásra kényszerítette 

őket, a mormon térítők legnagyobb örömére. De akadt ellenségük is, bőven, 
így költözni kényszerültek, először Ohióba, majd Missouriba és Illinoisba. 

Joseph Smitht itt érte végzete: a többnejűség miatt fölháborodott tömeg 
/negyvenkilenc felesége volt/ Carthage városi börtönében testvérével együtt 

1844. június 27-én meglincselte. 
A mormonok ezután Brigham Young vezetésével indultak tovább, és telepedtek 

le az akkor még nem az Egyesült Államokhoz tartozó folyó, melyet Jordánnak 
neveztek el, völgyében. Egy mormon nőnek átlagosan nyolc gyereke született: 

1870-re számuk elérte a százezret. /Magának Youngnak ötvenhárom 
gyermeke és huszonhét felesége volt - egy kortárs humorista azt mondta, 

hogy Utahban a csinos lányok rendszerint hozzá mennek feleségül./ A 
többnejűséget hivatalosan 1890-ben szüntették meg, nem hivatalosan ma is 

létezik. Hat évvel később Utah csatlakozott az Egyesült Államokhoz.  

 
/A Ceterum censeo első részében már beszéltünk a mormon halott-térítésről. 

Mivel a halottak személyesen nem képesek résztvenni, az ún. megpecsételési 
szertartáson nevüket fölvéve egy élő mormon képviseli őket, aki aztán a 

ceremónia végén elhagyja a személyazonosságot, hogy a következő 
szertartáson már más halott szolgálatára lehessen./ 

 
A következő bejegyzésben folytatjuk.  
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a Napló után 57. – A multi-level marketing 2. 

 
"Tizenhat tonnát raksz és mennyi a bér, 

Egy nappal vénebb vagy a hiteledért, 
Szent Péter engem ne hívj, én nem mehetek, 

A lelkem a vállalatot illeti meg." 
 

 
Nagyjából harminc évvel ezelőtt a mormonok nagy lépést tettek ama esemény 

előmozdítása érdekében, melyet hivatalos nevükben is feltüntettek. Rájöttek, 
hogy az egyházi és a világi gyakorlat jövedelmezően kombinálható: felfedezték 

maguknak a MULTI-LEVEL MARKETINGET.  
 

A multi-level marketing, vagy network marketing akkor már fél évszázados 
múltra tekintett vissza, a szisztéma mégis az 1970-80-as évektől kezdett 

rohamosan terjedni. Olyan, ma már szinte mindenki által Magyarországon is 

ismert cégek alakultak, mint a Forever Living Products /FLP - 1978/, a 
Herbalife /1980/, a Sunrider /1982/, Nu Skin /1984/, Neways /1992/, Tahitian 

Noni International /1996/. E hat cégből NÉGY éppen Utah államban, a Sunrider 
Orem, a Nu Skin és a TNI Provo, a Neways Salem városában.  

 
Az MLM, ami az árut illeti, nem becsapás /legalábbis nem jobban, mint a 

szokványos kereskedelmi gyakorlat/, termékforgalmazás lévén nem is 
pilótajáték.  

Mindezeknél sokkal rosszabb. Egy MLM hálózatban a termék minden 
lehetséges formájában jelen van ugyan, de nagyobbrészt mint ÜRÜGY, vagy 

még inkább mint annak a folyamatnak a katalizátora, amelynek 
eredményeképp az érte kiadott pénz /egy része/ a közvetítő bankszámlájára 

kerül. E közvetítő azonban ugyanakkor -hálózata és saját maga révén- 
FOGYASZTÓ is, akinek a fogyasztásában a láncolatban felette álló ún. szponzor 

érdekelt, és így tovább, egészen a lánc elején állóig /aki a lánc többi tagjához 

hasonlóan csak bizonyos mélységig és meghatározott feltételek teljesítése után 
részesül juttatásban/. Munkakapcsolat esetén a fogyasztás egy MLM 

rendszerben elsősorban nem döntés kérdése, hanem a belépéstől kezdve 
KÉNYSZER. A rendszer /és a benne munkálkodók anyagi/ stabilitását az 

állandó fogyasztás, a kiesés pótlását és a fejlődést a különféle indokokkal 
/bemutatóanyag, induló árukészlet, saját felhasználás/ belépéskor 

megvásároltatott irreális nagyságú belépőcsomag biztosítja /belépőcsomag 
nélkül a legtöbb MLM rendszer összeomlana/. A jutalékok összege kétszeresen 

megtévesztő: adózni /csak vállalkozással lehet MLM üzletben részt venni/ és 
vásárolni kell belőle /termékeket, ún. képzési anyagot és a -kötelezőnek 

számító- részvétel lehetőségét a rendezvényekre/. 
Itt jutottunk el ahhoz a ponthoz, amiért a mai és tegnapi bejegyzést megírtam. 

Egy "hagyományos" munkáltató a pénzéért teljesítést, lojalitást, 
érdekképviseletet vár. Néha a magánélet terhére is, de utóbbit valamilyen 

mértékben mindig elválasztja a munkától. Egy MLM alapú cég MINDENT 

kisajátít, nem csak az időt, hanem a GONDOLATOKAT is. Cserébe egyetlen 
dolgot ígér -ami minden rendezvényen a kötelezően elmondandó legfőbb 
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kívánság-: PÉNZT. A -mindig föltett- kérdésre, hogy mi az oka a megkérdezett 

csatlakozásának, ezt az EGYETLEN szabatos választ lehet adni: a pénz.  

Egy MLM rendszerben a juttatások három kritériumnak kell, hogy 
megfeleljenek: 1. elenyésző részük akkora legyen, hogy az a lehető 

legnagyobb vonzerőt gyakorolja a munkatársakra, 2. pár éves munkával el 
lehessen érni egy imponáló nagyságú BRUTTÓ jövedelmet /amely nettósítva, a 

kötelező kiadások levonása után általában alulmarad a hagyományos bérekkel 
szemben, tehát további teljesítésre sarkall/, 3. BIZONYTALAN legyen /vagyis 

ismét csak teljesítménynövelésre ösztönözzön/.  
Amikor egy ismerősömnek, aki Jehova Tanúja, bemutattam a Nu Skin ún. 

képzési rendszerét, elmosolyodott: "Hiszen én ezt ismerem! Nálunk is van 
Open /nyílt nap, amin bárki ingyen részt vehet, ez az új belépők meggyőzését 

célozza/, Fly-inn /egész napos program mindig ugyanarról, kicsit másképp 
megvilágítva, a lelkesítésen kívül a berögződést és minden más kizárását 

hivatott mélyíteni, a Nu Skinnál pár ezer forint/ és a több napos Sikerolimpia 
/a Nu Skinnál több tízezer forint, háromhavonta egy hétvége/, csak másként 

nevezik őket."  

 
Az MLM rendszerek egyszerűen lemásolták az amerikai szekták gyakorlatát. 

Természetesen a három felsorolt rendezvényen kívül is vannak még képzések, 
vezetői értekezletek, összejövetelek. Általában pénzbe kerülnek, mint ahogy 

pénzbe kerülnek az autóban is hallgatható cd-k, az otthon olvasandó könyvek. 
A hasznon túl, amelyből már semmit nem osztanak vissza a disztribútori 

hálózatba, van egy talán még annál is fontosabb funkciójuk: LEFOGLALJÁK A 
LEHETŐ LEGTÖBB EGYÉBKÉNT NEM MUNKÁVAL TÖLTÖTT IDŐT. 

A mormonok hazai terepen vehették fel a versenyt a többiekkel. 
 

Azt a munkát, amelynek egyetlen célja a pénzszerzés, hivatásszerűen nem 
lehet végezni. Ha pedig hivatásszerűen, ahogy pedig utcát is lehet seperni, 

nem lehet végezni, akkor az nem más, mint a legnagyobb merényletek egyike, 
amit az ember ÖNMAGA ELLEN el tud követni. 

 

A multi-level marketing a minden porcikájában és percében fogyasztásra 
stimulált ember világa, esszenciálisan maga a szép új világ, amit nekünk 

szánnak. 
Huxley se képzelhetné el különbül.  
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a Napló után 58.  

 
Most másodjára attól a Stephen Kingtől fogok idézni, akitől egyszer már 

megtettem ezt, az Interludium-közjáték 7-ben. Csupán ez a két idézet, 
egymás után olvasva /egymás után is keletkeztek, a Rémület a sivatagban, 

amelyből az első származik, ráadásul jóval előbb, mint a Duma Key, amelyből 
az alábbi/ képes tömören összefoglalni, amiért a Napló létrejött. 

Különösen, ha ismét hozzátesszük, hogy King HORROR-regényeket ír. 
Nem is olyan régen, néhány esztendeje a Kismester ezeket a sorokat vetette 

papírra: 
 

"Kezdjük az üres felszínnel. Nem kell vászonnak vagy papírnak lennie, viszont 
úgy érzem, a fehérsége fontos. Azért nevezzük fehérnek, mert szükségünk van 

egy szóra, de az igazi neve a semmi. A fekete a fény hiánya, a fehér viszont az 
EMLÉKEZET HIÁNYA, annak a színe, ha nem tudunk emlékezni. 

Hogyan emlékezzünk az emlékezésre? Ezt a kérdést gyakran fölteszem 

magamnak a Duma Keyn töltött idő óta, sokszor a hajnali órákban, amikor 
kinézek a fény hiányába, és hiányzó barátaimra emlékezem. Néha ezekben a 

korai órákban a látóhatáron gondolkozom. MEG KELL TEREMTENED A 
LÁTÓHATÁRT. Meg kell jelölni a fehérséget. Azt hinnék, hogy ez egyszerű, 

holott HŐSTETT MINDEN MOZDULAT, AMELY A VILÁGOT TEREMTI ÚJJÁ. 
Legalábbis hitem szerint. 

Képzeljenek el egy kislányt, aki még majdnem baba. Majd' kilencven éve 
történt, hogy kiesett a kocsiból, beütötte a fejét egy kőbe, és mindent 

elfelejtett. Nemcsak a nevét; mindent! Azután egy napon annyi emléke 
visszatért, hogy a kezébe vegyen egy ceruzát, és meghúzza első, bátortalan 

vonalát a fehérségen át. Természetesen ez a látóhatár volt. UGYANAKKOR EGY 
RÉS IS, AMELYEN BEÖMLÖTT A SÖTÉTSÉG. 

Mégis, képzeljük el, ahogy a kis kéz fölemeli a ceruzát...habozik...és 
MEGJELÖLI A FEHÉRSÉGET. Képzeljék el azt a bátorságot, amely ehhez az 

első, A VILÁGOT KÉPEK ALAKJÁBAN ÚJRATEREMTŐ erőfeszítéshez kellett! 

Mindig szeretni fogom ezt a kislányt, bármilyen sokba került is ez nekem. 
Muszáj. NINCS VÁLASZTÁSOM. 

Mint tudják, A KÉPEKBEN VARÁZSLAT REJLIK." 
 

Tegnap este kilenc órakor megszületett a Hikszosz első, bár ideiglenes 
képviselője e világon, a Helyreállítás Magyarországi Pártja. 
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a Napló után 59. – A társadalmi szerződés 

 
Sámuel első könyvében olvasható, hogy a próféta -egyben Izrael bírája- még a 

király, Saul életében felkeni utódát, Dávidot. Dávidnak menekülni kell a 
féltékeny Saul elől. Sámuel halála után Szif pusztájában rejtőzik el, de Szif 

lakói elárulják a királynak, aki háromezer katonával elindul a pusztába. 
Miközben az őt üldöző Saul alszik, Dávid egy kisérővel belopódzik a táborába, 

és a fejénél földbe szúrt lándzsát a vizeskorsójával együtt elviszi. Később a 
LÁNDZSÁT visszaküldi ezekkel a szavakkal: "Az Úr ma kezembe adott, de nem 

akartam kezet emelni az Úr fölkentjére." /I. Sámuel 26:23/ 
A korsóról nem esik több szó. Sem a Bibliában, sem a vonatkozó 

kommentárokban: mintha a történet lényege az volna, hogy Dávid elismeri 
Sault Izrael királyának, és a kettejük közötti döntést egyedül az Úrra bízza. 

Csakhogy ez a döntés -és ezt Dávid tökéletesen tudta- már jóval korábban 
megszületett - ennek eredménye lett Dávid királlyá kenése.  

A megoldás abban a tárgyban rejtőzik, amelyről mindenki -ki okkal, ki 

felületességből- mélyen hallgat: a KORSÓBAN. A lándzsa a föníciai népeknél a 
királyi HATALOM jelképe volt. És nem csak a föníciai népeknél. Például I. 

/Orseolo/ Péterig a magyar királyi hatalom szimbóluma is a lándzsa volt. A 
bizánci tróntól I. Mánuel császár fia megszületésével elesett, de addig 

trónörökösnek számító magyar III. Béla a császárral való egyenjogúságát 
kifejezni hivatott bizánci kettős keresztet viselt a pajzsán, amely voltaképpen 

LÁNDZSÁRA TŰZÖTT KERESZT. /A kettős kereszt 1190 körül, III. Béla 
uralkodásakor került a magyar heraldikába, a nyugati világban először. 

Létrejöttére több magyarázat született. Van olyan elképzelés, hogy az INRI 
feliratú tábla a kereszt rövidebbik szára, van olyan is, hogy a kereszt alakú 

megfeszített test és a keresztfa alkotják a kettős formát. A legvalószínűbb az, 
hogy a két részre szakadt Római Birodalom nyugati és keleti felének harcaiban 

Bizánc, a szintén kereszténnyé lett nyugati rész feletti győzelme jeléül 
egyszerűen KERESZTET TŰZÖTT A KERESZTRE. Vagyis A -római- KERESZTET -

stilizált- LÁNDZSÁRA TŰZTE. A lándzsa hegyét és két ütközőjét háromszirmú 

liliomformával szokták ábrázolni - a Bourbon liliom szintén erre vezethető 
vissza. E három sziromból lett később a magyar címer HÁRMASHALMA, 

amelynek már a sumér írásrendszerben is ez a jelentése: FÖLD, ORSZÁG./ 
/Szintén a föníciai népeknél/ a korsó azonban a hatalomnál sokkal többet: az -

Istentől kapott- URALMAT jelentette, ami nélkül a hatalom csak BITOROLT 
hatalom lehet.  

Dávid a lándzsa visszaküldésével és a korsó egyidejű megtartásával a 
következőt üzente Saulnak: tiéd a hatalom, de ÉN VAGYOK A KIRÁLY.  

 
A mondás, hogy "a boldog élet egy koldus álma", Schopenhauertől származik. 

Tökéletesen ráillik arra az emberre, aki John Locke nyomán meghirdette a 
KORLÁTLAN NÉPFÖLSÉG elvét, akinek társadalomelméletéről Voltaire azt 

mondta, hogy "íme egy koldus filozófiája, aki azt szeretné, hogy a szegények 
kirabolják a gazdagokat", és aki halála előtt végleg megőrült: Jean-Jacques 

Rousseaura.  

"A társadalmi rend szent jog, amely minden más jog alapjául szolgál. 
Ugyanakkor ez a jog EGYÁLTALÁN NEM A TERMÉSZETTŐL SZÁRMAZIK, 
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következésképpen megállapodásokon alapul. A feladat megtudni, melyek ezek 

a megállapodások" - írja ez a beteg ember.  

Az ún. "társadalmi szerződés" az ún. felvilágosodás államelméletének az 
alapja. Már a 17. században, Thomas Hobbesnál megjelenik, folytatódik 

Montesquieunél, a már említett Lockenál és Rousseaunál. Az első kiritikát vele 
szemben David Hume fogalmazta meg, akinél Rousseau élete utolsó 

szakaszában, angliai száműzetésekor lakott, és akit azzal vádolt meg, hogy az 
életére tör. 

 
Társadalmi szerződésnek azt a képtelenséget nevezik, hogy az államhatalom 

csak az állampolgárok akaratlagos megállapodása, kvázi szerződése révén 
tekinthető legitimnek, ez a megállapodás pedig az állampolgárok RACIONÁLIS 

DÖNTÉSHOZÁSÁNAK az eredménye. A hatalomgyakorlás alapja így egy 
statisztikai mutató lesz, maga a FIZIKAI TÖMEG, amely feltételezetten a 

BÖLCSESSÉG tulajdonságával is rendelkezik /"a mennyiség minőségbe csap 
át" marxi-lenini tanítással összhangban/.  

