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(1.) 
 

Éjszakai jótékony álmatlanságomnak köszönhetően, úgy tűnik, sikerült megfejtenem valamit. 
Örömmel nyújtom át. 

Elég régóta töröm már a fejem azon, hogy értelmes, jóravaló emberek miért képtelenek 
szót érteni egymással. Itt van például ennek a homokos mesekönyvnek az ügye. Az egyik 
oldalon becsületes magyar emberek tiltakoznak minden lehetséges eszközzel az ellen, hogy 
liberális érzékenyítők eltévelyedett világlátásukkal megronthassák óvodás, iskolás 
gyermekeinket. Hogy mennyire súlyos ügyről van szó, jól tükrözi, hogy legutóbb már – a 
Vasárnapi Újságnak adott interjújában – miniszterelnökünk is keresetlen egyértelműséggel 
jelentette ki, hogy „...Van egy vörös vonal, amit nem lehet átlépni. Hagyják békén a 
gyerekeinket!” 

Attól, hogy nagy hatalmú kormányfőnk egy ilyen kényes témában ennyire szókimondó 
és határozott megnyilvánulásra ragadtatta magát, hirtelenjében végtelen bizakodás támadt 
bennem. „Ez a beszéd!” – tört ki belőlem. S már láttam magam előtt, amint a hatalom 
erőnek erejével szembeszáll minden olyan fertelmes liberális kísérlettel és törekvéssel, 
amellyel a nagyvilág után a magyar embereket igyekeznek – válogatás nélkül, kicsiktől a 
nagyokig –  arra „érzékenyíteni”, hogy a nem normálist fogadják el normálisnak, a betegest, 
a természetellenest fogadják el egészségesnek, természetesnek. 

Egészen addig tartott e határtalan lelkesültségem, amíg el nem jutott hozzám a hír, hogy 
a „fertelmes liberális kísérlet” egyik tevékeny aktivistája nem más, mint Mérő Vera, azaz 
Mérő László lánya. 

Mérő Lászlót személyesen is, gazdag munkásságán keresztül is elég jól ismerem, s igen 
sokra tartom és nagyra becsülöm őt. Abó és Robó című nagyregényemet, amelyben az egyik 
(történetesen) kamasz főhős minden elképzelhetőt elkövet Budaházy György és társai (mai 
pesti srácaink) kiszabadításáért, Mérő Lászlónak ajánlottam. Vagyis egyszerre tisztelegtem 
nemzeti radikálisaink és egy igazi liberális magyar gondolkodó előtt. Mérő László annak 
ellenére (vagy azzal együtt is) roppant értékes ember számomra, hogy politikai nézeteink 
leginkább szöges ellentétben állnak egymással. Ám ha tehetném is, az ő gondolkodásmódját 
akkor sem szeretném megváltoztatni, hiszen ha úgy forogna az esze, mint az enyém, akkor 
aligha tudott volna kiáradni belőle például Az érzelmek logikája c. műve, amely (számos más 
művével egyetemben) engem annyira lenyűgözött. 

Azt nem tudom, Mérő László saját maga éppenséggel mit gondol erről a „fertelmes 
érzékenyítésről”, de annyi bizonyos, hogy a lányáról, Veráról sem tudom kényelmesen 
ugyanazt gondolni, mint eddig a hozzá hasonló aktivistákról: jobb esetben korlátolt 



szellemiségű és lelkületű szerencsétleneknek (hasznos hülyéknek), rosszabb esetben gonosz, 
alávaló lényeknek, akik (például Soros Györgyhöz hasonlóan) így igyekeznek a családi és 
nemzeti hagyományokat, kötődéseket megrendíteni és meggyengíteni,  jó szolgálatot téve 
ezzel a nemzetek feletti tőkének, a nemzetközi, globalista háttérhatalmaknak, és általában 
véve mindenkinek, akinek a társadalmi felfordulás, a közéleti rendetlenség a legfőbb 
éltetője, hiszen hol másutt, mint a zavarosban lehet a legjobban halászni.  
 
Ha azonban egyiket sem akarom gondolni Mérő László lányáról, vagyis nem kérdőjelezem 
meg sem az értelmi képességeit, sem az emberi tisztességét és lelkiismeretességét, akkor 
kénytelen vagyok egy meghökkentő következtetésre jutni: Mérő Vera a maga 
koordinátarendszerében éppen olyan szabadságharcos, mint Budaházyék a maguk 
koordinátarendszerében. Igaz ugyan, hogy ő (hasonszőrű társaival) egy társadalmi kisebbség, 
Budaházyék pedig a társadalmi többség nevében vívják szabadságharcukat, de ettől még 
azzal kell szembesülnünk, hogy a homokos mesekönyv dolgában szabadságharcosok 
feszülnek szabadságharcosoknak. 
 
Ám nem csak a homokos mesekönyv dolgában! Kísértetiesen hasonló a helyzet a Színház és 
Filmművészeti Egyetem (SZFE) ügyében is. Ott is határozottan egyet tudunk érteni azzal az 
állásponttal, amely szerint egyetlen hallgató sem jogosult annak eldöntésére, hogy kik 
vezessék és milyen szervezeti formában működtessék az állami tulajdonú egyetemet. A 
hallgató jogviszonya a „hallgatásra”, a fenntartó által odaszervezett oktatóktól való tanulásra 
terjed ki, és csak azt teheti szóvá, ha törvénysértést követnek el vele szemben, vagy ha nem 
kap eléggé színvonalas oktatást; de semmiféle joga sincs arra, hogy megakadályozza bárki 
törvényesen kinevezett vezető vagy oktató színrelépését, hát még az intézménybe való 
bejutását. Ha tehát a hallgatók mégis ilyesmire vetemednek, akkor önkéntelenül is arra 
gondolunk, hogy vagy szellemileg, értelmileg csököttek (infantilisek), vagy arra, hogy 
bizonyára elvetemült balliberális nemzetrontók, magyargyűlölők társaságában 
szocializálódtak, s ezért nem képesek megérteni, hogy vannak olyan tágabb közösségi, 
nemzeti, társadalmi érdekek, amelyek előrébb valók a hallgatói (és balliberális oktatói) önös 
érdekeknél. 
 
Csakhogy abban a pillanatban ismét meginog szent meggyőződésünk, amikor a sajtóból 
megtudjuk, hogy Vidnyánszky Attila édes fia, ifj. Vidnyánszky Attila az SZFE dolgában nem az 
édesapja, hanem a lázadók álláspontját osztja. Biztosak lehetünk benne, hogy az apa nem 
nevelte gyermekét becstelenségre, nemzetrombolásra, hazafiatlanságra, s mivel a fiú mint 
színész már több darabban kiválóan helytállt, arra sem gyanakodhatunk, hogy értelmi 
képességek dolgában állna fényévnyi távolságra édes szülejétől. Marad tehát jobb híján az 
iménti következtetés, vagyis hogy ifj. Vidnyánszky Attila és forradalmi hevületű társai a 
maguk koordinátarendszerében mint szabadságharcosok tűnnek fel a maguk szemében, 
éppen úgy, ahogy pedig a mi szemünkben (koordinátarendszerünkben) az apa az, aki igazi 
 szabadságharcosként veselkedett neki (harminc évvel rendszerváltásunk után) a 
balliberálisok egyik fellegvára elfoglalásának, e magyar szellemi kincsnek a nemzet (a közjó, a 
többség) számára való megszerzésének.     
 