A tömeg nem értelmes. Leginkább valamiféle természeti jelenségnek lehet 

tekinteni, és e tekintetben mindegy, hogy akadémikusokból áll-e, vagy vasöntő 
szakmunkásokból. Hume, aki azt tartotta, hogy "intelligencia nélkül nincs 

jóság" /nincs "jó"/, felismerte, hogy az ember a KEZDETEKTŐL társas lény 
/ergo a társadalomba szerveződés a természetéből, vagyis a TERMÉSZETBŐL 

következik/. Felismerte, hogy a társadalom, amely "fokozza erőinket, 
képességeinket és biztonságunkat" alapvető feladata a VÉDELEM. Társadalmi 

szerződést azonban nem talált, és bár feltételezte, hogy a nép beleegyezése 
alapja lehet a kormányzásnak, de tagadta, hogy minden kormányzatot erre 

alapoztak volna. Általánosan, mint mondja, a nép ELTŰR, nem kiválaszt: 
"Mindenütt látjuk az alattvalókat is, akik ELISMERIK fejedelmeik...jogát." 

Az a hatalom, amely abban merül ki, hogy valamiféle tömeg vagy tömegnek 
megfeleltetett statisztikai eredmény segítségével gyakorolják, mindig és 

minden esetben BITOROLT hatalom. Annak a legalapvetőbb előfeltétele, hogy 
nem bitorolt hatalommá váljon, az, hogy gyakorlójának rendelkeznie kell a 

hatalomgyakorláshoz szükséges kvalitásokkal /vagyis ÉRDEMESNEK KELL RÁ 

LENNI/, EZEK PEDIG SEMMIFÉLE NÉPTŐL NEM SZÁRMAZHATNAK. Ezeket, ha a 
felvilágosodás terminológiájával fogalmazok, egyedül az anyatermészet, ha a 

sajátommal, akkor ISTEN ADJA ÉS ADHATJA.  
Egy erre hivatott grémium vagy személy képes lehet a -nem hatalmon levő, 

hanem URALKODÓ- kiválasztására /fatális véletlenek egybeesésekor akár a 
"nép" is ráhibázhat/, de ez soha nem a szó eredeti értelmében vett választás, 

sokkal inkább FELISMERÉS.  
 

A HATALMAT NEM AZ EMBER, HANEM AZ ISTEN /nem vallásosaknak: az -
ember akaratától független, emberi- TERMÉSZET/ LEGITIMÁLJA.  

 
Míg a -legitim- hatalom mindig függvénye az uralomnak, az uralom -ld. a 

bevezető történetet- nem függvénye a hatalomnak. Karl Franz Josef Ludwig 
Hubert Georg Maria von Habsburg-Lothringent, azaz IV. /Boldog/ Károly 

magyar királyt, aki bár 1918. november 13-án kelt eckerstaui nyilatkozatában 

elfogadta a magyar köztársasági államformát, soha nem mondott le, annak 
ellenére, hogy még életében megfosztották a hatalomtól, mint Magyarország 

utolsó, és nem mint VOLT királyát emlegették és emlegetik /őt a -majdnem- 
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királyi HATALOMMAL felruházott Horthy is "felség"-nek szólította/. Még egy 

köztársasági elnöknek, sőt egy miniszterelnöknek is kijár élete végéig az 

"elnök" illetve "miniszterelnök" titulus, noha akkor többnyire már régen 
nincsenek hivatalban. 

 
A protokoll még képes emlékezni. 

 
Folytatjuk a következő bejegyzésben. 
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a Napló után 60. – Szent István intelmei  

 
A következőkben többek között a Szent Korona-tanról lesz szó. Mivel ezt Szent 

István fiához intézett Intelmeire vezetik vissza, szükségesnek látszik az 
Intelmeket teljes terjedelmükben felidézni. Hosszúsága miatt a folytatás 

átkerül egy másik bejegyzésbe. 
 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ 
 

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata 
megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt 

égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja 
fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet 

előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, 
hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben 

isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az 

élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és 
egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely 

részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, 
szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát 

én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, 
parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind 

alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével 
utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván 

eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely 
Salamon szájából szól: 

 
Hallgass, fiam, atyád intelmére, 

s ne vedd semmibe anyád tanítását!... 
 

[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,  

akkor nagy lesz száma élted éveinek. 
 

Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai gyöngédséggel 
parancsolok, megveted - távol legyen! -, nem szívelnek többé sem Isten, sem 

az emberek. De halljad az engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám 
ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga 

hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a 
parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat meg a 

paradicsombéli lakást. Isten régi, kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért 
szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különb-

különbféleképpen pusztult el: részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz 
emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja 

békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve kardcsapásokkal fenyegette a népet 
apja ostorsuhintásai helyett, azért sok rosszat tűrt el országában, végül is 

kivetették onnan. Hogy ez véled ne történjék, fogadj szót, fiam; gyermek 

vagy, gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden 
gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok 
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fáradalmait s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész 

életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az 

téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s 
a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor 

fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket 
előrebocsátván térjünk a tárgyra. 

 
FEJEZETEKRE OSZTÁS 

 
A katolikus hit megőrzéséről 

Az egyházi rend becsben tartásáról 
A főpapoknak járó tiszteletről 

A főemberek és vitézek tiszteletéről 
Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról 

A vendégek befogadásáról és gyámolításáról 
A tanács súlyáról 

A fiak kövessék az elődöket 

Az imádság megtartásáról 
A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről 

 
 

I. A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL 
 

Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók 
nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a 

királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, 
illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet 

akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt 
alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen 

igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem 
kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat 

hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, 

minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem 
az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát 

tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen 
harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt 

mondja: "Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd." A hit 
tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható 

Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a 
mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától 

született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a 
Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták 

szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és 
kétely hozzád ne férjen. "Ez a katolikus hit, melyben - miként Atanáz mondja - 

ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül." Ha valamikor 
uralmad alatt akadnának olyanok - távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött 

Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, 

tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az 
ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és 

bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét 
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nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös 

gondod legyen. 

 
II. AZ EGYHÁZI REND BECSBEN TARTÁSÁRÓL 

 
A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az 

egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette el magját, 
majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és szent atyák ültették át, 

meggyökereztették erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen. És 
ámbár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis mintegy réginek tartják; itt 

viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint ifjú, friss hajtást 
prédikálják. Épp ezért kíván meg szemfülesebb s szembetűnőbb őröket, 

nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában 
érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod 

miatt megromoljék s megsemmisüljön. Mert aki a szentegyház méltóságát 
csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Hiszen 

maga az Úr mondta Péternek, akit a szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé 

emelt: "Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat." Ő ugyanis 
önnönmagát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből épült egyházról 

beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, 
mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, 

hívta a saját magára épült szentegyháznak. Ha valaki lázában e szentegyház 
tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint 

méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe 
vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül 

marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam, 
napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy 

inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első 
királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, 

hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen. 
 

III. A FŐPAPOKNAK KIJÁRÓ TISZTELETRŐL 

 
A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők 

kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz 
a főpapokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak véled, ellenségtől 

nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, 
imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. Őket állította ugyanis Isten őrül 

az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, valamint az egész 
egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá. Mert nélkülük 

királyok nem is állíttatnak, nem is országolnak. Az ő közbenjárásukra törlik el a 
vétkezők vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is 

kétségkívül megjobbítod, országodat is tisztességgel igazítod. Mert az ő 
kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbe kötés hatalma. Mert Isten 

megegyezett velük örök szövetségben, és elkülönítette őket az emberektől, a 
maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király 

szavával megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket: "Fölkentjeimet ne 

érintsétek!" Az illeti meg ugyanis Isten felkentjeit, ki az isteni és kánoni 
végzéssel szembeszállva a szent renden való férfiakat hamis vádaskodásokkal 

mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja. Teljességgel megtiltom fiam, hogy 
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így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni, mert az ilyen 

dolgok sértik Istent elsősorban. Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó 

van, kárhoztatásra méltó vétekbe esik - távol legyen! -, figyelmeztesd 
háromszor, négyszer is négyszemközt az evangélium tanítása szerint. Ha 

akkor intelmeidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfeddni a következők 
alapján: Ha rád nem hallgat, jelentsd az egyháznak. Mert ha e rendet 

megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod. 
 

IV. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRŐL 
 

Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, 
serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék 

oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, 
atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se 

nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon 
harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig 

eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem 

emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha 
békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz 

szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az 
ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a 

királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed 
szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a 

királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod 
minden tekintetben békés legyen. 

 
V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL 

 
A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. Dávid 

király és próféta mondja: Ítéletedet, Isten, bízd a királyra. 
 

És ugyanő másutt: 

 
Király vagy, az igazságosságot szereted. 

 
A türelemről így beszél Pál apostol: "tanúsítsatok mindenki iránt türelmet." És 

az Úr evangéliumban: "Ha [türelemmel kitartotok, megmentitek lelketeket." 
Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, 

szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes 
légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd vagy valamely 

főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, 
hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond 

fogadalmat megszegi az ember; és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi 
méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet 

inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. 
Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes 

királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig 

egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal 
összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd 

koronád dicséretes és ékes. 
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VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL 

 
A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a 

királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római 
birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, 

hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony 
még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként 

különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-
különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, 

s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a 
pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és 

esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket 
jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben 

tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit 
építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt 

szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, 

hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák. 
 

VII. A TANÁCS SÚLYÁRÓL 
 

A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igényt. A tanács állít 
királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, 

győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő 
rakat, és ő ront le ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora 

haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én 
úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek 

és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék. Ezért, fiam, 
az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, 

csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a 
feladat. Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze 

a bolondok szelessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a 

bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek 
Salamon által: "Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz 

lesz hasonlatos." És Dávid zengi: 
 

Jósággal közeledsz a jóhoz, 
az igazhoz igaz vagy. 

A tisztával tisztán bánsz, 
a hamissal azonban hamis módra. 

 
Ezért hát ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak 

fegyverben, a vének a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen 
kiűzni a tanácsból; ámde ahányszor velük tanácskozol, még ha életrevaló is az 

a tanács, mindig terjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedetedet a 
bölcsesség mértékével mérhesd. 

 

VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET 
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Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A 

legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a 

szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni 
törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a 

fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben 
áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az 

engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség 
valójában pestis az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, 

vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet 
mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, 

hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül 
kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem 

utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat 
görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? 

Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az 
idegenek dicséretére szert így teszel. 

 

IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL 
 

Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi 
méltóság kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a 

bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten 
templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is 

király lévén, mindig mondjad: "Küldd le [Uram, a bölcsességet szent egedből, 
dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így 

fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben." És ismét: "Uram, 
Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én 

szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, 
Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen 

léleknek ne adj engem, Uram." Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi 
királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére 

méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, 

hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények 
összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan 

ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges 
támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját. 

 
X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL 

 
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a 

tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken 
tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt 

kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. 
Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a 

király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, 
szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy 

mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz 

és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a 
szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt 

mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb 
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boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben 

mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes 

mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a 
hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy 

a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a 
jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy 

kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, 
hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy 

elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. 
 

MINDEZ, AMIT FENTEBB ÉRINTETTÜNK, ALKOTJA A KIRÁLYI KORONÁT, 
nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. 

Ámen. 
 

/A szöveg ma ismert legkorábbi fellelési helye a 15. és 16. századi Thuróczy- 
és Ilosvay-kódex, ott Decretum Sancti regis Stephani, vagyis Szent István első 

törvénykönyveként említik. Később a címet Libellus de institutione morum ad 

Emericum ducem-re változtatták, Kuruc Ágnes fordította magyarra./ 
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a Napló után 61. – A Szent Korona-tan 

 
Az Intelmekre vonatkozóan két felfogás létezik. Vagy -istváni sugallatra- 

Asztrik kalocsai érsek /akit Szent István Kr.u. 1000 őszén Rómába küldött, és 
akivel II. Szilveszter pápa koronát küldött a magyar királynak/, esetleg 

Gerardo Sagredo, ismertebb nevén Gellért püspök írta, vagy jóval később 
fogalmazták meg/át politikai célból. Akárhogy is, Werbőczy István országbíró, 

majd nádor tíz évig írott, és a Dózsa-féle parasztfelkelés évében befejezett 
Tripartituma /Hármaskönyve - három részre, a nemesi magánjogra, nemesi 

perjogra, valamint a városi és jobbágyi jogra tagozódik az 1514-es 
paraszttörvényekkel/ az Intelmekre támaszkodó Szent Korona-tant már 

alaptételévé teszi.  
 

Három koronatípus van: az ún. házi, az országló és a BEAVATÓ korona. 
Utóbbit a király EGYSZER viselhette: koronázáskor. A magyar korona Európa 

EGYETLEN beavató koronája. Korát, funkcióját, anyagait tekintve az egész 

világon csak a német-római császári korona vethető vele össze, de azt sem 
nevezték soha SZENT koronának. 

 
A Szent Korona-tan hat pontban összefoglalva a következőket tartalmazza: 

1. A Szent Korona SZEMÉLY, sőt JOGI SZEMÉLY; 
2. A Szent Korona a magyar államiság megtestesítője; 

 
3. A Szent Korona teste az ország földje /maga az ország/; 

4. A Szent Korona tagjai az ország polgárai; 
5. A Szent Korona a legfőbb felség, minden hatalom és jog forrása; 

6. A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona 
nevében kormányoz. 

 
Az egyik ok, amiért az Intelmeket leírtam, hogy érzékelhető legyen, az 

Intelmek -még felületesen olvasva sem- NEM ezt mondja. Az Intelmek 

KIRÁLYTÜKÖR: a koronát, tanítja, elsődlegesen nem egy fizikai tárgy, hanem a 
legitim kormányzás egymás alá rendezett hármas követelményrendszerének 

/közülük kettőről, VISSZAFELÉ haladva a hatalomról és az uralomról az előző 
előtti bejegyzésben volt szó, ld. még Magna Hungaria 6./ legalapvetőbbike, a -

VISELKEDÉSBEN kifejezett- FENSŐBBSÉG alkotja.  
 

Az Intelmek nem a Szent Koronáról beszél. A fizikai korona általában egy 
TERMÉSZETES -nem deklarált- SZIMBÓLUM /ld. Magna Hungaria 13./, amely 

ÖNMAGA LÉNYEGEKÉNT fejezi ki, amit szimbolizál. A megkoronázás az 
Intelmek szellemében azt jelenti, hogy a -láthatatlan- fensőbbséget egy azzal 

esszenciálisan azonos tárggyal szimbolizálva ELISMERIK az uralkodót. Ez a 
tárgy NEM áll az uralkodó felett, nem is állhat, mert LÉNYEGILEG AZONOS 

VELE. Az uralkodó -még a köztársasági elnök is- EGYSZEMÉLYBEN képviseli az 
országot /bizonyos értelemben MAGA AZ ORSZÁG/, tehát az őt jelképező tárgy 

jelképezi az országot is. Nem személy, nem minden hatalom és jog forrása, 

önmagán kívül sem testesít meg semmit: JELKÉP.  
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A Szent Korona azonban nem közönséges korona. Hozzá hasonló tárgyat egyet 

ismer a történelem: a zsidó frigyládát. Erről mindjárt szót ejtünk, előtte 

azonban néhány mondat erejéig a Szent Korona-tannak kell szentelnünk a 
figyelmet. A Szent Korona-tan ugyanis, mintha csak az utóbbi néhány tíz 

évben íródott volna, korát jóval túlhaladva PONTOSAN AZ ELLENKEZŐJE 
ANNAK, AMINEK LÁTSZIK. A magyar nemesség kezdetektől datálható 

törekvése az volt, hogy a királyi hatalmat gyengítse. Werbőczy 
Hármaskönyvében az úgynevezett ellenállási jog gyakorlatilag egy az egyben 

az Aranybulla 31. cikkelyének átvétele. A Szent Korona-tan a Koronának az 
uralkodó fölé rendelésével ennek megerősítésére szolgált, a királyt kormányzói 

és a Korona tagjaival /akkor ez alatt a nemességet és a városi polgárságot 
értették/ jóformán egy szintre süllyesztve. A Szent Korona-tanra a negyed 

évezreddel később élt Rousseau is büszke lehetne. A földdel és néppel való 
fizikai megfeleltetéssel a tan gyakorlatilag egy HELYCSERÉT hajt végre: a 

Koronát -elnevezését meghagyva- profanizálja, míg a népet a legfőbb hatalmi 
státuszba emeli.  

 

1038. augusztus 15-én Fehérvárott a Mennybe emelt Szűz Mária templomában 
Szent István király az országot a /nem valószínű, hogy a Szent-/ korona 

képében Szűz Máriának ajánlotta fel. Ez szimbolikusan azt jelentette, hogy a 
Koronában Szűz Mária, vagyis végső soron ISTEN FENSŐBBSÉGÉT 

EGYESÍTETTE A KIRÁLYI HATALOMMAL. A Korona a közvetítő: FELFELÉ az 
országot megtestesítő KIRÁLY analógjaként az ORSZÁGOT, LEFELÉ az ISTENT 

képviseli. Az egyesülés a KORONÁZÁSKOR történik meg /amelynek éppen 
ezért nagyon szigorú szabályai voltak, csak az esztergomi érsek végezhette, 

csak Fehérváron, csak a Szent Koronával és csak bizonyos napokon, hosszas 
előkészítés után/. A Szent Korona részben ezért szent és ezért beavató korona 

/vannak olyan források, amelyek a magyar királyokat ISTENFIÚI minőségben 
tüntetik fel/.  

A magyar Szent Korona azonban ömagában is más minőség, mint egy szimpla 
uralkodói jelvény: azért képes Isten képviseletére, mert ÖNMAGÁBAN is szent 

/megfelel az ELKÜLÖNÍTETTSÉG és TÖKÉLETESSÉG kritériumának/. Teljesen 

mindegy, RÉSZLETEIBEN milyen, hány korban, hány elemből, miért azokból 
állították össze, egy láda fedelének rácsukódása okozta-e a kereszt 

elferdülését, vagy szándékosság. Már azelőtt szent volt, mielőtt a pápa 
megáldotta volna /sőt a pápa nem is rendelkezhet a Korona szentségéről/.  

 
A Szent Korona nem azért a legfőbb szuverén, mert a magyar állam és 

állameszme megtestesítője. A Szent Korona azért a legfőbb szuverén, mert az 
ember által el nem érhető ABSZOLÚTUM megtestesítője.  
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a Napló után 62. – A kiválasztás 

 
Kr. u. 96. szeptember 17-én Titus Flavius Domitianus császár eltolta a 

vacsorára tálalt szarvasgombát, ezekkel a szavakkal: "majd holnap megeszem, 
ha ugyan még megehetem". Nem ehette meg: másnap, a kihallgatások végén 

összeesküvés áldozata lett. Utódává a szenátus Marcus Cocceius Nervát 
választotta, aki minden valószínűség szerint maga is részt vett az 

összeesküvésben. Nerva körülbelül hatvannégy esztendősen került a császári 
trónra. Idős kora, gyermektelensége és a hadsereg -melyben Domitianus igen 

népszerű volt- ellenállása miatt kénytelen volt társuralkodó után nézni, akit 
egyben adoptált is: e társuralkodó Germanis Superior tartomány helytartója, 

Marcus Ulpius Traianus /uralkodói nevén Imperator Caesar Nerva Traianus 
Augustus/ lett.  

Nerva alig több, mint egy év uralkodás után, 98. január 25-én hunyt el. Az 
azután következő nyolcvankét esztendő alatt a Birodalom elérte legnagyobb 

kiterjedését, ha első aranykornak és virágzásnak Augustus uralkodását 

nevezzük, látszólag a még ezt is elhalványító másodvirágzását élte. Utána 
azonban nem jött több föllendülés: már csak a lassú hanyatlás, majd az 

Imperium Romanum IV. század végi kettészakadása után Róma alkonya 
következett.  

 
E nyolcvankét év a négy, úgynevezett "jó császár", Traianus, Hadrianus, 

Antoninus Pius és Marcus Aurelius uralkodásának ideje volt. Traianus 
fennhatósága alá majdnem hatmillió négyzetkilométer tartozott, ezzel Róma az 

ókor második legnagyobb birodalmát hozta létre. Egyetlen birodalom volt 
képes csak -nagyságát tekintve- felülmúlni: az ókor utolsó birodalma, a HUN 

BIRODALOM. 
A jó császárok -különösen Traianus- idejére és az Augustussal való 

párhuzamba állításra sokáig emlékeztetett egy latin nyelvű hízelgés: "Felicior 
Augusto, melior Traiano!", azaz "Boldogabb Augustusnál, jobb Traianusnál!". A 

fentebb említett négy császárban mindenekelőtt az volt a közös, hogy -bár 

rokonai voltak egymásnak- mindannyian ÖRÖKBEFOGADÁS ÚTJÁN jutottak 
hatalomhoz. Az örökbefogadás addig sem volt ritka a rómaiaknál: Caligula, 

Nero, sőt már Octavius-Octavianus-Augustus /későbbi/ hatalmát is ez 
legitimálta. A jó császárok örökbefogadása azonban előbbiektől /főleg 

Caligulától és Nerótól/ eltérően TUDATOS KIVÁLASZTÁS eredménye volt. 
Egyedül Hadrianusszal /ld. még Összefoglalás 38./ szemben lehet azt a 

kifogást támasztani, hogy az ő adoptációját igazoló okiraton a császár hirtelen 
halála miatt nem Traianus, hanem felesége, Plotina aláírása állott. A szenátus 

azonban -mérlegelés után- jóváhagyta Hadrianus császárságát, tehát a tudatos 
kiválasztás kritériumának ő is megfelelt. /Halála után viszont, zsarnoknak 

tartván, nem akarták besorolni az istenek közé. Utóda, Antoninus Pius sírva 
könyörgött a szenátoroknak, ezért is kapta a "pius", "kegyes" melléknevet. 

Hadrianus mauzóleuma ma is látható: ez a római Angyalvár./ 
 

Lévai Anita és Potó István Római caesarok című könyvében azt írja, hogy a 

négy "jó császár" alatt "úgy látszott, a történelem végre az emberi 
érdemeknek kedvez a zsarnok dinasztiák uralma helyett". Egy dinasztiára, 
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mondjuk a Bourbonokra, még ha némely, vagy akár sok tagja rá is szolgált e 

titulusra, azonban éppoly kevéssé értelmes rásütni a "zsarnok" jelzőt, mint 

bármely népcsoportra például azt, hogy "tolvaj". A dinasztikus trónutódlásnak 
is volt előnye: világos öröklési szabályokat fektetett le, csökkentve ezzel a 

belviszályok lehetőségét, és lehetővé tette az utód gyermekkortól való 
felkészítését, akiből így még közepes képességek esetén /különösen jó 

tanácsadókkal/ is tűrhető uralkodó válhatott. A dinasztikus öröklés ugyanakkor 
nullára csökkenti a -mégoly alkalmas- dinasztián kívüliek érvényesülési 

lehetőségét. /A római császárok utódlása, talán a Flaviusok kivételével, 
teljesen másként történt, mint a például a Habsburgokhoz hasonló későbbi 

európai császári-királyi dinasztiáké. Ugyan a római katonacsászárokig itt is 
négy, jelesül a Julius-Claudius-, Flavius-, Antoninus- és Severus-

DINASZTIÁRÓL beszélünk -már ezért sem szerencsés a "dinasztiákat" a jó 
császárokkal szembeállítani, tudniillik ilyen alapon őket is be lehet sorolni, és 

be is sorolják ugyanazon csoportba-, ezt csak a megállapítható rokonság miatt 
tesszük./ 

Azon ritka pillanatok egyike, amikor Magyarország bölcsen VÁLASZTOTT, 

1446-ban volt. Június ötödike, amikor a magyar országgyűlés a pesti Rákos-
patak mellett Hunyadi Jánost kormányzóvá emelte, Pünkösd vasárnapjára 

esett. E választás sokkal közelebb állt ahhoz a tudatossághoz, amellyel a "jó 
császárokat" kiemelték, mint bármely mai magyar, választásnak nevezett 

szemfényvesztés: Hunyadi János alkalmasságához kétség nem fért.  
Felületesen azt lehetne gondolni, hogy a tizenkét esztendővel később katonai 

nyomással távollétében királlyá tett /formálisan: választott/ fiáról, a még 
tizenötödik évét sem betöltött Mátyásról akkor még nem lehetett eldönteni, 

alkalmas-e az uralkodásra, de nem így volt. Mátyást hatéves korától 
KÉPEZTÉK: tanult egyház- és államjogot, latint, jártas volt a művészetekben. 

Ez is választás volt, csak nem az azt végrehajtó főurak és főpapok választása, 
hanem Mátyás nagybátyjáé, az 1458. január 24-én Mátyás királlyá 

választásával egyidejűleg a Duna jegén öt évre régenssé kinevezett Szilágyi 
Mihályé. /Szilágyi Mihály kormányzását Mátyás megakadályozta./ 

 

Sem Hunyadi Jánost, sem Hunyadi Mátyást nem a modern értelemben vett 
"nép" választotta, egy maihoz hasonló, "választás"-nak nevezett komédia 

során. Elgondolkodtam, hány jelentős történelmi személyiségről tudok, aki így 
jutott hatalomhoz: EGYETLEN EGYRŐL SEM. Az nem lehet, gondolkodtam 

tovább, egy biztosan akadt: Churchill. Sir Winston Leonard Spencer Churchill 
John Churchillnek, Marlborough első hercegének, a Legkeresztényibb Király, 

XIV. Lajos nagy ellenfelének leszármazotta volt. Ismertté második 
világháborús miniszterelnöksége tette. Churchill azonban -akkor- NEM 

választások eredményeképp lett miniszterelnök. Elődje, a Csehszlovákiát a 
müncheni egyezménnyel Hitlernek kiszolgáltató Neville Chamberlain 1940. 

május 10-én, ugyanazon a napon, amikor a németek megindították nyugati 
offenzívájukat, lemondott, VI. György király pedig Churchillt kérte fel egy 

nemzeti egységkormány megalakítására. A háború utáni első választásokon 
Churchill és a Konzervatív Párt vereséget szenvedett /Magna Hungaria 6./. 

1951-ben ugyan -most már valóban- megválasztották, de ez az időszak a brit 

birodalom, és vele párhuzamosan Churchill egyre gyorsabb hanyatlásának az 
időszaka volt. 1953-ban agyvérzést kapott, két évre rá, 1955-ben lemondott. 
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Akkor talán az amerikai elnökök? Ők már egy következő bejegyzésre 

maradnak. 
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a Napló után 63. – A függés 

 
1444. június 12-én, majdnem pontosan két évvel Hunyadi János kormányzóvá 

választása előtt II. Murad szultán követei Szegedre érkeztek. A király, I. 
Ulászló Hunyadi társaságában várta őket. A szultán húsz évre szóló 

fegyverszünetet ajánlott /végül tíz évre kötötték meg/, visszaígérte Szendrőt 
és Galambócot, felajánlotta, hogy szabadon engedi a hadifoglyokat, kivonul 

Szerbiából és Boszniából, mindezek mellé pedig százezer arany hadisarcot 
fizet. A király és a szultán által is aláírt megállapodást Murad a Koránra, 

Ulászló a Bibliára tett esküje erősítette meg, majd ezután a szent könyveket 
kicserélték. 

Nem telt bele három hónap, és a magyar hadsereg Ulászló és Hunyadi 
vezetésével, társaságukban a béke felrúgásában döntő szerepet játszó Cesarini 

bíborossal, a pápa képvíselőjével, immár esküszegőként Orsovánál átkelt a 
Dunán, és elindult a Balkán felé.  

Murad Várna mellett várta őket. A csatát november tizedikén vívták meg. A 

török létszámfölény ellenére Hunyadi ki tudta használni specialitását, a távoli 
hang- és fényjelekkel is irányítható nehézpáncélos lovasságot, és megtörte az 

ötször erősebb oszmán arcvonalat. Amikor a török lovasság parancsnoka, 
Karadzsa pasa is "vértanúvá lőn", a janicsárok falanxa mögött álló szultánt 

csak Halil nagyveír tudta lova megbéklyózásával megakadályozni a 
menekülésben. /Ettől kezdve minden csata előtt, melyben a szultán is részt 

vett, a szultán lovát megbéklyózták. Mindenki elmenekülhetett, de a szultán 
nem./ 

Cesarini a döntő pillanat előtt rábeszélte a királyt, hogy ne engedje át 
Hunyadinak a dicsőséget. Ulászló elkövette a legnagyobb 

meggondolatlanságot, amit elkövethetett: megtámadta a janicsárokat. Egy 
Hodzsa Hizr nevű katona volt a szerencsés, aki fejét lándzsájára tűzhette. 

Ez a lándzsa a nap végére két másik lándzsa mellé került. Az egyiken Cesarini 
feje, a másikon az az Evangélium volt, amelyre Ulászló Szegeden 

megesküdött, hogy tíz évig nem támadja meg az Oszmán Birodalmat. 

 
Az oszmán-törököktől, Magyarország egykori halálos ellenségeitől is lehet 

tanulni, nem is keveset. 
 

Ha Hunyadi János fia, Mátyás a huszadik század második felében látja meg a 
napvilágot, a Hunyadi-pártot pedig Magyar Szocialista Pártnak hívják, 

hatalomra kerülése után néhány évvel megbukik. Már nagybátyjával is 
nehezen boldogulna, a kincstár katasztrofálisan alacsony bevételeit célzó 

REFORMJAI /különösen az adók/ állandó ellenzéki támadások alapjául 
szolgálnának, azok az intézkedései pedig, amelyeket az egykori, földesurakat 

korlátozók mintájára hozna, saját párttársait tennék az ellenzék 
szövetségesévé. Sem gazdagságát, sem életvitelét nem néznék el neki: 

igazságos Mátyás helyett hazug Mátyásként élne az utókor emlékezetében. 
Ha a Hunyadi-párt a ma legnagyobb ellenzéki párt volna, nevet se kellene 

változtatnia. Mátyás PÁRTVEZÉRKÉNT, miniszterelnökként vagy államfőként 

mindent megtehetne /és meg is kellene tennie/, hogy HATALMÁT 
MEGSZILÁRDÍTSA /ebben hasonlítana a történelmi I. Mátyásra/, egyet kivéve, 
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és ez AZ ŐT FELEMELŐ PÁRTÁLLAM MEGSZÜNTETÉSE. Hatalomgyakorlása 

minden vele szembeni BELSŐ ellenállás /legyen szó pártjáról vagy az 

országról/ minden eszközzel való elnyomásában merülne ki, hatalmának 
látszólagos haszonélvezője ő és a közvetlenül alatta elhelyezkedő szűk elit /a 

tényleges Hunyadi-párt/, biztosítéka és valóságos haszonélvezője pedig az a 
nemzetközi nagytőke volna, amelyet ezért ugyanúgy ki kellene szolgálnia, mint 

a megbukott reformert példázó változatban is. Egyetlen népmese születne 
róla: a kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

 
A mai Mátyásból csak akkor lehet olyan politikus, akit a legnagyobbak között 

tartanak számon, ha azt cselekszi, mint amit annak idején nem habozott 
megcselekedni: a legelső adandó alkalommal hátat fordít minden pártnak /a 

Hunyadi-pártnak is/, és nem párttagként, hanem Mátyás királyként kezd 
gondolkodni. 

 
De ehhez mindenekelőtt nem Gyurcsánynak vagy Orbánnak, hanem 

Hunyadinak kell születni. 
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a Napló után 64. – A függés 2. 