Tehát itt is szabadságharcosok feszülnek szabadságharcosoknak, s ez bizony kevésbé 
tájékozottak vagy kevésbé elkötelezettek számára nem könnyíti meg az állásfoglalást: vajon 
melyiküknek van igaza? Vajon kik mellé kellene odaállni? Melyik lehet a helyes, általunk is 



támogatandó – vagy helytelen, s ezért elvetendő, netán mielőbb szétzúzandó – 
koordinátarendszer? 

 
* 

Mielőtt egyenes válasszal próbálkoznánk („az igen legyen igen, a nem nem”), vegyünk sorra 
néhány idevágó, figyelemre méltó jelenséget. 
 
 

Érzéketlen érzékenyítés 
 
Annak idején népes családunkban (szüleim hét gyereket neveltek) mindennaposnak  
számított a felnőttek részéről hangoztatott parancsolat:  „ne a gyerek előtt!” Pontosabban 
szólva, németül hallhattuk („nicht vor dem Kind”), hogy mi, gyerekek még magát a 
felszólítást se érthessük. Természetes volt, hogy a körülöttünk zajló életből nem minden 
tartozik a kicsikre. 

Természetes volt, hogy az olyan, időnek előtte nyújtott ismeretek, összefüggések, 
amelyek nem szükségesek a gyermeki léthez, azok nem eligazodni segítenek a világban, 
hanem ellenkezőleg. Súlyosabb esetben akkora érzelmi terhet rakhatnak a kicsik lelkére, s 
akkora szellemi zűrzavart okozhatnak nyiladozó elméjüknek, hogy elveszítik lelki 
egészségüket (egyensúlyukat, magabiztosságukat), s hol erős szorongás, hol féktelen 
erőszakosság lesz úrrá rajtuk. Ennek belátásához elegendő volt akkoriban a józan ész és a 
szülői felelősség. 

S ma? 
A matematikában és pszichológiában egyaránt jártas Mérő László lányának hogy nincsen 

annyi sütnivalója, hogy ezt kapásból belássa? Vagy a homokos mesekönyv kicsiknek szánt 
felolvasását szervezők egyike hogyan képes olyat állítani, hogy az LMBTQ-s kiadvány nem 
zavarhatja meg a kicsik lelkét, a felolvasás elleni tüntetés beszűrődő zajai ellenben igen? S 
ezért a szülők inkább tartsák távol a gyerekeket az online-os közvetítéstől... 

Azt gondolnánk, hogy e kérdés megítélésében legalább valamelyest józan, tisztességes 
emberek között egyszerűen nem lehet vita. De ha hiányozna belőlük a józan ítélőképesség, 
még akkor is ott a lehetőség, hogy hallgassanak a témában jártas szakértőkre, a teljesen 
logikus és megalapozott okfejtéseikre. 

Például hallgathatnának a gyakorlati és elméleti téren egyaránt nagy tudású Bagdy 
Emőkére, a neves pszichiáter professzorasszonyra.  Annyira hihetőnek tűnik minden szava, 
amikor a kicsikről ezt mondja: „Például ha arról hall egy történetet, hogy két herceg 
egymásba szeret, akkor ezt a gyerek megjegyzi, és számára már evidencia lesz, hogy a fiúk 
egymásba szerethetnek...”  Ezért aztán meggyőződése, hogy minden szülő és pedagógus 
feladata az, hogy az egyértelműségek, és ne az elhajlások, azaz a devianciák irányába 
szocializáljanak. „Minden kornak megvan a saját nevelési feladata, de ennek nem az, hogy a 
megkülönböztetési érzékenységre neveljük a gyereket, mert ebben a korban a saját nemi 
identitás rögzítése a feladat, hogy a gyerekből egy harmonikus és kiegyensúlyozott felnőtt 
váljon, aki képes lesz majd elfogadni más ember devianciáit” 

De ha a professzor asszony gondolatai túl fajsúlyosak egy kevésbé pallérozott elme 
számára, lehet hallgatni egy olyan művészlélekre is, mint Szalóki Ági, hisz  ő sűrűn megfordul 
a mesék és a kisgyerekek világában, ráadásul kikezdhetetlenül logikus okfejtéssel állítja: 
„Erős alapok, biztonságot adó keretek nélkül, erősen bevésett alapismeret nélkül az 
átmenetek, árnyalatok, kivételek a gyereket bizonytalanná teszik, rombolják. Esélye sincs 



biztos alapokra szert tenni, ha alapvető értékek, alapfogalmak helyett vagy mellett 
idejekorán azok árnyalatait is meg akarjuk ismertetni, értetni a gyerekekkel. (...) Ha a Földön 
élő 7,8 milliárd ember legalább 90% -a heteroszexuális, a gyerek alapismerete, kiindulópontja 
ez kell legyen. Jó ideig tart az is, mire tudatosul a gyerekben, hogy fiú vagy lány. Ehhez a 
tudáshoz szerzi később tapasztalatait saját vonzalmáról, és további ismereteit arról a 
kisebbségről, amely az LMBTQ közösséghez tartozik. A nagy egység felől közelítünk tehát a 
részletek, így az LMBTQ közösség felé is. Adjunk több időt a gyerekeknek! Engedjük, hogy a 
többségi társadalmat, az alapértékeket, az alapokat megismerjék!” 

Mondhatni, szinte matematikai, formállogikai egyöntetűséggel levezethető, miért kell a 
gyerekeinket békén hagyni. Az új trendi szerint azonban gyerekeinket mégsem kivonni 
igyekeznek az élet sűrejéből, megkímélni tőle, hanem belevonni. Módszeresen, erőszakosan, 
a gyermekek és szüleik iránti teljes érzéketlenséggel folyik az érzékenyítés. 

Ezeknek a szívós érzékenyítőknek, a gyermekeinket abnormalitásokkal, devianciákkal 
molesztálóknak ráadásul az a szent meggyőződésük, hogy őket az elmaradott többségi 
társadalom, illetőleg az önkényeskedő kormány emberi jogaikban – szabadságjogaik 
érvényesítésében – akadályozza. Ezért élhetik meg igazi szabadságharcként valójában 
társadalomromboló ténykedésüket... 
 
 

(Innen folytatom, tisztelt Olvasó! Következik: Közveszélyes szabadság) 
 
 

(2.) 
 

Közveszélyes szabadság 
 
Bogár László közgazdász és történész professzor mesteri pontossággal írja le az érzékenyítő 
liberalizmus egyedfejlődését és társadalmi következményét, éppen a homokos mesekönyv 
kiváltotta társadalmi harc tükrében. 

A mese – szögezi le a professzor – azért válhatott az emberiség örök kísérőjévé, mert 
képes örök érvényűvé tenni azokat a legalapvetőbb tanításokat, amelyek lehetővé teszik, 
hogy megtanuljuk, hogy van jó és rossz, hogy miként kell választani a jó és rossz között, és 
miként kell küzdeni mindezért a magunkban és másokban is megbúvó rosszal. Igen ám, de 
mai világunkból – legalábbis látszólag – „eltűnt” a rossz, és vonzó álnéven, szerényen 
„másságként” mutatkozik be nap mint nap. 