 
1940. június 18-án a BBC különös felhívást közvetített. Egy nem egészen 

három hete előléptetett, ismeretlen francia tábornok olvasta be, bizonyos 
Charles André Joseph Marie de Gaulle. Bár a második világháború kitörésekor 

még ezredesként szolgáló tábornok csak egy napja tartózkodott Angliában, és 
hazája, Franciaország, törvényes kormánya vezetésével hadban állt, a felhívás 

első mondata így hangzott: "A francia hadvezetés élén ÉVEK ÓTA álló tisztek 
KORMÁNYT ALAKÍTANAK." De Gaulle, Churchill őszinte utálatától övezve, 

néhány hetes afrikai megszakítástól eltekintve 1943. tavaszáig, amikor 
főhadiszállását Algírba helyezte, Angliában maradt. A normandiai partraszállást 

követő párizsi bevonuláskor BEJELENTETTE, hogy elfoglalja a Francia 
Köztársaság elnöki tisztjét, az 1946-tól datált ún. IV. Köztársaság 

megalakulásakor azonban lemondott. Franciaország addigra három 
köztársaságon volt túl. E köztársaságok Napóleonon kívüli hozadéka nem 

sokkal többre korlátozódott, mint a Joseph Ignace Guillotine doktorról 

elnevezett, a népuralom szimbólumának is nevezhető szerkezetre, és a feje 
tetejére állított világ logikájának megfelelően ama három szó ellentétére, amit 

zászlajára tűzött.  
 

Az első köztársaság a 18. század végi ún. nagy francia forradalom ajándéka 
volt. Napóleon -aki paradox módon a Francia Köztársaság császára címet 

viselte- bukása után ugyan visszatért a királyság, de egyharmad évszázadig 
sem állott fönt: 1848-ban kikiáltották a II. Köztársaságot. Négy év után 

császárra is szert tett, mégpedig Napóleon unokaöccse és karikatúrája, III. 
Napóleon személyében /a második I. Napóleon és az osztrák Mária Lujza 

gyermeke, a L'Aiglon, Sasfiók volt/. Már negyed századot sem kellett várni, és 
a bismarcki Poroszországnak hadat üzenő császár és vele a köztársaság egy 

hónap háborúskodás után, 1870. szeptember elején megbukott. A németek 
bevonultak Párizsba, s ha már ott voltak, a következő év januárjában 

Versaillesban kikiáltották Németország egyesülésével a német császárságot, 

el/visszavették a Metzel kiegészített Elzászt. Négy nap híján két hónap múlva 
kitört az újabb francia forradalom és megalakult a párizsi Kommün, amit újabb 

két hónap múlva levertek. 
A franciák addigra már torkig voltak a köztársaságokkal. Két grófot is 

kiszemeltek a királyi trónra, de a sok huzavonából végül egy újabb 
Köztársaság született: az /ideiglenesnek mondott/ III. 1877-ben az akkori 

köztársasági elnök még tett egy gyenge kísérletet a republikánusoktól való 
megszabadulásra, de ez kudarcba fulladt, ellenfelei pedig -sicher ist sicher, 

biztos, ami biztos- 1885-ben fogták a koronaékszereket, összetörték és 
eladták.  

Két világháború és a köztük levő húsz év béke következett. A III. Köztársaság 
végül ugyanabban a Compiégne melletti vasúti kocsiban szenvedett ki 1940. 

június 22-én, amelyben a császári Németország követei 1918. november 11-
én az első világháborút lezáró fegyverszünetet aláírták. 

A felszabadulás után létrejött a IV. Köztársaság, amelyről e bejegyzés elején 

már szó volt. Ennek alkotmánya /de Gaulle szerint, aki ezért mondott le/ ERŐS 
PÁRTOKAT és -ennek következtében- GYENGE ÁLLAMOT eredményezett. Nem 
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kellett sokáig várni a bizonyságra: Franciaország 1954-ben elveszítette az 

indokínai háborút, négy évre rá pedig kitört az algériai válság. A tábornokot, 

aki feltételül JOGKÖRÉNEK JELENTŐS KISZÉLESÍTÉSÉT szabta, 1958. 
júniusában miniszterelnökké választották. Szeptemberben ÚJ ALKOTMÁNNYAL 

és immár ERŐS ELNÖKI HATALOMMAL megalakult az V. Köztársaság, 
novemberben de Gaulle-t köztársasági elnöknek választották. 1962-ben -a 

pártok elutasítása ELLENÉRE- a köztársasági elnök személyét közvetlen 
választás révén FÜGGETLENÍTETTÉK A PÁRTPOLITIKÁTÓL. 

Franciaország HARMINC DICSŐSÉGES ÉVE, ahogy ők mondták, a "politique de 
grandeur" időszaka következett. 

 
De Gaulle-t még egyszer, 1965-ben elnökké válaszották. Nem egészen négy év 

múlva lemondott, rá körülbelül másfél évre, két héttel nyolcvanadik 
születésnapja előtt meghalt.  

Egy más országok segítségére szoruló, hajdani háborús vesztesből lett 
atomnagyhatalmat, az ország irányítására alkalmas, tényleges tartalommal 

megtöltött elnöki posztot és egy kiváló utódot -Georges Pompidout- hagyott 

maga után. 
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a Napló után 65. - kitérő  

 
Szörényi Levente rockoperája, a Kőműves Kelemen 1982-ben jelent meg 

nagylemezen, egy évvel az István, a király előtt. Utóbbi sokkal népszerűbbé 
vált, de a Kőműves Kelement ennek ellenére -minden, amit itt leírok, a saját 

véleményem, nem több és nem kevesebb- meg sem közelíti. A hatodik dal a 
lemezen a "Szabad-e ölni?", az utána következő az "Itt az idő" címet viseli.  

Kezdem a hatodikkal. 
 

"Szörnyű fogadalmat tettünk,  
s én tudom az igazat, 

egy halott asszony gyenge teste 
nem tarthat meg falakat. 

Nem hittünk saját erőnkben, 
hiányzott az akarat, 

hitet adtam embereknek, 

s egy asszony lesz az áldozat. 
 

Szörnyű dologra készülünk, 
s én tudom az igazat, 

hit kell most az embereknek,  
hogy megtartsa a falakat." 

 
Talán valahol ott bujkáltak e sorok annak az embernek a tudatalattijában is, 

aki az egész várost ellepő, "itt az idő" feliratú plakátokat terveztette és 
jóváhagyta. Ha valaki, ő egészen biztosan tudja azt is, hogy ezúttal nem egy 

asszony, hanem egy ország lesz az áldozat. És talán eszébe jut, miközben 
saját propagandatengerének a morajlását hallgatja, hogy mit felejtett el a 

szlogenhez hozzátenni: 
 

"Itt az idő, itt az idő 

a hősi mutatványra! 
Itt az idő, itt az idő 

az önfeláldozásra!" 
 

Pedig ha már miniszterelnök lesz, a dermesztő telek elől az 
energiatakarékosságból órákra elsötétített, fűtetlen szobákba menekült 

Romániának szónokló néhai Conducatorhoz hasonlóan neki is fel kell majd 
idézni a kimaradt két sort. Az áldozat és a hősiesség most is MÁSOK áldozata 

és hősiessége lesz, és most is ugyanazt az egyetlen célt szolgálja majd, 
ugyanolyan értelmetlenül. 

Kilenc nap múlva hárommillió ember fogja megválasztani. Talán verőfényes, 
meleg délelőtt lesz, amikor szavazni mennek. Szavazás után talán elsétálnak 

ebédelni, vagy egy tópartra. Nem kisérik őket fegyveres katonák, mint az első 
orosz hadifoglyokat 1941 forró nyarán. És nem állnak fekete fejkendős 

öregasszonyok sem vizeskorsóval az út két szélén, és senki nem mondja majd 

nekik, mint amazoknak akkor: oj, bednije, oj, bednije. 
Ó, szegények, ó, szegények. 



 502 

2010-04-02 20:29:18 

a Napló után 66. - kitérő 2.  

 
Az Eszmélet, József Attilától: 

 
"Földtől eloldja az eget 

a hajnal, s tiszta, lágy szavára 
a bogarak, a gyerekek 

kipörögnek a napvilágra; 
a levegőben semmi pára, 

s csilló könnyűség lebeg! 
Az éjjel rászálltak a fákra, 

mint kis lepkék, a levelek. 
 

Kék, piros, sárga, összekent 
képeket láttam álmaimban 

és úgy éreztem, ez a rend - 

egy szálló porszem el nem hibbant. 
Most homályként száll tagjaimban 

álmom s a vas világ a rend. 
Nappal hold kél bennem s ha kinn van 

az éj - egy nap süt idebent. 
 

Sovány vagyok, csak kenyeret 
eszem néha, e léha, locska 

lelkek közt ingyen keresek 
bizonyosabbat, mint a kocka. 

Nem dörgölőzik sült lapocka 
számhoz s szívemhez kisgyerek - 

ügyeskedhet, nem fog a macska 
egyszerre kint s bent egeret. 

 

Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 

szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 

s így mindenik determinált. 
CSAK AMI NINCS, ANNAK VAN BOKRA, 

CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG, 
AMI VAN, SZÉTHULL DARABOKRA. 

 
A teherpályaudvaron 

úgy lapultam a fa tövéhez, 
mint egy darab csönd; szürke gyom 

ért számhoz, nyers, különös-édes. 
Holtan lestem az őrt, mit érez, 

s a hallgatag vagónokon 

árnyát, mely ráugrott a fényes, 
harmatos szénre konokon. 
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Im itt a szenvedés belül, 

ám ott kívül a magyarázat. 
Sebed a világ - ég, hevül 

s te lelkedet érzed, a lázat. 
Rab vagy, amíg a szíved lázad - 

ÚGY SZABADULSZ, HA KÉNYEDÜL 
NEM RAKSZ MAGADNAK OLYAN HÁZAT, 

MELYBE HÁZIÚR TELEPÜL. 
 

Én fölnéztem az est alól 
az egek fogaskerekére - 

csilló véletlen szálaiból 
törvényt szőtt a múlt szövőszéke 

és megint fölnéztem az égre 
álmaim gőze alól 

s láttam, a törvény szövedéke 

mindig fölfeslik valahol. 
 

Fülelt a csend - egyet ütött. 
Fölkereshetnéd ifjúságod; 

nyirkos cementfalak között 
képzelhetsz egy kis szabadságot -  

gondoltam. S hát amint fölállok, 
a csillagok, a Göncölök 

úgy fénylenek fönt, mint a rácsok 
a hallgatag cella fölött. 

 
 

Halottam sírni a vasat, 
hallottam az esőt nevetni. 

Láttam, hogy a múlt meghasadt 

s csak képzetet lehet feledni; 
s hogy nem tudok mást, mint szeretni, 

görnyedve terheim alatt - 
minek is kell fegyvert veretni 

belőled, arany öntudat! 
 

Az meglett ember, akinek 
szívében nincs se anyja, apja, 

ki tudja, hogy az életet 
halálra ráadásul kapja 

s mint talált tárgyat visszaadja 
bármikor - ezért őrzi meg, 

KI NEM ISTENE ÉS NEM PAPJA 
SE MAGÁNAK, SEM SENKINEK.  

 

Láttam a boldogságot én, 
lágy volt, szőke és másfél mázsa. 

Az udvar szigorú gyöpén 
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imbolygott göndör mosolygása. 

Ledőlt a puha, langy tócsába, 

hunyorgott, röffent még felém - 
ma is látom, míly tétovázva 

babrált pihéi közt a fény. 
 

Vasútnál lakom. Erre sok 
vonat jön-megy és el-elnézem, 

hogy' szállnak fényes ablakok 
a lengedező szösz-sötétben- 

Igy iramlanak örök éjben 
kivilágított nappalok 

s én állok minden fülke-fényben, 
én könyöklök és hallgatok." 

 
Nagy kísértés volt, hogy ne írjam az egész verset nagybetűvel.  
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a Napló után 67. – Az amerikai elnökök  

 
1885. június 17-én, a francia koronaékszerek összetörésének évében az Isere 

fregatt, fedélzetén a III. Köztársaság ajándékával, horgonyt vetett New York 
kikötőjében. A 350 darabban szállított ajándékot kihajózták, a parton 

összeszerelték, a talapzat elkészülte után felállították, és a következő év 
október 28-án maga az elnök, Grover Cleveland leplezte le. Tíz évet késtek az 

átadással: a Delacroix ihlette Szabadság-szobrot, melyet Frédéric Auguste 
Bartholdi alkotott Eiffel bevonásával, az Egyesült Államok függetlensége 

kikiáltásának századik évfordulójára szánták. /Halas Marcsát, ahogy a pesti 
szleng elnevezte, vagyis a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot hatvanegy évvel 

később, április 4-én adták át. Eredetileg négy mellékalakja volt: egy kő- és egy 
bronz orosz katona, jobb- és baloldalon pedig egy sárkányölő és egy fáklyás 

alak. A katonákat a rendszerváltozás után eltávolították, a másik két 
mellékalak megmaradt. A szobrot Kisfaludi Strobl Zsigmond készítette, 

ugyanő, aki a Horthy-éra idején a nyíregyházi huszáremlékművet is. E 

huszáremlékmű csak a sárkány kilétét illetően nem azonos a Gellért-hegyi 
Sárkányölővel: előbbinél a bolsevizmust, utóbbinál a "fasizmust" jelképezte./ 

 
Az 1884-es amerikai elnökválasztás, amelyen Grover Clevelandet /első ízben - 

eddig ő az Egyesült Államok egyetlen olyan elnöke, akit egy ciklus kihagyása 
után másodszor is megválasztottak/ megválasztották, mint a választások 

általában, nem volt mentes a mocskolódástól. A demokrata Cleveland 
ügyészhelyettesként kezdte köztisztviselői pályafutását, sheriffként folytatta. 

Tisztességes, kötelességtudó hivatalnok volt, aki nem tért ki a leghálátlanabb 
feladatok elől sem /sheriffként a kivégzés is a munkaköréhez tartozott, ezért 

egyszer, visszautasítva a segítséget, személyesen akasztott fel két 
halálraítéltet/. Ugyanez nem volt elmondható ellenfeléről, James Blaine-ről. 

Amikor a republikánusok, tudomást szerezve törvénytelen gyermekéről, 
rágalomhadjáratba kezdtek, a demokraták kérdésére, hogy mit csináljanak, 

Cleveland azt felelte: "MONDJÁK EL AZ IGAZAT!", majd az ellenfeléről 

összegyűjtött terhelő dokumentumokat "A MOCSKOLÓDÁS LEGYEN A MÁSIK 
FÉL MONOPÓLIUMA" felkiáltással apró darabokra tépte és elégette. Ezzel még 

a republikánusok egy részét is maga mellé állította, akik a választás előestéjén 
így fogalmaztak: "Azt mondták nekünk, hogy Blaine úr hibákat követett el a 

hivatalában, de magánélete folttalan, Cleveland úr pedig a hivatali integritás 
modellje, de bűnös viszonyt folytatott. Ezért Cleveland urat választjuk meg 

közhivatalra, Blaine urat pedig visszaküldjük a magánéletbe, ahol oly 
rajongásra méltóan viselkedett." 

 
Grover Cleveland elnöksége a liberális felfogás modellje is lehetne. Mindent 

elkövetett a visszaélések ellen, amit tudott, de másért a kisujját sem 
mozdította. Úgy tartotta, hogy nem a kormánynak kell támogatnia a népet, 

hanem a népnek a kormányt. "Negatív elnök"-nek nevezik ezért mindmáig, 
pedig csak azt tette, amit egy BECSÜLETES liberálisnak tennie kell. 

 

Az Egyesült Államok Clevelanddel és Barack Obamával eddigi 44 elnöke 
pártállásra való tekintet és kivétel nélkül ugyanannak a felfogásnak, melynek 
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alapjait az Alapító Atyák fektették le szűk negyed évezrede, és annak a 

tisztségnek a képviselője, amely mindössze három hónappal fiatalabb a 

világtörténelem egyik legbestiálisabb eseményénél, az Alapító Atyák 
eszményeinek első európai megvalósulásánál, az ún. nagy francia 

forradalomnál. Közöttük különbséget tenni csak ennek a szellemiségnek a 
talaján lehet, végül az előjeleket MEGFORDÍTVA: aki jót tett Amerikának, nem 

tett jót a világnak. 
"Nagy" amerikai elnök csak diabolikus értelemben létezhet.  



 507 

2010-04-06 12:52:27 

a Napló után 68. – A szabadkőművesek  

 
Babits Mihály: Mozgófénykép című költeménye a kedvenceim egyike. Két 

versszakát írom most le, azokat is, ahogy illik, ha a szép új világról van szó, 
fordított sorrendben. 

 
"Ah! Ámerikába! csak ott túl a tengeren, ott van az élet! 

Ah! Ámerikába miért nem utazhatom én soha véled... 
Ott van az élet, a pénz, az öröm, s a kaland tere, küzdeni tér: 

tengve a drága kenyéren unalmasan itt nyavalyogni mit ér?" 
 

"S elpattan a kép, valamint hab a síma vizen. Jön az új. Csupa álom. 
Villannak az ég csodanyilai. Zuppan a zápor a messze határon. 

Ó nézd, gyönyörű! gyönyörű ez a fény- és árnycsere kékbe pirosból! 
S hogy gördül a két robogó! HOGYAN IS, HOGYAN IS LEHET EZ PAPIROSBÓL!" 

 

Az amerikai választási szisztémát /ún. elektori rendszer/ csak röviden érintjük. 
Az ún. választók itt nem közvetlenül az elnök- és alelnök személyére 

szavaznak, hanem olyan ún. elektorokra, akik elkötelezték magukat valamelyik 
jelölt mellett. Az elektorok összesen 538-an vannak, a legtöbbet a legnagyobb 

államok /pl. Kalifornia 55-öt/, a legkevesebbet a legkisebbek /pl. Észak- Dél-
Dakota, Montana/ adják a lakosság számarányának megfelelően. Ez többé-

kevésbé le is képezné az ún. választói akaratot /ezúttal ezt az egyszerűség 
kedvéért létezőnek fogjuk tekinteni/, ámde az elektorokat NEM a rájuk leadott 

szavazatok alapján delegálják az elnökválasztásra, hanem az 50 tagállamból 
48-ban CSAK A GYŐZTES PÁRT ELEKTORAIT. Így aztán elnök lehetett 1824-

ben John Q. Adams 44 804 szavazattal /ráadásul 15 ELEKTORI szavazattal is/, 
1876-ban Rutherford B. Hayes 264 292 szavazattal, 1888-ban Benjamin 

Harrison 95 713 szavazattal és George W. Bush 2000-ben 540 520 /!!/ 
szavazattal LEMARADVA ellenfele mögött. De két elnököt az elektori 

szavazatok többsége nélkül is megválasztottak, közvetlenül az alsóház döntése 

alapján, mégpedig 1800-ban Thomas Jeffersont, az Egyesült Államok 3. 
elnökét, és a már említett John Q. Adamsot. Ha az említett öt elnökhöz 

hozzáadjuk azt a nyolcat, aki választások nélkül, alelnöki pozícióból került az 
elnöki székbe /bár közülük négyet később újra/megválasztottak/, és Gerald 

Fordot, akit sem elnökként, sem alelnökként nem választottak meg soha /őt 
Nixon elnök a lemondott Spiro Agnew helyébe NEVEZTE KI alelnöknek, és 

Nixon lemondása után lett elnök/, akkor elmondhatjuk, hogy az eddigi 
amerikai elnökök majdnem EGYHARMADA nem bírt semmiféle, kinyilvánított 

választópolgári többségi véleményen nyugvó vagy az ott érvényes választási 
rendszer szerinti legitimitással.  

Azt lehetne mondani erre, hogy legyen ez az amerikai nép problémája, ha 
ugyan van ilyen. Valami biztos van, amit amerikai népnek lehet nevezni -

definíció kérdése az egész-, mint ahogy valamiféle arisztokrácia is létezik e 
nagy gyűjtőkontinensen: például azok, akik az első letelepedő európaiak, a 

Mayflower angliai Plymouthból a később szintén Plymouthnak nevezett helyre 

1620-ban megérkező 102 puritán utasa utódainak tudhatják magukat. Nem 
egészen száz évvel a Mayflower kikötése után, 1717. június 24-én "A Lúdhoz 
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és Rostélyhoz" címzett londoni fogadóban négy szabadkőműves páholy 

egyesülésével megalakult az Angliai Nagypáholy, melyet Mother Grand Lodge 

of the World-nek, a Világ Nagy Anyapáholyának is neveztek. Harmincöt évvel 
később, az e nagypáhollyal szoros kapcsolatban levő amerikai Fredericksburg 

Szabadkőműves Páholy új belépővel gyarapodott, egy húsz és fél éves 
fiatalemberrel: George Washingtonnal. A fiatalember egy év múlva már 

mesteri címmel rendelkezett, további harminchat esztendő múltán pedig az 
Egyesült Államok első elnökévé választották. /A mai napig HUSZONNÉGY 

szabadkőműves követte az elnöki székben, köztük Franklin D. Roosevelt, az 
egyetlen amerikai elnök, aki két ciklusnál tovább vezette a Fehér Házat./ Akkor 

már tizenhárom éve volt annak, hogy tizenhárom amerikai brit gyarmat 1776. 
július 4-én kimondta a Brit Birodalomtól való elszakadását. A Függetlenségi 

Nyilatkozatot ötvenhatan írták alá, ötvenöt szabadkőműves és EGYETLEN 
kívülálló.  

Nem fogjuk most reprodukálni Dan Brown: Az elveszett jelkép című könyvét, 
ezért sem Washington apoteózisáról /megistenüléséről/, sem az amerikai 

főváros szabadkőműves szimbolikájáról nem fogunk beszélni. Az egydolláros 

hátoldaláról is mindössze két, Brown által nem említett, latin nyelvű mondat 
erejéig: az egyik az "Annuit Coeptis", "Segítette indulásunkat", a másik, 

fontosabb a "Novus Ordo Seclorum", "Új Világi Rend". Utóbbi a 
szabadkőművesség jelmondata, az "Ordo ab Chao", "Káoszból Rend" mellé 

helyezve látszik elsősorban figyelemreméltónak, különösen annak tudatában, 
hogy az Egyesült Államok /és szinte pontosan egyidejűleg az I. Francia 

Köztársaság/ megszületését megelőzően a 18. századra sok mindent lehetett 
mondani, de azt, hogy a káosz évszázada lett volna, NEM.  

A káosz, bár régóta érlelődött már, csak 1789 UTÁN érkezett meg. 
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a Napló után 69. – A szabadkőművesek 2.  

 
Az Amerikai Egyesült Államok Nagypecsétjén az előző bejegyzés végén az 

egydollárossal kapcsolatban említett két mondaton kívül olvasható még egy 
harmadik is: "E pluribus unum", "Sokból egy". Sokáig az Egyesült Államok 

jelmondatának számított, míg egy 1956-os kongresszusi törvény az amerikai 
himnusz utolsó szakaszából átvéve új, immár hivatalos mottót nem fogadott 

el: "In God We Trust", "Istenben Bízunk". A szabadkőművesség szellemi 
háttere a salamoni templomot építő Hirámtól /Interludium-közjáték 20./ a 

püthagoreusoktól, esszénusoktól, rózsakeresztesektől, templomosoktól 
/Összefoglalás 52./ a keltákig meglehetősen sok mindent tartalmaz, elég 

sajátságos ötvöződésben. Isten és a szabadkőművesek kapcsolata is elég 
sajátságos. 

 
A szabadkőműveseket a francia "macon" /ejtsd: maszon/, "kőműves" szó után 

maszonitáknak is nevezik. /A magyar kifejezés az angol "freemason" szó 

szerinti fordítása./ Az Angliai Nagypáholy /ld. előző bejegyzés/ tizenegy évvel 
megalakulása után a Francia Nagyorienssel társat és konkurenst kapott. Az 

angol irányzatot reguláris, a franciát irreguláris, vagy LIBERÁLIS testvériség 
elnevezéssel illetik. Az európai kontinensen inkább a francia változat terjedt el 

/Magyarországon mindkét irányzat jelen van/. 
A szabadkőműves ún. alkotmányt 1723-ban, öt évvel a Nagyoriens létrejötte 

előtt egy James Anderson nevű lelkész állította össze. Alapelveket tartalmaz, a 
/módosítások után/ leglényegesebbek: hit /valamiféle/ Istenben /akit 

általánosan a Világegyetem Nagy Építőmestereként aposztrofálnak, ez a 
követelmény 1815 óta érvényes/, a PÁHOLYOKBAN a vallási és politikai témák 

tilalma, kizárólagos férfitagság és a reguláris szabadkőműves elveket nem 
követő szervezetekkel való kapcsolat tilalma.  

A Nagyoriens ezzel szemben 1877-től nem teszi kötelezővé a Nagy 
Építőmesterbe vetett hitet, megenged női és vegyes páholyokat, és ENYHÍTETT 

A POLITIKAMENTESSÉG KÖVETELMÉNYÉN.  

 
Isten nevesítésére minden tilalom ellenére néha mégis sor került. A 19. század 

közepén egy angol páholy avatási szertartásán jelent meg a Jahve, Baál és 
Ozirisz összevonásából kapott JAHBULON név. A Jahve szó, mint Isten zsidó 

elnevezése, egyik magyarázat szerint a GÖRÖGÖKTŐL maradt ránk. Hogy ők 
honnan tudták, kérdéses: ezt a nevet a FŐPAP ejthette ki évente egyszer, a 

Szentek Szentjében, ahol TELJESEN EGYEDÜL volt. A derekára kötelet 
kötöttek, hogy ha bármi történne vele odabent, anélkül, hogy illetéktelen 

belépne, ki lehessen őt húzni. A másik magyarázat a héber írásban rejlik. Ez 
eredetileg csak mássalhangzókat tartalmazott, a magánhangzókat jelző 

központozás későbbi keletkezésű. Az Istent jelző négy betű -JHVH- mellé a 
margóra odaírták, hogy helyette Adonáj -Úr- mondandó, majd a 

magánhangzók megjelenésekor az Adonáj központozását egyszerűen a JHVH 
betűkhöz rendelték.  

Baált a zsidó vallás a kezdetektől üldözte. Mózes egy egész népet irtott ki, a 

legnagyobb zsidó próféta, Illés még a királyával is szembeszállt miatta 
/Kommentár 8./. Baál a kánaánita Él égisten fia /az Istenről a zsidók e szó 
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többesszámában -Éli, Elóhim- beszélnek/. "Urat" jelent, valódi neve a zsidó hit 

Istenéhez hasonlóan kimondhatatlan volt. 

Ozirisz /Összefoglalás 40./ az alvilág istene az egyiptomi mitológiában, Baállal 
egyetlen vonatkozásban lehet rokonítani, hogy ő Nut égistennő fia, a zsidó hit 

Istenével pedig maximum Baálon keresztül, az "Él" elnevezésből kiindulva. 
Végtére is majdnem ugyanarról a földrajzi területről van szó. 

 
De a szabadkőműves elnevezések, szimbólumok, szertartások értelme nem 

önmagukban rejlik. Hogy mi is építőipari hasonlattal éljünk, ezek elsősorban a 
habarcs, KÖTŐANYAG. Másodsorban a legkülönbözőbb tradicionális, vagy 

annak vélt tanítások és jelképek egyazon elv szerint való értelmezése és 
csoportosításaként EGYÜTT -e bejegyzés első mondatának megfelelően- 

EGYETLEN nehezen áthatolható szövetet -ha úgy tetszik, vakolatot- alkotva e 
vezérelv lényegét ELTAKARJÁK. Most csak a hol egy szimbolikus szétnyitott 

körző és derékszögű vonalzó szárai közé, hol egy /a püthagoreusoktól átvett/ 
lángoló csillagként ábrázolt pentagrammába helyezett "G" betűt ragadjuk ki 

közülük. A "G" betűre nézve többféle magyarázat létezik, valószínűleg többféle 

szabadkőműves értelmezése is van, az angol God /Isten/ szótól a geometriáig 
és generációig, mind közül a legfontosabb azonban a -görög- GNÓZIS. A szó 

"tudás"-t, "ismeret"-et jelent, végső soron a világ megismerésén keresztül 
saját magunk megismerését /és tulajdonképpen megváltását/. /János 

evangéliuma a Biblia egyetlen gnosztikus evangéliuma, ezen kívül még Pál 
apostol néhány levelét tartják a gnoszticizmushoz közelinek, annak ellenére, 

hogy az Újszövetség kanonizálásának egyik alapja éppen az antignosztikus 
szándék volt./ Az ismeret /amely valaminek a MEGNEVEZÉSÉBEN nyilvánul 

meg/ egyrészt HATALOM /ezért nem lehetett kimondani Isten nevét, de 
például Róma titkos nevét -Amor- sem/, másrészt /egyesülés-szerű/ 

BIRTOKBA VÉTEL /melyet a nyelv a "magáévá tette" szinonímájaként meg is 
őrzött -pl."nem ismert még férfit"-, és a Biblia is sok helyen használ, először 

mindjárt a Teremtés könyve 4:1-ben: "Az ember MEGISMERTE feleségét, Évát, 
ez fogant, megszülte Kaint..."/, sőt /az egyesülés tárgya szempontjából/ 

PUSZTÍTÁS /"falja a könyveket", "issza a szavakat"/.  

A szabadkőműves felfogás minden sallangtól mentes alapja a világ 
megismerhetőségébe vetett hit, annak minden következményével. "Merj a 

magad értelmére támaszkodni! - ez tehát a felvilágosodás jelmondata" - írta 
Immanuel Kant 1784-ben. A "csak" szócskát elfelejtette hozzátenni. 

 
Folytatása a következőkben. 
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Választások  

 
Az országgyűlési képviselő-választások első fordulója után javaslom 

elolvasásra a 13 hónappal ezelőtt, 2009. március 11-én a Magna Hungaria 27-
ben és a Kommentár 31-ben, december 4-én leírtakat, különös tekintettel 

mindkettő második felére. 
 

Hogy a tegnapi napot tudjuk értelmezni: a Fidesz-MPSZ az aktív 
választópolgárok kb. tíz százalékával /nem többel/ gyarapította SZAVAZÓI 

számát. Legalább egymillió többletet vártam a négy évvel ezelőttihez képet, de 
a másik fele ennek szétoszlott az alternatívák között. Vagyis -ahogy 

kezdetektől tudni lehet- az a réteg, amely a Fidesz RETORIKÁJÁVAL azonosul, 
a kezdetektől stagnál /a többlet betudható az MSZP katasztrofális 

ténykedésének, főleg elhamarkodott és kapkodó megnyilvánulásainak, és az 
egyéb lehetőségek hiányának/. A fennmaradó kb. öt és fél millió /!!!/ választó 

egy /nem kis/ része /jóval több, mint ötven százaléka/ érdektelen vagy nem 

lát olyan pártot, akivel azonosulni tudna, a többi kínjában fetrengve 
ellenválaszt /ez alól egyedül a Jobbik szavazóinak KISEBBSÉGE kivétel/.  

Most a következők történek majd: a Fidesz-MPSZ kétharmaddal megnyeri a 
választásokat. A parlamentben maradók közül az LMP, amely amúgy is 

véletlenül, mint semlegesnek vélt, kényszerből bejuttatott alternatíva került 
oda, egy ciklus után ki fog kopni /nincs ereje/, a Jobbik vissza fog zuhanni 

/frázisokért a Fidesz sem megy a szomszédba, manipulációban meg 
toronymagasan a Jobbik felett áll/, az MSZP stagnálni fog, talán következő 

választásra -ez attól függ, talál-e új arcokat- kicsit még erősödik is /kicsit/. 
A Civil Mozgalom és a jelenlegi többiek eltűnnek a süllyesztőben. 

 
A Fidesz-éra első lépése annak felfedezése lesz, amiről eddig "sejtelme sem 

volt": sokkal rosszabb a helyzet, fogja mondani, mint ahogy gondolta. Egyelőre 
néhány per lesz csak, a harmad- illetve másodvonalból. A következő négy év 

alatt módosulni fog: a médiatörvény, az önkormányzati törvény, a választási 

törvény, a párttörvény, a határon túli magyarok státusa, beleértve a szavazati 
jogot, az Alkotmány. 