Csakhogy a másság (vagyis a másságra érzékenyítők hada) nem elégszik meg azzal, hogy 
mi (mint többség) őt (mint a normálistól, egészségestől elütőt) kellő megértéssel, 
együttérzéssel és türelemmel elfogadjuk, hanem „szintet lép”, s azt hirdeti helyesnek és 
követendőnek (vagyis a maga módján, a maga eszközeivel azt követeli), hogy a másságot 
tekintsük egyenlőnek, azaz a jóval, normálissal, egészségessel egyenértékűnek. 

(Közbevetőleg jegyzem meg, hogy az érzékenyítés egyedfejlődésének ezen a szintjén jó 
meg rossz példákkal, kívánatos meg eszement gyakorlati megoldásokkal egyaránt 
találkozhatunk. Egyértelműen örvendetes, hogy a fizikailag vagy szellemileg hátrányos 
helyzetű embertársainknak a társadalmi többség jóval nagyobb figyelmet szentel, mint a 
korábbi években, évtizedekben. Jó dolog például, hogy a mai közlekedési eszközök 
legtöbbjére a kerekesszékesek is fel tudnak szállni. Szintén jó dolog, hogy a jeltolmácsok 
jóvoltából a siketnémák is követhetik a közélet fontosabb eseményeit. Annál ostobább, 



túllihegett megoldás, amikor a jeltolmácsot odateszik a szónok mellé; vagy a képernyőn nem 
valamelyik sarokba vágják be, hanem egyenlő nagyságban a beszélővel. Ilyenkor ugyanis a 
többség számára élvezhetetlenné és követhetetlenné válik a szónoklat: a jelbeszéddel együtt 
járó heves gesztikulálás ellehetetleníti a kellő összpontosítást. De térjünk vissza 
professzorunkhoz!) 

Bogár László szerint ezen a szinten azért már meg kellene szólalnia bennünk az éppen a 
mesék tanításai alapján kialakult vészcsengőnek. Hát már hogy lehetne egyenlő a jó és a 
rossz?! Ha így lenne, akkor mi értelme van a mesék legmélyebb tanításának, miszerint jótett 
helyébe jót várj 

Ám a másság még itt sem áll meg – figyelmeztet Bogár. Jön a Pride, a másság büszke 
deklarációja arról, hogy ő különb, mint a jó. 

(Ismét közbevetőleg: a normálisnak – természetesnek, rendesnek – eszébe sem jut azért 
lelkendezni, büszkélkedni, hogy ő normális. Számára ez egyfelől „természetes” állapot, 
másfelől erkölcstelen és visszataszító lenne, ha a kevésbé szerencsés „rendellenesekkel” 
szemben a „rendességével” kérkedne. A másságnak – és az érzékenyítőknek – az az elvárása, 
hogy őt, a másságot is vegyék emberszámba, ne tekintsék selejtnek, kirekesztendőnek, 
egészen addig logikus, helyénvaló és méltányolandó, amíg a többségi normák közé a maga 
lehetőségei szerint beilleszkedni igyekszik. Mivel nem tudhat olyan lenni, mint a többség, 
ezért a többség ezt nem is várhatja el tőle. A többségnek megértően el kell fogadnia és el kell 
viselnie, hogy ő más. Eddig a határig az érzékenyítés kívánatos is, rendjén való is. Eddig a 
határig ugyanis valóban nem borul fel a rend, sőt, inkább növekszik a közjó: mind a 
másságok mint kisebbségek, mind pedig a normalitás mint többség jól járnak. A társadalom 
egészében magasabb szintre jut a „jótett helyébe jót várj” meg a „jónak lenni jó” mesebeli 
hatása... A társadalmi rendet – harmóniát – onnantól kezdve fenyegeti veszély, amikortól a 
kisebbségek – másságok – vérszemet kapnak. Mitől is? Pontosan attól, hogy az érzékenyítők 
szintet léptek: már nem a hátrányos megkülönböztetés ellen hadakoznak, hanem az előnyös 
megkülönböztetésért. Méghozzá olyan fokú előnyös megkülönböztetésért, hogy ettől a 
másság egyszeriben értékesnek kezdi érezni magát a puszta másságáért. A rá irányuló, 
voltaképpen különös, szinte érthetetlen figyelmet félreértelmezi: nem a többség 
együttérzéseként és jóságaként dekódolja, hanem a saját különlegessége (mássága) 
járandóságaként. Elvárja, hogy ne neki kelljen – tanulással, munkával, szorgalommal – 
erőfeszítéseket tenni a többségi társadalomba való beilleszkedés érdekében, hanem a 
többségi társadalom iparkodjon az ő kedvében járni, mindenféle feltétel vagy elvárás 
kikötése nélkül. 

Mivel pedig tudván tudható, hogy itt az emberi természet egy meglehetősen általános 
tulajdonságával állunk szemben – vagyis teljesen „normális” dolog a kedvező helyzettel 
visszaélni, azaz vérszemet kapni –, ezért nem ők, a másságok, a vérszemet kapók a felelősei a 
társadalmi harmónia megbomlásának, hanem az őket feltüzelő és elvakító érzékenyítők. Igaz 
ez akkor is, amikor liberálisok a cigányokat vagy a börtöntöltelékeket tüzelik a többségi 
társadalom értékei és normái ellen, de akkor is, amikor Merkel kancellár üzen a 
„menekülteknek”, hogy várva várunk titeket, civil szervezetek pedig sietnek a hiába tiltakozó 
állampolgárok nyakára hordani őket. E kétoldalú megtámogatás – érzékenyítés – már 
elegendő ahhoz, hogy a „migránsok” ne alázatosan kérjék, hanem dühösen követeljék a 
beengedésüket; ha pedig sikerül bejutniuk, ne ők igyekezzenek a többségi társadalomhoz 
idomulni, hanem a többségi társadalmat igyekezzenek a maguk vágyaihoz igazítani, vagy 
legalább a maguk külön, párhuzamos társadalmát a befogadó társadalomba ékelve 
kialakítani. De térjünk végre vissza Bogár Lászlóhoz!) 



Jeles professzorunk arra figyelmeztet, hogy a másság ma már annak büszke 
kinyilvánításával sem elégszik meg, hogy ő különb, mint a jó. A világ most lép be abba a 
fázisba – állapítja meg Bogár –, amikor a másság egyre határozottabban követeli, hogy 
takarodjanak a világból azok, akik még mindig ezt az ósdi hagyományt követik. A múltat 
végkép eltörölve, jöjjön el végre a másság totális uralmára épülő szép új világ. Miként 
gondolatmenete vége felé írja, „A Meseország mindenkié cím félrevezető módon, álságos 
gonoszan ezt a mindent elpusztítani igyekvő, végzetes létstratégiát készíti elő. (...) Az öregek, 
betegek, fogyatékkal élők elfogadásának érzékenyítése csak tetszetős reklámszatyor, 
amelyben a másság végzetesen mérgezett csokoládéit kínálnák most a kicsiknek. (...) A 
Meseország mindenkié ezzel a brutális jakobinus terrorral próbálja most már nyíltan 
felszámolni a még mindig létező rend maradványait.” 