A köztársasági elnök /akit közvetlenül a választópolgárok választanak majd/ 
jogköre jelentősen kiszélesedik a következő ciklusra, a polgármestereket a 

közgyűlések fogják választani, más lesz a szavazatok kiszámítási módja, 
kisebb lesz a parlament, csökken vagy eltűnik a pártok állami támogatása /a 

kis pártok elesnek bevételük fő részétől/, a Fidesz szavazóbázisa megnő a 
határon túliak tömegével /kibicnek semmi sem drága/. Vagyis a FORMAILAG 

nem megváltoztatott ún. demokratikus társadalmi berendezkedés talaján 
létrejön egy pártok felett álló, hivatali ideje alatt kontroll nélküli, hosszú időre 

konzervált egyszemélyi vezetés. 
 

Nagy perek -Gyurcsány-szintű emberek ellen- akkor lesznek, ha nagy gáz lesz 
a világ- és/vagy magyar gazdaságban, vagy azok potenciális veszélyforrásként 

jelentkeznek megint. Ők a fő csemege, a vésztartalék, az igazi attrakció, amit 

nem szabad elkapkodottan felhasználni. 
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Legkésőbb e ciklus végén vagy a következő ciklus elején a Fidesz-MPSZ 

elnökének a legnagyobb átalakítanivalója maga a Fidesz lesz. Ha megvalósul 

az erős köztársasági elnöki jogkör, közvetlen és általános választással, akkor a 
Fidesz egyszerű adminisztratív hivatallá és választási segéderővé fokozódik 

vissza, majdnem ugyanolyan díszletté, mint a többi még meglévő párt. 
 

E játék e szereplőkkel így terveztetett el. Mi egy egészen más játékot fogunk 
játszani. 
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Választások 2.  

 
Az utolsó hajó, amellyel még el lehetett hagyni a forradalmi Oroszországot, 

1918-ban indult Ogyesszából. Utasai közt nézte a távolodó partot, amelyet 
soha nem látott többé viszont, egy szakállas-bajuszos, elegáns úr, bizonyos 

Ivan Alekszejevics Bunyin. Akkor már a negyvennyolcadik életévét taposta, 
már megírta híres naplójegyzeteit is a bolsevik forradalomról Elátkozott napok 

címmel, de a legnagyobb dicsőség, az irodalmi Nobel-díj, melyet első 
oroszként vehetett át, még tizenöt évet váratott magára. "Lenin beszéde" - 

jegyezte naplójába 1918. március másodikán. "Ó, micsoda állat!" 
Majdnem két héttel előtte a Bibliából, jelesül Jeremiás prófétától idézett: 

"Békesség, békesség: de ugyan nem lőn békesség. Mert találtatnak az én 
népem között istentelenek, MERT KÉTFELÉ FÜLELNEK, mint a madarászok, ÉS 

TŐRT HÁNYNAK, MELYBEN AZ EMBEREKET MEGFOGJÁK. AZ ÉN NÉPEMNEK 
PEDIG TETSZENEK EZEK. Halld meg, föld: ÍMÉ, ÉN HOZOK A NÉPRE 

VESZEDELMET, AZ Ő GONDOLATJAIKNAK GYÜMÖLCSÉT." 

 
Orbán Viktor az alábbi veretes szavakat ejtette ki a száján tegnap este, 

győzelmét ünnepelve: "A következő évek során számunkra legfontosabb a 
SZERÉNYSÉG és az ALÁZAT kell, hogy MARADJANAK." 

A "férfiak póráz nélkül" tavaszán, 1983-ban azoknak az embereknek, akikkel 
időm nagy részét töltöttem, még kicsiny hányadára sem illett a filantróp jelző. 

A legjobb kakasherepörköltöt akkoriban a Pipa utcában, a Nagycsarnokkal 
szemben lehetett enni. Egyik este pont a mellettem levő asztalnál vacsorázott 

két fickó. A vacsora csak ürügy volt: gyakorlatilag ittak és kötekedtek 
mindenkivel, aki csak rájuk mert nézni. Szerencsémre engem ismertek, így én 

kimaradtam az akciókból. Éjfél felé az egyiknek mennie kellett. "Pistikém," -
búcsúzott a társától- "ne hagyd, hogy provokáljanak. Alkalmazkodj." 

Kisszámú közelinek mondható barátaim egyikével először egy villamoson 
futottam össze. Hátán egy nagy zsákkal, átható pillantásokkal méregette a 

többi utast. Budafok felé tartott, az ottani templomban volt református 

segédlelkész. Mielőtt leszállt volna, levette a zsákot, kihúzott belőle egy 
bicikliláncot és elbődült: "békesség, testvéreim!" 

 
A beszédet hallgatva ezek a történetek ugrottak be elsőként. 
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Választások 3.  

 
ELENI TSAKOPOULOS KOUNALAKIS nagykövetasszony a Jobbikot kivéve sorra 

látogatta a parlamentbe került pártokat. A nagykövet "mindazon demokratikus 
pártok székházát felkereste, amelyek bejutottak a parlamentbe" - nyilatkozta 

az Eleni Tsakopoulos Kounalakis vezette AMERIKAI követség sajtóattaséja, JAN 
KRC. 

 
Az amerikai nép nagyjából úgy állt össze, mint bármelyik mai futballklub 

csapata, és ugyanaz is tartja egyben, noha erről látványosan nem vesz 
tudomást. Ettől persze még előszeretettel merít a jó öreg európai kontinens 

emberanyagából és gondolatvilágából, ami alól az általa sötétnek tartott 
korszakok sötétnek tartott emberei sem kivételek. Az amerikaiak pontosan 

ugyanúgy használják az "antidemokratikus" kifejezést, ahogy Sztálin a 
"trockistát", "fasisztát", vagy éppen...nos, Hermann Göring legalább szellemes 

volt: "hogy a Luftwaffe-nál ki a zsidó," -jelentette ki- "azt én mondom meg" 

/az Interludium-közjáték 16-ban már idéztük/. 
 

"A lányok sajnos nem szeretnek minket, / mert felvettük a fekete inget" - 
énekelték az olasz fasiszták, de ez nem volt teljesen igaz. Mussolini, különösen 

balul sikerült görögországi hadjárata előttig meglehetősen népszerű volt 
Olaszországban. Már maga a szó, melyből a "fasizmus" ered, a latin "fasces", 

vesszőnyaláb a NÉP EGYSÉGÉT volt hivatott kifejezni. /A fascest a 
büntetésvégrehajtási jogkörrel, például testi fenyítés jogkörével is rendelkező 

római törvényszolgák, lictorok hordozták a választott tisztségviselők, például 
consulok előtt. Vagy egy bárd állt ki belőle, például az egyik consul előtt haladó 

12, vagy a dictator előtt haladó 24 lictornál, vagy puszta vesszőnyaláb volt, 
melyet bőrszíjakkal kötöttek össze./ Mussolini már miniszterelnöksége második 

évében ÚJ VÁLASZTÁSI TÖRVÉNYT fogadtatott el, ami a legtöbb szavazatot 
elnyerő pártnak /némileg hasonlatosan az amerikai választási rendszerhez/ a 

parlamenti helyek abszolút többségét, vagyis KÉTHARMADÁT biztosította. De 

Mussolini hatalmának három korlátja is volt: a király, akinek elvben bármikor 
jogában állt őt leváltani /s ezt 1943. júliusában meg is tette/, a királyhoz lojális 

hadsereg és az egyház. 
Az NSDAP, vagyis a náci párt 1932-től Hitler hatalomra kerüléséig 30-40 %-os 

támogatottsággal bírt /a novemberi választásokra 33,1 %-ra esett vissza/. 
Ezután -az ellenfelek kiiktatása miatt- már csak látszatszavazásokról lehetett 

beszélni, de kétségbevonhatatlan tény, hogy a világháború kitöréséig Hitler 
népszerűsége annyira megnőtt, hogy bármiféle olyan választást, ahol 

ellenfelek is indulnak, elképesztően magas fölénnyel nyert volna meg. Hitler 
VALÓSÁGOS NÉPI TÖBBSÉGRE TÁMASZKODÓ, maga által is "népi"-nek 

nevezett államot irányított, e népi többség által ELFOGADOTT vezérelv alapján.  
 

A "demokratikus" és a "fasiszta", "nemzetiszocialista", sőt "szocialista" /értsd: 
"kommunista"/ olyannyira nem ellentétei egymásnak, hogy utóbbiak éppen az 

előbbiből születnek, mint annak EGYSZEMÉLYI VEZETÉSEN ALAPULÓ /a 

kommunista rendszerek is csak addig életképesek, ameddig ez fennáll/ 
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lehetséges továbbfejlődési formái /nem eltorzulásai, mert már az alaprendszer 

önmagában torz/. 

Az ezt megelőző stáció a pártok képviselte, illetve pártokon belüli csoportok 
küzdelmének végeláthatatlan, anarchiával vagy ahhoz hasonló állapottal 

fenyegető sorozata, mely AZ ALAPRENDSZER TALAJÁN csak diktatúrával vagy 
nagy hatalomkoncentrációval orvosolható. Erről szólt Magyarország 

"rendszerváltozás" utáni húsz éve.  
 

A következő bejegyzésben visszatérünk mai témánk elindítójához, az Amerikai 
Egyesült Államokhoz és a szabadkőművesekhez. 
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a Napló után 70. – A Pásztor Királyok 

 
A Béke Galileának fedőnevű akció 1982-ben, az izraeli csapatok libanoni 

bevonulásával vette kezdetét. Két említésre méltó következménye volt: a -
keresztény- maroniták által elkövetett mészárlás a Sabra-i és Shatila-i 

palesztin menekülttáborokban, és a Hezbollah siita félkatonai szervezet 
megalakulása. A béke nem tartozott hozadékai közé. 

A "Hezbollah" két szóból tevődik össze: a hezb vagy hizb /párt/ és az Allah 
/Isten/ szavakból. Isten Pártját jelenti. 

 
A Helyreállítás Magyarországi Pártja besorolása nem könnyű feladat. Minthogy 

a népfelség elvét teljes egészében elveti /és szociális -közösségi- HATALOM 
helyett szociális -minden rászorultra kiterjedő- GONDOSKODÁST akar/, 

semmilyen értelemben nem rokonítható a politikai baloldallal /amelybe 
ellenben kivétel nélkül az ÖSSZES, nevében vagy önmeghatározásában 

demokráciára hivatkozó párt besorolható a Fidesz-MPSZ-től a Thürmer-féle 

Magyar Kommunista Munkáspártig/. A HMP e pillanatban az EGYETLEN magyar 
jobboldali párt. Monarchistának abban az értelemben lehet nevezni, hogy 

természetes államformának a királyságot tartja, abban az értelemben viszont 
nem, hogy erről LÉNYEGILEG gondolkodik így, de nem ragaszkodik a konkrét 

kifejezéshez, a főhatalmat pedig, amelyet egy szakrális jelentőségű tárgy -a 
Szent Korona- szimbolizál, közvetlenül Istentől eredezteti, és nem királlyal, 

hanem egy HELYETTESSEL -kormányzóval vagy kormányzóként funkcionáló 
tisztségviselővel- kívánja gyakoroltatni. Elengedhetlennek tartja ugyanakkor -a 

hatalommal való visszaélés elkerülése érdekében és az alkalmasság 
kontrolljaként- e mellé a főtisztviselő mellé egy -kizárólag az ő tevékenységét 

megítélő, senkitől semmilyen értelemben nem függő- BÍRÓ állítását. 
 

A HMP célja a politikai pártoknak a hatalomból való kiemelésével és a politikai 
pártok egyszerű politikai érdekképviseletekként /ahogy a szakszervezetek a 

szakmák érdekképviseletei/ való kezelésével A CSOPORTÉRVÉNYESÜLÉS 

LEFELÉ NIVELLÁLÓ RENDSZERÉNEK AZ EGYÉNI ÉRVÉNYESÜLÉS 
RENDSZERÉVEL VALÓ FELVÁLTÁSA révén a PÁRTÁLLAM MEGSZÜNTETÉSE. 

Ez alól önmaga sem kivétel, olyannyira nem, hogy továbbmenve A HMP AZ 
EGYETLEN MAGYAR PÁRT, AMELY MEGALAKULÁSAKOR DEKLARÁLTA ÖNMAGA 

CÉLJAI ELÉRÉSE UTÁNI MEGSZÜNTETÉSÉT. 
A HMP azért párt, mert a jelenlegi magyar törvények ezt az egyetlen politikai 

célú szerveződési formát teszik lehetővé. Annak ellenére, hogy nem ért vele 
egyet, mind alapszabályában, mind működésében aláveti magát a hatályos 

Alkotmánynak és jogszabályoknak. E jogszabályok alapját -bár a gyakorlattal 
összeegyeztethetetlennek és véleményével ellentétesnek látja-, vagyis a már 

említett népfelség elvét olyannyira tiszteletben tartja, hogy az elvetését is 
minden esetben /akkor is, ha ez megkerülhető/ a választópolgárok akaratától 

teszi függővé. 
 

De a HMP egy sokkal nagyobb, országhatáron túlnyúló kezdeményezés, a 

HIKSZOSZ mozgalom /amelybe megszűnése után olvadni fog/ első képviselője 
is. A HIKSZOSZ -mint már annyiszor leírtam- öt latin szó fonetikusan írt 
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kezdőbetűjének az összevonásából adódik. Ez az öt szó magyarul a 

KORMÁNYZÁS, URALOM, EGYESÍTÉS, REMÉNY, SZEMBESZÁLLÁS, VÉGET 

VETÉS. Lényege annak az -egyedüli- természetes -biológiai, szellemi, 
társadalmi- környezetnek a helyreállítása, amelyben az emberiség képes lehet 

a túlélésre. REKREÁCIÓS, ÚJRATEREMTŐ mozgalom, amely semmit nem akar 
konzerválni, tehát nem konzervatív, semmit nem akar restaurálni, tehát nem 

visszaállító, hanem az elkövetett hibákból okulva, a jelenlegi tendenciákal 
SZEMBEFORDULVA egy ÉLHETŐ VILÁGOT akar megteremteni. A HIKSZOSZ 

mindazon /természetvédő, környezetvédő, globalizációellenes, nemzeti, etc./ 
mozgalmak EGYESÍTÉSÉRE törekszik, amelyek e pillanatban egymástól többé-

kevésbé elszigetelten, összehangolatlanul, de /tudatosan vagy kevésbé 
tudatosan/ ugyanabba az irányba mutatva működnek a világban.  

 
A hikszoszok, mint már leírtam, a Kr. e. 2. évezredben Egyiptomot leigázó 

ókori nép voltak. Magukat PÁSZTOR KIRÁLYOKNAK nevezték. 
 

Istennek nincs szüksége pártra. A HIKSZOSZ magyarországi és e világi első 

képviselője, a HMP nem Isten, nem egy eszme, elképzelés, csoport, hanem AZ 
EMBER PÁRTJA.  

 
Még egy kitérő, és folytatjuk -bár erre a bejegyzésre ígértem- a 

szabadkőművesség témáját.  
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a Napló után 71. – A győztes 

 
A világ rendjének őrzője, az íbisz- vagy páviánfejű Thot az írás és tudományok 

istene volt az egyiptomi mitológiában. A görög Hermésszel, az istenek 
hírnökével /aki szintén többek között az irodalom istene volt/ azonosítják, 

szent városának későbbi neve is Hermopolisz. Némelyek az alkímia atyját, a 
Háromszor Legnagyobb Hermészt, Hermész Triszmegisztoszt is azonosnak 

tekintik vele. 
Hermész Triszmegisztosz múmiáját Nagy Sándor idejében találták meg, 

kezében állítólag főművét, a Tabula Smaragdinát /Smaragd Táblát/ tartotta. 
Később Diocletianus római császár minden alkimiával rokonítható könyvet 

megsemmisíttetett, így a hermetikus műveket is. Ami kevés fennmaradt 
belőlük, azt más írásokba olvasztva az alexandriai könyvtárban őrizték, 

legalább Theophilosz pátriárka és utódja, a Kr. u. 5. században élt Alexandriai 
Kürillosz püspök szelekciós tevékenységéig.  

Az alábbi négy görög sor a Tabula Smaragdinához hasonló Tabula 

Memphiticából való: 
"Urana anó urana kató 

Astera anó astera kató 
Pano anó pan tuto kató 

Tauta dabe kai eutyché."  
azaz: 

"Ég fent, ég lent, 
Csillag fent, csillag lent, 

MINDEN, AMI FENT VAN, OLYAN, MINT AMI LENT, 
Vedd ezt és boldog leszel." 

 
Egy ember olyan, mint az énképe. De ez nem csak az emberre, akit most a 

szemléltetés kedvéért -képletesen- "lent"-re helyezünk igaz, hanem az 
országra is, amelyben él. Ha ez az ország /akit a vezetői személyesítenek meg/ 

abból indul ki, hogy ő mások pénzére, erejére, támogatására szoruló, kicsi, 

szürke és olyannyira gyáva, hogy még az álmokhoz is merészségre van 
szüksége, akkor AZ IS.  

Egy létállapotról három aspektusban lehet beszélni: mint potencialitásról, 
lehetőségről, mint olyanról, ami látens, lappang, de még nem mutatkozik meg, 

és mint olyanról, ami már manifesztálódott, megmutatkozott.  
Magyarország, ahogy a Magna Hungaria első részében a bükki ismerősöm, 

nagyon szépen tud hegedülni. Képes a világ legjelentősebb országává válni, 
sőt potenciálisan már most az és mindig is az volt. Annyi a dolga, hogy ezt az 

állapotot manifesztálja. 
Hogy sikerüljön, mindenekelőtt pozíciót kell váltania. A vesztes állapotot 

megvalósító vesztes szemléletnek hátat fordítva a győztes pozíciójába kell 
helyeznie, egyszerűbben MÁR MOST GYŐZTESNEK KELL TEKINTENIE MAGÁT.  

 
Csak és kizárólag ezzel a szemlélettel válhat ténylegesen győztessé. 
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a Napló után 72. – A szabadkőművesek 3.  

 
A világhoz alapvetően kétféle módon lehet közelíteni: mint valamiféle 

valósághoz és mint káprázathoz, illúzióhoz. Az első esetben a /görög/ heteron, 
"más" a hangsúlyos, a második esetben az auton, "önmagam". Ahhoz, hogy az 

ember önmagáig, az alanyi Én-ig eljusson, át kell haladnia mindazon 
stációkon, amelyek a "heteron" feltételezéséből adódnak, de nem pusztán "át", 

hanem fokozatosan MEGhaladó módon. Ennek a MEGISMERÉSI folyamatnak a 
vége -a legtöbb tradicionális, többek között keresztény /misztikus/ szemlélet 

szerint- az Istennel /Krisztussal/ való egyesülés, amely után a "más" kifejezés 
értelmezhetetlenné válik. A megismerés három aspektusa, amiről a Napló után 

69. végén beszéltünk, vagyis a hatalom, birtoklás és pusztítás ebben az 
értelemben csupán a káprázat eloszlatása: "csak" és "egyszerűen" ennyi.  

/A Parnasszosz-hegyi Apollón-templom homlokzatára -Ceterum censeo 10.- írt 
"gnóthi szeAUTON", "ismerd meg önmagad" kifejezés is erre utal./ 

A meghaladás első lépcsője, hogy az ember FELISMERJE, minden, amit 

tapasztal, ÖNMAGA TÜKRE, következő lépcsője pedig, miután felismerte, hogy 
nem csak önmaga tükre, hanem ÖNMAGA TÖKÉLETLEN TÜKRE, az ezzel a 

képpel való azonosulást MEGTAGADJA.  
"A prófétálás végetér, 

a nyelvek elhallgatnak, 
A TUDOMÁNY ELENYÉSZIK. 

MOST MEGISMERÉSÜNK CSAK TÖREDÉKES, 
és töredékes a prófétálásunk is.  

Ha azonban elérkezik a tökéletes, 
ami töredékes, az véget ér. 

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, 
úgy gondolkoztam, mint a gyerek, 

úgy ítéltem, mint a gyerek. 
De amikor elértem a férfikort, 

elhagytam a gyerek szokásait. 

MA MÉG CSAK TÜKÖRBEN, HOMÁLYOSAN LÁTUNK, 
akkor majd színről színre. 

Most még csak töredékes a tudásom, 
akkor majd úgy ismerek mindent, 

ahogy most engem ismernek" - írja Pál apostol az I Korintus 13:8-12-ben. 
 

A világot megismerhetőnek /mindössze tapasztalati valóságnak/ tekintő naív 
elképzelés a "heteron", "más" KIZÁRÓLAGOSSÁGÁT, ezzel együtt az "én" 

tárgyiasítását jelenti /megismerni csak egy TŐLÜNK FÜGGETLENKÉNT kezelt 
VALAMIT vagy VALAKIT lehet/. Mindennek ugyanarra a HORIZONTÁLIS síkra 

helyezését, legyen szó természetről vagy társadalomról. Mindannak, ami a 
vertikumban helyezkedik el, csak az ÁRNYÉKA, vetülete jelenik meg, az ún. 

gyakorlati gondolkodássá devalválódott szellemtől a Bolondok hajója 17-ben 
említettekig. Ez a megismerésre is vonatkozik: a földhöz ragasztva elnyomás, 

kisajátítás és megsemmisítés szülőanyjává válik.  

A tapasztalható világ kizárólagosságában a valódi megismerés az illúzió. 
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Az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata a felvilágosodás eszméinek 

gyűjteménye olyannyira, hogy szó szerinti idézeteket tartalmaz John Locke, a 

felvilágosodás emblematikus filozófusa műveiből. Ahogy a szabadkőműves 
alkotmányban, sőt a nem szabadkőműves Locke-nál, úgy itt is megjelenik a 

deizmus deklarálása.  
 

Locke társadalomfelfogása röviden a következő: az emberi együttélés alapja az 
Isten által teremtett természet /isteni/ törvényei. Ezek az ún. természeti 

/isteni/ törvények képeződtek le az /emberi/ törvényekben, amelyek a 
társadalom életét szabályozzák: e törvények elfogadása az ún. társadalmi 

szerződés. A /végső soron isteni törvényeken nyugvó/ rend biztosítására az 
emberek egy fensőbbséget választottak. E fensőbbség joga, hogy a 

törvényeket betartassa, kötelessége, hogy ne éljen vissza azokkal. Ha mégis 
visszaélne, a nép leválthatja, és új fensőbbséget választhat.  

Mi történik tehát e logika szerint? A nép ISTEN POZÍCIÓJÁBA helyezkedve 
valakit vagy valakiket felemel, hogy az ISTENI törvényt képviselje, majd őt 

vagy őket, ha úgy véli, nem felel vagy felelnek meg e feladatnak, ismét Isten 

pozíciójába helyezve magát, visszaejti, hogy Isten pozícióját harmadjára 
elfoglalva egy újabb embert vagy társaságot a helyébe vagy helyükbe emeljen.  

E hosszú mondatnak egyedül akkor van értelme, ha -Isten népre vonatkozó 
megbízásának a hiányában- VAGY AZ ISTENT, VAGY A NÉPET KIHAGYJUK 

BELŐLE. A Francia Nagyoriens már százharminchárom éve megoldotta ezt a 
kérdést a Nagy Építőmesterbe vetett kötelező hit eltörlésével. 

 
Kurválkodik, mondta valaki Hobóról a huszadik század nyolcvanas éveinek 

elején, a new wave fénykorában. Olyanokat vesz a szájára, amelyek nem oda 
valók. Ugyanezt lehet mondani a szabadkőművességről is. A 

szabadkőművesség minden vallással vagy ezoterikus tanítással kapcsolatos 
tevékenysége azok lefokozása: e bejegyzés második bekezdésének 

gondolatmenetét követve Isten árnyéka a légypapíron. 
 

Egészen biztos, hogy nagyon sok jó szándékú szabadkőműves élt és él a 

világon, George Washingtontól -tételezzük fel- Bill Clintonig, Andrássy Gyula 
gróftól Karinthy Frigyesig, elnököktől közemberekig, amerikaiaktól magyarokig.  

A pokolba vezető út e szándékokkal van kikövezve.  
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a Napló után 73.  

 
Amikor Dávid, Izrael második királya megöregedett, Adonija, Haggit fia úgy 

gondolta, hogy törvényes elsőszülöttként /anyja az apjára támadó, megölt 
Absalom után szülte/ őt illeti a trón. Betsabé, Salamon anyja, akit Dávid előző 

férje, a hitteus Uriás megöletése után vett feleségül, azonban másként 
gondolta. Két párt alakult ki: Adonija és Salamon pártja. Adonija mellett volt 

Ebjatár pap és Joáb, Dávid fővezére, Salamon mellett egy másik főtiszt, Benája 
és Nátán próféta. Nátán azt tanácsolta Betsabénak, menjen el a világról már 

alig tudomást vevő, szenilis Dávidhoz, s mondja neki: "Uram és királyom, 
megesküdtél rá szolgálódnak: Fiad, Salamon lesz utánam a király, ő fog 

trónomra ülni." "Mialatt beszélsz a királlyal," - mondta Nátán - "magam is 
bemegyek és megerősítem szavaidat." /I Királyok 1:13-14/ 

Így nyerte el Salamon, némileg Jákób, a Csaló elsőszülöttségéhez hasonlóan 
Izrael trónját. Adonija behódolt Salamonnak, de elkövetett egy hibát: feleségül 

kérte Dávid utolsó -bár szűzen maradt- ágyasát, a sunemi Abiságot, 

közvetítőül pedig magát Betsabét választotta. Betsabé örömmel vállalkozott a 
szerepre, tudta ugyanis, hogy ez a kérés Adonija halálos ítéletével egyenértékű 

/a király özvegyének feleségül vétele szimbolikusan a király jogutódjává válást 
jelentette, nem csak a zsidóknál, hanem a magyaroknál is, Koppány ezért 

akarta elvenni az elhunyt Géza fejedelem özvegyét, Saroltot/. Salamon rögtön 
megölette Adoniját, de nem érte be ennyivel. Habár Ebjatár papot csak 

száműzte, Joábnak, a volt fővezérnek nem voltak illúziói saját sorsát illetően. A 
szent sátorba -akkor még nem épült fel a Templom- menekült, és megragadta 

az oltár szarvát, tudva, hogy ameddig ott van, érinthetetlennek számít. A 
kivégzéssel megbízott Benája is csak a bejáratig ment, és onnét szólította fel 

Joábot, hogy jöjjön ki. "Nem," - válaszolta Joáb, aki tisztában volt 
sérthetetlenségével - "itt akarok meghalni." Benája dolgavégezetlenül 

visszatért Salamonhoz, és jelentette neki, mit mondott Joáb. A királynak 
azonban nem voltak aggályai sem a szent sátorral, sem Isten haragjával 

kapcsolatban: "ha egyszer ezt akarja," - mondta Benájának - "tégy kívánsága 

szerint." Joábot Benája, Jójáda fia ott mészárolta le a frigyládának is otthont 
adó szent sátorban, az oltár előtt. 

 
Biztos vagyok benne, hogy a bölcs Salamon szelleme Orbán Viktor 

országlásától sem lesz idegen. 
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a Napló után 74. – A „nem”  

 
A Nyugat 1926. 16. számában olvasható egy elég érdekes cikk Braun Róbert 

tollából, címe: Oligarchia a demokráciában. Rousseauval kezdődik és egy 
Bernard Shaw-idézettel végződik. Rousseau is felismerte, írja Braun Róbert, 

"hogy a demokráciát képtelenség úgy értelmezni, mintha abban a vezetés 
szerepe egyaránt illetné meg a társadalom minden tagját." James Bryce /brit 

diplomata és történész volt, négy évvel a cikk megjelenése előtt halt meg/, 
"azt mondja, hogy alapjában véve minden államban oligarchia uralkodik". Ez 

nem csak az autokráciára, hanem a demokráciára is igaz, nem vezet azonban 
feltétlenül diktatúrához, véli Braun.  

Pedig, ha demokráciáról beszélünk, feltétlenül ahhoz /vagy egy másféle 
társadalmi berendezkedéshez/ vezet, legfeljebb NEM ÚGY HÍVJÁK. Az európai 

latin országokban, állapítja meg maga a szerző, a diktatúra utáni vágy 
elsődleges okai AZ EGYMÁSSAL VETÉLKEDŐ KIS PÁRTOK. Olaszországban 

megjelent Mussolini, a köztársasági Spanyolországban -egy évvel Braun halála 

előtt - Franco. Franciaországban a kormány- /végrehajtó/ hatalom 
gyengeségét kezdetben a bonapartizmussal, később a köztársasági elnök 

hatalmának kiterjesztésével próbálták meg orvosolni /ld. még a Napló után 
64./. Az Egyesült Államok elébe ment a dolgoknak: "A prezidenciális rendszer 

legnagyobb előnye, hogy a végrehajtó-hatalom négy évi stabilitását az 
alkotmány biztosítja. Diktátor pedig nem kell, MERT MÁR VAN: a 

népszavazással választott elnök." Közép- és Dél-Amerikában szintén 
prezidentális rendszerek alakultak ki /ahol az általában a HADSEREGRE 

TÁMASZKODÓ elnök uralkodóként viselkedik, és sokszor uralkodóként is 
buktatják meg, katonai puccsal/.  

"Nem hisszük," - folytatja 1926-ban írt /!!/ cikkében Braun - "hogy akár csak 
oly országokban is, ahol a demokrácia hagyományai annyira újak, mint 

Németországban vagy Ausztriában, valami kedvező sanszai volnának a 
nacionalista diktatúrának." Az aradi születésű szociológus, a SZABADKŐMŰVES 

Braun Róbert 1937-ben hunyt el Budapesten. Még megérte e vélekedésének 

Németországra és Ausztriára vonatkozó cáfolatát /Ausztriában nagyjából 
Hitlerrel egyidőben a Millimetternichnek, kis Metternichnek csúfolt Engelbert 

Dollfuss lett a kancellár, aki 1934-es meggyilkolásáig korlátlan diktatúrát 
épített ki, s ezt utódja, Kurt Schuschnigg is fenntartotta/. A második 

világháború, majd Magyarország német megszállásának tapasztalataitól 
megváltotta a halál. Cikkét Bernard Shaw szavaival zárja: "NEM KÉTSÉGES AZ 

SEM, HOGY EGY FÖLVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS TÖBBET ÉR A VILÁG 
LEGJOBB DEMOKRÁCIÁJÁNÁL. Csak egy baja van: nem elégíti ki az 

embereket." 
 

Az emberek kielégítése a kisebbik probléma. Ha a hatalom tartós 
gyakorlásának feltétele -márpedig feltétele-, hogy a nép ELFOGADJA, akkor 

meg kell adni neki az imitált választás helyett a VALÓSÁGOS választás: az 
ELUTASÍTÁS lehetőségét. Az -egyetlen- jelölt nevét tartalmazó szavazólapra az 

"igen" rubrika mellé kell nyomtatni azt a "nem"-et is, amelyet az utóbbi 

hatvankét év Magyarországán, a rendszerváltozásnak nevezett bohózat előtt 
vagy után eddig soha nem nyomtattak oda. Igaz, ezt megelőzően és máshol 
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sem: ennek a színháznak az igazgatósága csak a tapsot tűri meg az előadás 

végén. 

 
A nagyobbik probléma: mentsen meg minket az Isten attól, hogy a főhatalom 

szabadkőműves szemmel "felvilágosult" legyen. 
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a Napló után 75. – Út a pártállamból a nemzetállamba  

 
Két Marcus Portius Cato-t jegyez a történelem, idősebb Cato-t, aki a pun 

háborúk időszakában élt és a consuli tisztséget is betöltötte, és a "kis" Cato-t, 
Caesar kortársát /ld. még Ceterum censeo első részét/. Mindkét Cato erkölcsi 

lény volt, az idősebbet a Censorius, Erkölcsbíró melléknévvel is megtisztelték. 
Nem a megfelelő korba és helyre születtek, és ez szükségszerűen folyamatos 

konfrontációkkal járt mindkettejük életében. A római köztársaság /minden 
nagyszerűsége ellenére - tökéletesebbet ebben a műfajban soha nem alkottak, 

és nem is fognak többé alkotni/, hasonlóan minden oligarchikus irányítású 
államszervezethez, nem kedvezett a jellemszilárdságnak. A Catok sorsa végül 

a kis Cato uticai /ma Bu Sater, Tunézia/ öngyilkosságában teljesedett be /innét 
kapta halála után az Uticensis utónevet/. Az ellenfelének tekintett Julius 

Caesar, aki a Birodalom túlélése egyetlen alternatívájának felvillantásán kívül 
sem okozója, sem kivitelezője nem volt a köztársaság bukásának, ezekkel a 

szavakkal búcsúzott tőle: "Ó, Cato, irigylem tőled halálodat, ahogy te is 

irigyelted tőlem életemet!" 
Cato Uticát mint a Caesarral szemben a szenátus védelmezőjének gondolt 

Pompeius Magnus, Nagy Pompeius /a "Magnus" utónevet Pompeius adta saját 
magának fiatal korában, mielőtt még bármit is tett volna megszolgálására/ 

híve kormányozta halála előtt. A sors fintoraként Caesart épp Pompeius 
szobrának lábánál érte a szenátusi összeesküvők 23 vagy 35 tőrdöfése Kr. e. 