Keményen és drámaian vészjósló szavak ezek, ám ha megalapozottak és igazak, akkor 
valódi az a veszedelem is, amely társadalmunkat, közéletünket fenyegeti a magukat 
liberálisként, demokrataként meghatározók részéről. 

Toroczkai László, a Mi Hazánk mozgalom vezetője – mintegy másokat visszhangozva – 
felteszi a kérdést: „Nincs fontosabb dolgunk, mint mesekönyveket darálni?” Logikus, világos 
választ ad rá, hogy miért nincs. „Az a társadalom ugyanis, ahol már az óvodáskorú 
gyermekeket is az úgynevezett LMBTQI stb. propagandájával fertőzik, belátható időn belül 
elpusztul.” Méghozzá (mindenekelőtt) attól, hogy „...nem lesz képes reprodukálni önmagát, 
gyermekek ugyanis csak egy nő és egy férfi kapcsolatából tudnak születni, a természetellenes 
szexuális aberráció terjedése tehát felgyorsítja az egyébként is katasztrofális 
népességfogyást.” 

Nyilvánvaló azonban, hogy a veszély mértéke a propaganda hatásosságától, az 
érintettek többségének természetes ellenállóképességétől függ. Márpedig a mindenkori 
többségről mindig szívesen feltételezzük, hogy működik a természetes ösztöne, s kevéske 
kivételtől eltekintve, kapásból elutasítja a természetellenest. Ennél azonban sokkal riasztóbb 
a valóság. „Az LMBTQI stb. propaganda – tudjuk meg a mesekönyvdaráló mozgalom 
vezetőjétől – ráadásul annyira gyors eredményeket hoz, hogy Amerikában, ahol néhány 
évtizeddel korábban kezdődött az »érzékenyítés«, s ahol már a gyermekeket is évek óta 
szexuális aberrációval tömik, mára az ilyen »felvilágosításon« átesett korosztálynak már csak 
a 70 százaléka (!) vallja magát heteroszexuálisnak.” 

S habár ez a szám nem hasra ütéssel született, hanem „a David Shor, a Civis Analytics 
adatelemző cég kutatásaiból és az UCLA Williams Institute 350 ezer fős országos kutatásából 
derült ki”, mégiscsak Amerikára, az amerikaiakra vonatkozik. Mi itt, Magyarországon, Közép-
Kelet-Európában csak keményebben ellenállunk a globalista világtrendeknek, a különféle 
liberális, szabadságharcos nyomulásoknak, érzékenyítő propagandáknak! Szülők, gyerekek, 
szakemberek egyaránt! 

Hát nem! Legalábbis nem feltétlenül és nem magától értetődően. 
Kurta három nap elegendő volt ahhoz, hogy a homokos mesekönyv védelmében és 

Bagdy Emőke ellenében több mint ezer magyar pszichológus álljon hadrendbe. Egy alig 
tízmilliós országban, ha ezernyi elhivatott szakember lát neki a maga kis köreiben, a maga 
szabadságharcos hevületével a szülők és gyermekek érzékenyítésének, semmi okunk azt 
feltételezni, hogy ellenakciók híján, arányaiban s végeredményében ne lenne majd 
ugyanannyi az áldozatok száma, mint a Amerikában. 

Mindenesetre az érzékenyítés hazai sikere az ezer aláíró pszichológuson biztosan nem 
fog múlni. Rájuk ugyanis nemcsak a liberális, szabadságharcos hevület jellemző oly nagyon, 
hanem az önigazoló, önerősítő (s zárójelben már itt megjegyzem: ÉN-erősítő) szakmai gőg is. 



Miként közös nyilatkozatukban leszögezték, a velük ellentétes véleményt 
kifejtő szakemberek, valamint a pszichológusprofesszor nyilatkozata is „szakmaiatlan és a 
tudomány mai álláspontjával ellentétes tartalmú állításokat foglal magában, és amelyek 
várható hatása a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozását idézi elő”. 

Lassan csak eljutok már, tisztelt Olvasó, annak kifejtéséhez is, hogy mire jöttem rá, mi 
mozgathatja a Mérő Verákat és most már a pszichológus ezret. De van még pár idevágó 
jelenség, amelyet előtte még meg kell fejtenünk. Mindenekelőtt azt, hogy miként válhatott a 
liberálisok ellenségévé saját hatalmas vívmányuk, a demokrácia. 
 
 

(Innen folytatom, tisztelt Olvasó! Következik: Döntsön-e a nép?) 
 
 
 

(3.) 
 

Döntsön-e a nép? 
 
 
Ugyancsak szinte matematikai és formállogikai egyértelműséggel igazolható, hogy ha 
kívánatosnak tartjuk a jogállamiságot és demokráciát, akkor velünk szemben az a legelemibb 
elvárás, hogy egyöntetűen elfogadjuk: a szabad választásokon többségbe került, győztes 
politikai erők hivatottak arra, hogy a nemzet életében a többségi akaratot érvényre 
juttassák. Ők jogosultak például arra, hogy szükség esetén az ország bármely egyetemét 
átalakítsák, megreformálják, szigorúan az általuk kinyilvánított, a választókkal is tudatott 
politikának (nemzetstratégiának) és a többség képviselte közérdeknek megfelelően. De 
ugyanígy jogosultak arra is, hogy a választói akaratnak megfelelően alakítsák a nemzeti 
identitáspolitika különböző részeit, elemeit. Ha például a többségnek ellenére van a más 
kultúrájú, más életszemléletű illegális bevándorlók tömeges befogadása, akkor a választói 
többség akaratából döntési helyzetbe került politikai erőnek – legalábbis valódi 
demokráciában – nemcsak joga, hanem kötelessége is megakadályozni az idegenek tömeges 
bejutását. Ha pedig a többségnek az van ellenére, hogy kiskorú gyerekeiket érzékenyítéssel 
molesztálják, akkor a demokrácia szabályai szerint a többség által megválasztottaknak, 
amennyire csak lehetséges, ezt is kutya kötelességük megakadályozni. 

Ennek fényében már teljesen világossá válik, hogy az érzékenyítőket magába foglaló 
balliberális oldal miért csak a népre való hivatkozásban olyan erős, s miért tesz meg mindent 
azért, hogy a valóságos népakarat ne érvényesülhessen. 

A kommunizmus idején – amikor kisdobossá, úttörővé, szocialista emberré, élmunkássá, 
pártaggá és pártszolgává, marxistává és istentagadóvá (stb.) igyekeztek érzékenyíteni 
bennünket – így lett a többség számára kívánatos demokrácia-ideából a valóságban olyan 
jelzős „népi” demokrácia, amelynél a jelző éppen azt volt hivatott elrejteni, hogy a valóságos 
hatalom korántsem a többséget adó népé, hanem egy önkényuralmi kisebbségé. 