44. március idusán. A Birodalom hatalmi szerkezete ezután a régi intézmények 
fennmaradása mellett szinte észrevétlenül, A KÖZTÁRSASÁG TÖRVÉNYEINEK 

FORMÁLIS BETARTÁSÁVAL változott meg. Miután a hadsereg a Caesar által 
meggyilkolása előtt adoptált Octavianus mellé állt, a szenátus törvényesítette 

és öt évre teljhatalommal ruházta fel az Octavianus, Marcus Antonius és 
Aemilius Lepidus alkotta ún. második triumvirátust. Octavianus később 

leszámolt a másik két triumvirrel: Lepidust Circei vásorsába száműzte, az 
actiumi csatában Kr. e. 31. szeptemberében vereséget szenvedett Antonius 

pedig egy évvel később, Octavianus szíriai partraszállása után öngyilkos lett. 

 
A győzelem után Octavianus, aki már Caesar istenné avatásakor felvette a 

"divi filius", "isten fia" melléknevet, lemondott a ráruházott rendkívüli 
imperiumról és BEJELENTETTE A KÖZTÁRSASÁG HELYREÁLLÍTÁSÁT. A 

szenátus e gesztus fölötti örömében az "augustus", "fenséges, nemes" címet 
és a Rómát kivéve a Birodalom egész területére kiterjedő imperiumot 

adományozta neki /melyet már ő maga terjesztett ki később Róma városára 
is/. Censorrá, consullá és a szenátus fejévé /princeps senatus - az először 

szavazó szenátor, innét e politikai rendszer PRINCIPÁTUS elnevezése/, 
tribunussá és pontifex maximussá /főpappá/ VÁLASZTOTTÁK, szentnek és 

sérthetetlennek nyilvánították. SAJÁT MAGA jelölte ki utódját, aki végül az 
általa örökbefogadott és Kr. u. 13-ban, egy évvel halála előtt társuralkodóvá 

tett veje, uralkodói nevén Tiberius Julius Caesar Augustus, röviden Tiberius 
lett.  

 

A pártállamból nemzetállamba való átmenet sem képzelhető el másként. Egy 
konszenzusok sorozatával felépített, centralizáltan, ugyanakkor 
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ELLENSÚLYOZOTTAN /ez egy nagyon fontos különbség a HMP és a Fidesz-

MPSZ között/ irányított társadalmi szervezet az érvényes választási rendszer 

szabályai szerint döntési pozícióba kerül. Az alaptörvény -NÉPSZAVAZÁSSAL 
JÓVÁHAGYOTT- módosítása után, nem a különböző pártok színeiben megjelenő 

oligarchiákkal kötött, hanem immár ÖSSZTÁRSADALMI konszenzusra 
törekedve a /független/ KORMÁNYBÍRÓI /akinek a jogosultságai kizárólag a 

főhatalmat gyakorló tisztségviselő MEGÍTÉLÉSÉRE terjednek ki, rögzített elvek 
alapján/, majd ennek NÉPSZAVAZÁS JÓVÁHAGYTA betöltése után a 

FŐHATALMI hivatalt ellátó személyére JAVASLATOT tesz, utóbbit is 
NÉPSZAVAZÁS eredményétől téve függővé. Ezek után a Helyreállítás 

Magyarországi Pártja feloszlatja önmagát és beolvad egy nagy, NEMZETKÖZI 
szervezetbe, a HELYREÁLLÍTÁS RENDJÉBE.  

 
A főhatalmat gyakorlót /az ország kormányzóját/ a továbbiakban 

/NÉPSZAVAZÁS jóváhagyása után/ a KORMÁNYBÍRÓ, a törvényhozó 
parlamenti MUNKATESTÜLETEK elnökeit, valamint a végrehajtó feladatot ellátó 

KORMÁNY elnökét /a miniszterelnököt/ a törvények jogerőre emelésének 

jogával, valamint mindezek tevékenysége felett legfelső ellenőrzési jogkörrel 
rendelkező KORMÁNYZÓ nevezi ki.  

A népszavazás a mi értelmezésünkben NEM VÁLOGATÁS, még kevésbé 
legitimáció, hanem az "igen" és "nem" közötti választás, tehát ELFOGADÁS 

vagy ELUTASÍTÁS. Senkit nem kényszerítünk arra, hogy a tagadás egyértelmű 
kinyilvánításának a lehetőségétől megfosztva úgy tegyen, mintha általa nem 

ismert emberek egyikének tudatosan alá kívánná magát rendelni, ha pedig 
kívül marad azon a komédián, amelyben előbb említettek valamelyike 

MINDENKÉPPEN elnyeri a betöltendő tisztséget /az eredménytelen első 
"választási" fordulót követő másodikban is UGYANAZOK a jelöltek szerepelnek, 

a feltételeket pedig úgy állították össze, hogy abban az esetben is "döntés" 
szülessen, ha a szavazásra jogosultak HÁROMNEGYEDE távol marad mindkét 

fordulótól/, érdektelennek minősítve úgy tekinthessék, mint aki nem kíván élni 
a nagyszerű alkalommal, hogy befolyásolja saját jövőjét.  

A jelöltet -akivel szemben az egyik markáns követelmény az, hogy még 

érintőleges kapcsolatban sem lehet valamelyik politikai vagy gazdasági 
oligarchiával- BE KELL MUTATNI, és /mivel a népszavazás eredményes 

lezajlása össztársadalmi érdek/ elfogadottságáról közvéleménykutatást kell 
végezni. Szó nincs arról, hogy ez a bemutatás egyoldalú lenne. Minden politikai 

párt ugyanúgy elmondhatja a véleményét, mint a parlamentárisnak nevezett 
"demokráciában" teheti, már csak azért is, mert ez a vélemény -a jelölt nem 

lévén pártfüggő- sokkal nagyobb valószínűséggel közelíteni fog a valóságos 
véleményhez, mint a jelenlegi rendszerben. 

 
A puding próbája az evés, szokták mondani. Lockehoz /a Napló után 72./ 

visszakanyarodva azt gondolom, hogy egy tisztségviselő hatalmát legitimnek 
lehet ugyan tekinteni, ha elnyerése megfelel az ezzel kapcsolatos társadalmi 

megállapodásnak, de arra, hogy valóban /az isteni vagy természeti törvények 
szerint/ az-e, vagyis MÉLTÓ-E a neki MEGELŐLEGEZETT tisztségre, még a 

rossznak tűnő tetteiből is legfeljebb KÖVETKEZTETNI lehet.  

Egyetlen /beleértve a főhatalmat birtoklókat is/ ember sem tévedhetetlen. 
Hogy jó döntést hozhasson, saját képességein kívül a hatalmi hierarchiában 

alatta és felette állók képességeire is támaszkodnia kell /ezért nem igaz az, 
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hogy kollektív vélemény csak egyenrangú tagokból álló testületekben 

képzelhető el: ez csak a kollektivizmus egyik -horizontális- lehetősége, 

szemben a most vázolt VERTIKÁLIS kollektivizmussal/. Ha már nem lehet, 
vagy nagyon nehéz /különösen előre/ eldönteni, hogy egy ország vezetői 

alkalmasak-e hivataluk betöltésére, olyan helyzetet kell teremteni, amelyben a 
döntési folyamat során saját hiányosságaik pótlására TÖREKEDNI FOGNAK A 

VERTIKÁLIS KOLLEKTIVIZMUS IGÉNYBEVÉTELÉRE.  
SZEMÉLYÜKBEN érdekeltté és felelőssé kell őket tenni cselekedeteikért. 
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a Napló után 76. – A közeljövő 

 
Az igenlésre vagy tagadásra redukált népszavazás nem a gondolkodást, hanem 

a CSELEKVÉST helyezi a középpontba. Képességeket, tudást és ismereteket 
igénylő kérdésekben nem tartható /mint ahogyan ilyenekben nem lenne 

tartható semmilyen népszavazás sem/, csak olyankor, amikor valamilyen más 
szempont okvetlenül szükségessé teszi /ilyen a főhatalom elfogadása, vagy 

például a halálbüntetés össztársadalmi felelősségvállalást igénylő 
visszaállítása/. Bencsik András a 2010. április 21-én megjelent Magyar 

Demokratában a következőket írja /a beteg Magyarország/: "- Akkor már csak 
egy kérdés maradt: hány orvos keze kell fogja a szikét? - Elnézést, kolléga úr - 

válaszolhatnák önök. - Hogy lehet ilyen butaságot kérdezni? Hogyhogy hány 
orvos? Természetesen csak egy. MINDIG CSAK EGY. Ez magától értetődő. 

Azért, mert egy-egy súlyosabb műtét előtt több orvos vitatja meg, mi a 
teendő, a műtétet MINDIG EGY ORVOS VÉGZI. ÖVÉ MINDEN JOG, MERT ÖVÉ 

MINDEN FELELŐSSÉG....- És ki legyen a műtétet végző orvos? - 

Természetesen az, AKI A LEGJOBBAN ÉRT EHHEZ. - A kollégák kire gondoltak? 
- Ez a kérdés már eldőlt. MAGYARORSZÁG NÉPE MÁR VÁLASZTOTT: ORBÁN 

VIKTOR."  
 

Kezdjük a végén. Orbán Viktor neve EGYETLEN SZAVAZÓLAPON SEM 
SZEREPELT, tehát személy szerint -formálisan- NEM VÁLASZTOTTA MÉG MEG 

SENKI SEMMIRE. Saját, centralizáltan vezetett pártján kívül nem is fogja: 
Magyarország választópolgárainak nagy jóindulattal EGYHARMADA /a pártot 

reprezentáló listával, függetlenül attól, hogy ki állt annak első helyén - a listára 
leadott szavazatok a PÁRTRA leadott szavazatok, amelyek a lista 

szavazatokhoz arányított hosszúságú LISTAKÉNT, vagyis EGYÜTTESEN kezelt 
szereplőiben realizálódnak/ a Fidesz-MPSZ-t, illetve ennek egyéni 

képviselőjelöltjeit juttatta hatalmi pozícióba. /Más kérdés, hogy a Fidesz és 
elnöke sajátos, hogy ne mondjam bensőséges kapcsolatából adódóan aki a 

Fideszre szavaz, valójában Orbán Viktorra szavaz./ Orbán Viktor szakértelme 

ebből a tényből még csúsztatással sem következik, sőt abból sem következne, 
ha a választópolgárok majdnem száz százaléka /mint a régi szép Kádár-kori 

időkben/ közvetlenül őt választaná miniszterelnöknek vagy köztársasági 
elnöknek. Bencsik Andrásnak nem válna kárára egy műtét megszemlélése. A 

nagyobb műtéteket egy TEAM, CSOPORT végzi, amely orvosokból /sebészekből 
és aneszteziológusból/ és asszisztensekből áll. Nem csupán azért van jelen 

több orvos, hogy az operálónak segédkezzen, hanem azért is, hogy ha az 
bármilyen oknál fogva alkalmatlanná válna a műtét folytatására, valaki ÁT 

TUDJA VENNI A HELYÉT.  
 

A római császárok TUDTÁK, hogy haláluk után nagy valószínűséggel istenné 
avatják őket /Vespasianus császár sokszor emlegette élete alkonyán: "ha majd 

istenné leszek"/, de mint ember, halandóak, ezért általában nagy gondot 
fordítottak arra, hogy MEGFELELŐ UTÓDRÓL GONDOSKODJANAK. /A halállal 

szemben sokszor kimondottan megvetéssel viseltettek, például az előbb 

említett Vespasianus megparancsolta, hogy utolsó percében állítsák talpra, és 
amikor ezt mégsem sikerült kivitelezni, azzal a hazugsággal az ajkán lehelte ki 
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lelkét, hogy "mondjátok meg a rómaiaknak, a császáruk állva halt meg"./ A 

mai, kizárólag földi síkon mozgó vezérek ezzel szemben ÚGY TESZNEK, 

MINTHA HALHATATLANOK VOLNÁNAK. /Ennek ellenére sokszor kimondottan 
rettegnek a haláltól.  

Sztálin hetvenedik életéve felé már gyakran emlegette, hogy "nem élek más 
soká", utolsó koncepciós pereinek áldozatai a "gyilkos orvosok" voltak, a 

hipochonder Hitler pedig azért is sietett a háború kirobbantásával, hogy -saját 
szavai szerint- legyen elég ideje befejezni azt./ Nem is tehetnek másként, mert 

hatalmuk kizárólag ERŐSZAKON /deklarált vagy valóságos tömegen, elnyomó 
apparátuson/ nyugszik, ha úgy tetszik, RÖGHÖZ KÖTÖTT, amelyre nézve 

minden függőleges kiemelkedés /egy alkalmas helyettes vagy utódjelölt/ 
veszélyként realizálódik. Ez alól egyedül a VÉRSÉGI KAPCSOLAT jelenthet 

/elméletben/ kivételt. A gyakorlatban a diktátor halála /Francois Duvalier - 
Haiti, Kim Ir Szen - Észak-Korea/, vagy munkaképtelensége /Fidel Castro - 

Kuba/ után ez is csak a diktatúra agóniáját hosszabbítja meg, csakúgy, mint a 
kollektív diktatúrára való áttérés /Mao Ce-tung utáni Kína/.  

 

Nem lesz kivétel Magyarország sem. A kontroll nélküli egyszemélyi vezetés 
mindent változatlanul fog hagyni, ami Magyarországot oda juttatta, ahol most 

van. Sem az ország nemzetközi súlya, sem önállósága, sem ereje nem fog 
növekedni. Elveszíti majd maradék /valóságos/ függetlenségét, valutáját, 

mindazt, amit még birtokol. Az állam ugyanolyan élősködő marad polgárai 
nyakán, mint eddig, ugyanúgy adóbevételekből fogják fenntartani, és 

ugyanúgy el fogják tékozolni a pénzt, amit annak a struktúrának a kiépítésére 
kellene fordítani, amely az adóterhek csökkentését lehetővé tehetné. Olcsó 

kenyér helyett látványpékségek épülnek majd, jó minőségű utak helyett 
díszburkolatú sétálóutcák, ütőképes hadsereg helyett felújított középkori 

várak, uszodák és termálvízfűtésű lakások helyett élményfürdők, a sztálinista 
Alkotmány ünneplésére megrendezett tüzijáték helyett az orbánista Alkotmány 

ünneplésére megrendezett szupertüzijáték. 
 

EGYETLEN akarat irányít majd mindent, tehát a REND nagyobbnak fog tűnni. 

Ez sem lesz valóságos: ahogy már mondtam, erőszak és elnyomás tartja csak 
fent, és teremtőjével együtt előbb-utóbb eltűnik a történelem mélységes 

kútjának fenekén. Addig azonban sok-sok év leselkedik ránk, tele kudarccal, 
kétségbeeséssel, hagymázzal, mákonnyal és maszlaggal. 

 
Ezt a jövőt, és azt, amit a megelőző bejegyzésekben felvázoltam, ugyanúgy 

MEGTAGADJUK, mint az elmúlt húsz év magyar politikáját. Tudom, hogy mi 
vár ránk, de ennek tükrében is úgy gondolom, amibe belefogtunk, végig is kell 

csinálnunk. 
 

Abban a reményben, hogy talán nekünk is megadatik elmondani, amit Denzel 
Washington idézett Pál apostoltól /II. Tim. 4:7/ az Éli könyvében: "a nemes 

harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam".  
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