Manapság pedig azzal szembesülhetünk, hogy az érzékenyítőket magába foglaló 
balliberális oldal teljesen természetes eljárásnak tekinti a demokrácia – a demokratikus, 
alkotmányos intézményrendszerek – kijátszását. Minden gátlás és lelkiismeret-furdalás 
nélkül igyekeznek megakadályozni a választói többség és az általa hatalomra emeltek 
akaratának érvényre juttatását. Igaz ez Amerikára is, ahol a „demokraták” szélsőséges 



radikálisokat pénzelnek és mozgósítanak a törvényesen megválasztott republikánus elnök 
ellenében. Igaz ez Európára is, ahol Brüsszeltől a legfelsőbb bírói testületig mindenütt ott 
nyüzsögnek a Soros (és Soros-félék) pénzén megvett és érzékenyített döntnökök, akik 
legkevésbé sem az európai választók vagy a szavazataikkal hatalomra került nemzeti 
kormányok akaratát és érdekét tartják szem előtt, sokkal inkább a gazdáikét, elvtársaikét. S 
végezetül ugyanez igaz Magyarországra is, ahol a balliberális (pontosabban: ellenzéki) család 
tagjai nyíltan kimondják, bevallják, hogy „Orbánt nem lehet demokratikus úton 
megdönteni”, s ezért minden elvtelen összefogás és minden idegen pénz, eszköz, módszer, 
nyílt és titkos támogatás elfogadása megengedett annak érdekében, hogy eltérítsék, 
kizökkentsék a demokratikus választások eredményéből adódó politikai, társadalmi 
folyamatokat. 

S itt jön az a súlyos kérdés, ami azon a bizonyos jótékony álmatlan éjjelen annyira 
elgondolkodtatott. 

Ha nem azokra az elvetemült, velejéig romlott politikusokra gondolok, akikről messziről 
süt a csillapíthatatlan hataloméhség, hanem, mondjuk, a Mérő Verákra és az ifj. Vidnyánszky 
Attilákra, akkor vajon mi lehet a lelki-szellemi gátja annak, hogy elfogadják a demokrácia 
működési logikáját? A liberalizmus hajnalán, ugyebár, az szülte a „döntsön a nép” ötletét és 
kívánalmát, hogy a felvilágosodottak elutasították a szakrális (Isten akaratából uralkodó) 
királyok jogosultságát a nép vezetésére. Elvitatták tőlük, hogy jobban tudhatnák, mi és 
hogyan boldogítaná a népet, az emberiséget. De ha ők – az Istenhez becsatolt, szakrális 
uralkodók – nem tudhatják és nem dönthetnek arról, mi az igaz, mi a helyes, mi a követendő 
út a nép boldogítására, akkor ki legyen az, akik ezt törvényesen, közmegelégedésre 
eldöntheti? Ha Isten sem, az Isten akaratából uralkodó király sem, akkor mint tekintély, mint 
minőség nyilván már senki sem jöhet szóba. Csak a mennyiség. 

Ezért aztán a hajdani szabadságharcosok (liberálisok) úgy döntöttek: döntse el az, hogy 
mi a helyes, mi számít igaznak, milyen út követése a kívánatos, hogy a népből hányan 
szavaznak rá. Teremtsük meg a népuralom, a demokrácia intézményrendszerét, s a szabad 
választásokon többséget elért erők – a nép ilyen-olyan többsége által megválasztott 
képviselők – akarata döntse el, hogy a politikában, a közéletben mi és hogyan történjék. 

De ha akkor elfogadták és azóta is alkotmányos berendezkedésünk alapelemének 
tekintik a demokráciát, hogyan lehetséges az, hogy éppen azt az európai országvezetőt 
(miniszterelnököt) vádolják szüntelenül a demokrácia és a jogállamiság megsértésével, aki – 
pártszövetsége sorozatos kétharmados győzelmének köszönhetően – papíron és 
formállogikailag minden más európai vezetőnél nagyobb demokrata. Hiszen ő, ha tetszik, ha 
nem, mindenki másnál nagyobb arányú választói többség akaratából, megbízásából 
cselekszik. 

Kétféle magyarázat is adódik rá. 
Az egyik szerint a létező demokrácia nem az, aminek előszeretettel állítják. Idevágólag 

ismét Bogár Lászlót idézem, világhálós naplója egy másik fejezetének (Jogállamiság avagy 
jogÁllamVédelmiHatóság) lényegre tapintó részletét : „Szemben azzal a jószándékú 
vélekedéssel, amit általában gondolni szoktunk, hogy a demokrácia a választásokon 
többséget elért erőknek az uralma az egész közösség, benne a kisebbségben maradtak felett 
(...) A demokráciának nevezett létberendezkedés, az valójában a szervezett kisebbség uralma 
a szervezetlen többség felett. A nép azért nem tud uralkodni, mert nem ez a dolga. Nem is 
alkalmas rá, soha nem is volt alkalmas rá, és soha nem is lesz alkalmas rá.” 

Ilyen értelemben a demokrácia – az egész demokratikus intézményrendszer – csupán 
egy színjáték. S a magyarországi demokrácia 2010 óta éppen attól olyan elviselhetetlen az 



orbáni politika hazai és külföldi ellenségei számára, mert sokkal következetesebben igyekszik 
megtestesíteni a „jószándékú vélekedés” elképzelte, idealizált demokráciát, mint a népre, 
demokráciára, jogállamiságra szüntelenül hivatkozók legtöbbje. A homokos könyvvel 
megcélzott érzékenyítéssel kapcsolatban Orbán nemcsak annyit tartott fontosnak közölni, 
hogy „Hagyják békén a gyerekeinket!”, hanem azt is hangoztatta, hogy „Magyarországon 
vannak jogszabályok, melyek a homoszexualitásra vonatkoznak”, és hogy „A magyarok 
türelmesek és toleránsak ezzel a jelenséggel szemben.” Tehát egyfelől érvényesül a szóban 
forgó kisebbségre vonatkozó emberi jog, másfelől érvényesül a többség akarata. Ezt a 
kialakult egyensúlyt boríthatja fel, a közjót károsíthatja meg az a liberális – szabadságharcos 
– törekvés, amely most éppen egy homokos mesekönyv gyermekekhez és szüleikhez való 
odacsempészésével igyekszik a többségi akaratot kijátszani, s a többségi álláspontot – mint 
szervezett kisebbség – módszeresen, szívósan megváltoztatni. 

A másik lehetséges magyarázat erre a kisebbségi magatartásra – a demokrácia mint a 
liberalizmus édes gyermekének megtagadására – már a jótékony álmatlan éjjelem hirtelen 
megvilágosodásához kötődik. Arra ébredtem rá, hogy hiszen az emberek túlnyomó 
többségében működnek a természetes ösztönök. Éppen ezért a valóban a többséget és a 
közjót szolgáló, rendezett demokratikus körülmények között elképzelhetetlen, hogy azok a 
kisebbségek, amelyek a természetellenest igyekeznek a természetessel egyenrangúvá, sőt 
magasabb rendűvé kozmetikázni, hatalomra juthassanak. Hatalomra jutni, uralkodó 
helyzetbe kerülni csakis úgy bírhatnak, ha szabadságharcos hevülettel vagy átlépik a vörös 
vonalat, és szervezett kisebbségként uralmuk alá hajtják a közgondolkodást, vagy olyan 
társadalmi, közéleti felfordulást idéznek elő, amely lehetetlenné teszi, hogy a győztesek a 
választók akaratának megfelelően gyakorolhassák a többség által demokratikusan és 
törvényesen rájuk ruházott hatalmat. 

Mindezt belátván és elfogadván, már csak annyi maradt hátra, tisztelt Olvasó, hogy 
kísérletet tegyünk a Mérő Vera-féle érzékenyítő szabadságharcosok, az ifj. Vidnyánszky 
Attila-féle egyetemfoglaló (de legalábbis ezzel egyetértő) szabadságharcosok, és a 
Budaházyék-féle nemzeti radikális szabadságharcosok lényegi megkülönböztetésére. 
Kiinduló feltételünk mindhármuknál az lesz, hogy nem kérdőjelezzük meg a tisztességüket. 

Mindez azonban már a befejező részre marad. 
 
 

(Innen folytatom, tisztelt Olvasó! Következik: Ki mit szolgál – Isten akaratából?) 
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Ki mit szolgál – Isten akaratából? 
 

 
EGYETEMFOGLALÓK 

 
Mindenekelőtt vegyük észre és tulajdonítsunk kellő jelentőséget annak, hogy 
gondolkodásunkat mily erőteljesen befolyásolják az életkori sajátosságok. Igen találó 
megfigyelés és kinyilatkoztatás volt George Bernard Shaw részéről, hogy „Aki húszévesen 
nem kommunista, annak nincs szíve, aki harmincévesen kommunista, annak nincs esze.” 



Fiatal korunkra rótt feladatunk, hogy a családi, szülői környezet kínálta utakhoz képest 
másokat, újakat keressünk. A szülők s a fennálló rend elleni kamaszkori, ifjúkori lázadás 
nemcsak általános jelenség, hanem logikus is. Minden emberi lény új, senkivel sem azonos 
egyénként (egyéniségként) születik a világra, tehát saját magának kell megkeresnie, esetleg 
kitaposnia a neki leginkább megfelelő, leginkább járható utat. 

(Közbevetőleg: ha a Teremtő, vagy akár az evolúció nem így akarta volna, akkor maradt 
volna az ivarmentes, egyszerű másolásnál – klónozásnál –, s nem bíbelődött volna azzal, 
hogy a kétoldalú örökítéssel a változatos tulajdonságok szinte végtelen tárházát hozza létre, 
részben a szintén végtelenül változatos és változékony környezethez való alkalmazkodás 
lehetővé tétele érdekében, részben pedig – immár az embernél – azért, hogy a testi, lelki és 
szellemi tulajdonságok megfelelő szóródásával ösztönözze meg kényszerítse az embert és az 
emberiséget a minél sokrétűbb, változatosabb létezésre és a minél sokszínűbb, gazdagabb 
alkotásra, teremtésre. E témával az Isten logikája és Az Élet logikája című, készülőfélben lévő 
kettőskönyvemben foglalkozom bővebben, itt most legyen elég ennyi.) 

Az, hogy kamaszainknak, fiataljainknak olykor idegesítően sűrűn változik a magatartása 
és viselkedése, szintén abból fakad, hogy újabb és újabb szerepeket kénytelenek kipróbálni, 
amíg meg nem lelik a leginkább hozzájuk illőt. Mivel még nincs kiforrott saját világképük és 
erre alapozó, erre támaszkodó saját ÉN-jük (megállapodott személyiségük, ÖN-azonosságuk, 
ÉN-képük), ezért könnyen elcsábíthatók: hangzatos jelszavakkal, a korszellemet jellemző 
divatos ideológiákkal, tetszetős utópiákkal. Vérmérséklete és az éppen kínálkozó lehetőségek 
szerint – a szívére hallgatva – ki-ki szívesen beszáll egy kis migránssimogatásba, együgyű 
klímatüntetésbe, diktatúraellenes önkényeskedésbe (ld. egyetemfoglalás), rasszista 
rasszistázásba (ld. BLM), nácizó nácizásba (ld. Antifa). A nagy útkeresés közben pedig – hogy 
ő is részesülhessen a főáram oly csábító „szabadságfílingjéből” – átadja magát ilyen-olyan 
divatos érzékenyítéseknek; ha kell, nemi szerepet vált; ha ez sem elég, akár még nemet is... 

Szintén jellegzetes, meghatározó sajátossága a kamasz- és ifjúkornak, hogy a legfőbb 
mintaadó a saját korosztály. Ha valamely ízlés- vagy véleménydiktátornak, anyagi vagy 
ideológiai haszonleső csoportosulásnak sikerül megnyernie (becsapnia, elcsábítania) a 
korosztály hangadóit, számíthat rá, hogy nyomukban ott tülekednek majd a korosztályos 
követők. 

Életkoruk előrehaladtával aztán a legtöbbjük kiszáll az efféle lázadásokból, 
akciózásokból. Többé-kevésbé kikerekedik a világképük, megállapodik a személyiségük, 
kialakul az ÉN-jük. Ettől kezdve a fennálló renddel szemben legfeljebb csak akkor 
hadakoznak, ha ez túlságosan idegen a saját világképüktől, vagyis ha nem képesek 
otthonosan érezni magukat benne. Ha azonban többé-kevésbé megfelel a világképüknek, 
akkor inkább védeni, óvni igyekeznek „meglelt otthonukat”, ugyancsak a vérmérsékletük 
szerint: ki csendesebben, ki harcosabban. 

Mindezek fényében és tudatában leszögezhetjük, hogy a SZFE elfoglalásáért és az 
elfoglalók mellett való kiállásáért legkevésbé maguk a fiatalok tartoznak személyes 
felelősséggel. Habár egyetemista korukra papírforma szerint éretté, felnőtté és 
törvénysértéseikért büntethetővé váltak, érdemesebb – mert logikusabb – azt szem előtt 
tartani, hogy szabadságharcukat – mondhatni – evolúciós kényszer hatása alatt vívják. 

Szerencsés körülménynek – adottságnak – kell tekintenünk, hogy ezt Magyarországon a 
fennálló hatalom erős emberei is belátják; sőt, ifj. Vidnyánszky Attila tekintetében belátja ezt 
a SZFE kuratóriumának élére kiválasztott tulajdon édesapja is. Ennek megfelelő türelemmel 
igyekeznek kezelni a lázadó ifjúságnak a divatos balliberális korszellem táplálta 
újkommunista, újbolsevik viselkedését: az állami tanintézmény önkényes elfoglalását, 



elbarikádozását, a tanköztársaság (v.ö.: tanácsköztársaság) kikiáltását. Mivel pedig a 
forradalmi helyzet fő felelősei azok a felnőttek, akik érzékenyítéssel, szervezéssel, nyílt 
kiállással és burkolt pénzekkel támogatták és ösztökélték a fiatalokat a lázadásra, a fennálló 
hatalomnak velük – no meg a balliberális korszellemmel – szemben kell felvennie a harcot, 
ha el akarja kerülni, hogy újabb és újabb akciózások, erőszakos rendbontások zavarják meg 
vagy lehetetlenítsék el jószándékú demokráciánk működését. 

Hogy nem lesz könnyű dolga a fennálló rendet óvni óhajtó hatalomnak, az már most 
látszik. A szélsőbaloldali (szélsőliberális) korszellem Nyugaton már tömegével szedi jobb 
sorsra érdemes, fiatal áldozatait. A 888.hu egyik, a kutatási eredmények forrását is megjelölő 
cikke szerint, „A szélsőbaloldali amerikaiak 42 százalékát diagnosztizálták már komoly 
mentális zavarral. (...) Egy idei politikai felmérés teljesen véletlenül felderítette, hogy a 
magukat marxistának tekintő fiatalok majdnem fele nagyon komoly mentális zavarral van az 
utcára eresztve, és ez csak a jéghegy csúcsa.” 
 
 
 

LIBERÁLIS ÉRZÉKENYÍTŐK 
 
Térjünk át a Mérő Vera-féle érzékenyítőkre, liberális szabadságharcosokra! Tekintettel arra, 
hogy náluk már kialakult személyiséget (ÉN-t) illendő feltételeznünk, a kérdést így kell 
feltennünk: mitől függ, hogy valakinek hogyan alakul, és milyen lesz a személyisége? Mitől 
függ, hogy például a homokos – vagy pontosabb így: LMBTQ-s – mesekönyvünk ügyében 
valaki az érzékenyítő szabadságharcosok táborát erősíti, vagy inkább a velük szemben 
szabadságharcot indítók táborát? 

Nyilván most bő fejtegetésekbe foghatnánk a genetikai öröklés (az ebből fakadó 
személyes fogékonyság és küldetés) jelentőségéről, a családi környezet, az intézményi 
nevelés, a kordivatok és egyéb társadalmi tényezők hatásáról és szerepéről, de attól tartok, 
hogy mindez meghaladná fogyasztásra szánt eszmefuttatásom észszerű kereteit. 

Ezért inkább egy friss és gyakorlatias példából indulok ki: egy Trump-rühellő liberális 
magyar zsidó Trump-hívővé válásának néhány fontos mozzanatát veszem szemügyre, s 
ennek révén már megragadhatónak vélem azokat a legfontosabb személyiségjegyeket, 
amelyek eldöntik, nagy valószínűséggel ki melyik szellemi (közéleti, politikai) tábor 
rokonszenvezőjévé, támogatójává válik. 

Az idevágó írás a Neokohn című világhálós oldalon jelent meg mint a szerző (Mandler 
Gábor) személyes vallomása: Hogyan lettem liberális demokratából Trump-szavazó? 

A tanúságtevő szerint amikor 1990-ben kivándorolt Amerikába, egészen 2016-ig nem is 
volt kérdés számára, hogy ha választania kell, akkor „demokrata lesz”, vagyis a Demokrata 
Párt jelöltjeire szavaz. A republikánus, vagy általában véve konzervatív lehetőség fel sem 
merült benne. „Ez azzal együtt volt így, hogy még Magyarországon vallásos nevelést is 
kaptam, azon kevesek közé tartozom, akik Talmud Tórára jártak a Frankel Leó utcai 
zsinagógába, Schőner Alfréd rabbihoz” – írja a szerző, hozzátéve, hogy szinte természetes 
módon inkább tartotta magát liberálisnak és baloldalinak, mintsem bármi másnak, 
„valószínűleg azért, mert Magyarországon történelmi okokból nagyon nehéz volt zsidóként 
jobboldalinak lenni.” 

Mindez a 2016-os elnökválasztási küzdelem alatt kezdett megváltozni benne. Miért is? 
Nos, mindenekelőtt azért, mert Hillary Clinton rendkívül taszító egyéniség volt számára. De 



ezen még túl tudta volna tenni magát, csakhogy amikor a politikai és egyéb tevékenységeit is 
elkezdte tanulmányozni, kiderült, hogy azokkal sem tud azonosulni. 

Álljunk meg itt egy pillanatra! 
Tanúságtevőnkről kiderül, hogy a szíve húzta valamerre (a demokratákhoz), de a 

megérzése taszította a kínálatuktól, ezért aztán mozgósította az eszét, s tanulmányozni 
kezdte a jelöltet. Mivel pedig ennek politikai és egyéb tevékenységeivel nem tudott 
azonosulni, elfordult tőle. Jegyezzük meg: ezt annak ellenére tette, hogy az amerikai zsidóság 
hetven százaléka változatlan eltökéltséggel támogatja a demokraták jelöltjét (most éppen 
Joe Bident). 

Vessük ezt össze azzal, hogy a tiszaújvárosi időközi választáson az ellenzéki összefogás 
balliberális pártjai annak ellenére is makacsul ragaszkodtak jobbikos közös jelöltjükhöz, hogy 
időközben minden olyan csúfság kiderült róla, amik ellen a balliberális hangadók amúgy 
évtizedek óta zajos és látványos küzdelmet folytatnak (zsidógyűlölet, cigánygyűlölet, 
munkavállalók megrövidítése, korrupció stb.). 

De térjünk vissza a személyes beszámolóhoz! 
2016. júliusában tanúságtevőnk nagy válságba került. Hogyan is tudna Hillary Clintonra 

szavazni? Trumpra meg úgy nézett – írja –, mint egy bohócra, nem tudta komolyan venni. De 
aztán arra kezdett figyelni, miket mond, és kevésbé arra, hogy „a média nagy része hogyan 
támadja a külseje meg néhány bombasztikus állítása miatt”. 

S most következik egy számunkra igen jelentőségteljes megfigyelése: a választási 
kampányban az Obama-adminisztráció „legnagyobb problémája” az volt, hogyan erőltessék 
a transzneműek jogait, pl. ahhoz, hogy bemehessenek a női vécékbe. „Ekkor kezdett bennem 
derengeni az, hogy A DEMOKRATÁK ÉS A LIBERÁLISOK INKÁBB GONDOLKOZNAK 
IDEOLÓGIÁBAN, MINT ABBAN, HOGY A LAKOSSÁGOT KONKRÉTAN MIVEL SEGÍTSÉK A 
GAZDASÁG TERÜLETÉN.” (kiemelés tőlem – VDGy) 

Trump ezzel szemben azt hangoztatta, hogy vissza kívánja hozni a külföldre vitt jól fizető 
munkákat, meg fogja védeni Amerika nemzeti érdekeit, meg fogja védeni Amerika határait a 
szinte szabadon beáramló illegális migránsoktól (stb.). „Legális bevándorlóként – írja 
tanúságtevőnk – tisztelem Amerika bevándorlási törvényeit, még ha ezek elég szigorúak is.” 

S itt újabb, számunkra figyelemre méltó és sokatmondó fogékonyságokat 
(jellemvonásokat) fedezhetünk fel: tanúságtevőnk számára fontos a társadalom mint 
közösség politikai, gazdasági RENDJÉNEK megóvása, a TÖRVÉNYEK TISZTELETBEN TARTÁSA, a 
NEMZET MINT KÖZÖSSÉG érdekeinek érvényesülése. S mindeközben a TÁRSADALMI 
IGAZSÁGÉRZET is ott dolgozott benne: habár még nem sikerült lelkileg leválnia a 
demokratákról, képes volt észrevenni, hogy „a média teljesen nyilvánvalóan Hillary oldalán 
állt, őt védte mindenben, miközben Trumpot egyfolytában mindenért támadta.” 

Ez furcsának tűnt neki – jegyzi meg utólag –, hiszen állítólag az amerikai média 
független, „de, mint kiderült, és azóta is egyfolytában látható, ez nem így van: ők 95 
százalékban gyakorlatilag a demokraták propaganda-csatornái”. 

Végül csak eljött a választás napja, s az egykori lelkes liberális demokrata „néhány 
másodperc tétovázás után” Trumpra szavazott. S azóta sem bánta meg. 

Hogy miért nem, ez szintén fontos a magunk gondolatmenete szempontjából: 
Tanúságtevőnk szerint MÁRA A BALOLDAL AMERIKÁBAN VÉGKÉPP ELMENT SZÉLSŐBALOS 
IRÁNYBA. Egyfelől olyan gazdasági lépéseket akarnának megtenni, amelyek tönkretennék az 
országot, másfelől „MINDENT IDEOLÓGIAI LENCSÉN KERESZTÜL NÉZNEK”. „EGYRE INKÁBB 
RASSZISTA HANGNEMBEN BESZÉLNEK A FEHÉREKRŐL [...]”. (kiemelés tőlem – VDGy) 
 



 
(röviden foglaljuk össze) 
 
Röviden foglaljuk össze, hogy szabadságharcos vizsgálódásunk szempontjából mi minden 
lényegeset tudtunk meg e személyes vallomásból. 
 

 Tanúságtevőnk – mint magyar zsidó – „született” baloldali, liberális. 

 Mint vallásos zsidó: istenhívő – vagyis elfogadja és megéli a saját maga feletti (ÉN-

feletti) és az anyagi világ feletti (természetfeletti) tekintély létezését. 

 Értelmes – hiszen nem fogadta el mérlegelés nélkül (azaz „ész nélkül”) a politikai 

közössége kínálatát, hanem nekilátott „tanulmányozni” azt. 

 Szabadságharcos – hiszen volt bátorsága nyíltan szembefordulni a saját politikai 

közösségével (a zsidók 70, a média 95 százalékával), s a maga álláspontját, 

meggyőződését hangoztatni. 

 Felelősségteljes – hiszen a nyílt szembeszállásra a társadalom, a nemzet, a gazdaság 

sorsáért való aggódás, a szélsőséges liberális és baloldali fejlemények miatti 

veszélyérzet késztette. 

 Többségelvű liberális – amennyiben a többségi társadalom szabadságát meg kívánja 

óvni a nemcsak kisebbségelvű, hanem szélsőséges – mert önkényeskedő és radikális 

– liberális és baloldali áramlatoktól, nyomulásoktól, mozgalmaktól (LMBTQ+, BLM, 

Antifa). 

 Rendpárti demokrata – amennyiben előbbre valónak tartja a többségi társadalom 

rendjét (a határok védelmét, az illegális bevándorlás megakadályozását, a 

demokrácia intézményrendszerének, működőképességének megóvását), mint az 

emberi jogok és az egyéni szabadságjogok korlátlan kiterjesztését. 

 
Mindezeken túl még egy fontos észrevételt kell tennünk tanúságtevőnkre – 

egyszersmind forrongó történelmi korunkra – vonatkozólag. Valójában nem a Trump-
rühellőből Trump-hívővé vált magyar kivándorló jellemvonásai változtak meg az idők során – 
hiszen ő az emberek sorsát, a társadalmi jólétet, a liberális demokrácia ügyét ugyanúgy a 
lelkén viseli, mint korábban –, hanem a liberális demokrácia ideológiája, jogfelfogása és 
mindennapi gyakorlata vált szélsőségessé, amennyiben ma már határozott többség- és 
hagyományellenesség (normalitás- és természetesség-ellenesség) jellemzi, nem szólva az 
egyre erősödő önkényuralmi vonásáról, amellyel a vele szembeszállók szabadságjogait 
igyekszik mind gátlástalanabbul megkurtítani. 
 
 
 
 



(új fogalomkészlet szükségessége) 
 
Fentiek alapján mindenekelőtt arra a következtetésre kell jutnunk, hogy sem a 
liberalizmusra, sem a demokráciára vonatkozóan nem elégséges a ma használatos 
fogalomkészletünk. 

Mivel közéletünkben a liberalizmusra és demokráciára vonatkozó eltérő nézetük miatt 
élesen szembe kerülnek egymással magukat liberálisnak és demokratának tekintők és vallók, 
itt az ideje, hogy fogalomkészletünk is élesen megkülönböztesse őket. 
 
 
(a többségelvű és a kisebbségelvű liberalizmus fogalma) 
 
Mivel pedig az egymással szembekerülők legfőbb elvi és gyakorlati különbsége abban 
mutatkozik meg, hogy inkább a többség, vagy inkább valamely kisebbség szabadságjogainak 
védelmére és kiterjesztésére törekednek, ezért javallt mától fogva az előbbieket többségelvű 
liberálisként, az utóbbiakat pedig kisebbségelvű liberálisként meghatározni. Érzékenyítő 
szabadságharcosaink értelemszerűen kisebbségelvű liberálisoknak tekintendők. 
 
 
(a rendelvű és a rendbontó demokraták / liberálisok / jogvédők fogalma) 
 
Könnyen belátható, hogy nemcsak a kevés szabadság, de a sok és nem helyénvaló szabadság 
is felboríthatja egy társadalom, egy nemzet vagy kisebb közösségek működési rendjét; 
olyannyira, hogy puszta létét is fenyegetheti. A rendelvű demokraták ezért csak olyan 
mértékig törekednek a szabadságjogok kiterjesztésére, az egyéni és kisebbségi érdekek és 
szabadságvágyak kielégítésére, ameddig ezáltal növekedhet a közjó, javulhat a társadalmi 
közérzet, erősödhet, szilárdulhat a társadalmi rend. Onnantól fogva azonban, amikor az 
egyéni és kisebbségi jogok kiterjesztése a társadalmi rend fennmaradását veszélyeztetné, e 
kiterjesztés megakadályozására törekszik. Formállogikailag is belátható, hogy az a szintű 
személyes szabadság vagy érzékenyítés, amelytől nem csökken, hanem növekszik a súlyos 
mentális és önazonosság-zavarban szenvedők száma; vagy amelytől drasztikusan lecsökken 
az általános gyermekvállalási kedv és a természetes népszaporulat; nos, ez a szint már az 
adott közösség életképes rendjét (létét, fennmaradását) veszélyezteti. Azokat a liberális 
demokratákat, akik mindezek elkerülésére törekszenek, helyénvaló rendelvű vagy rendpárti 
demokratáknak (vagy ilyen liberálisoknak, sőt szabadságharcosoknak) nevezni. Ellenben 
azokat, akik liberálisnak és demokratának vallják és hirdetik magukat, közéleti ténykedésük 
(szabadságküzdelmük) során azonban veszélyeztetik a többségi demokrácia rendjét 
(működőképességét), őket új fogalomrendszerünkben – az egyértelmű, lényegi 
megkülönböztetés érdekében – rendbontó vagy rendellenes demokratáknak (vagy ilyen 
liberálisoknak, szabadságharcosoknak) ildomos neveznünk. Megalapozottá teszi e jelzők 
használatát az a kétségtelen tény, hogy a szóban forgó liberálisok és demokraták 
előszeretettel támogatják – a természetes, a normális ellenében (kárára) – a 
természetellenest és rendellenest. 
 
 
 
 



(a közösségelvű és az énközpontú liberalizmus fogalma) 
 
Sokkal kevésbé elvi (szellemi), mint inkább lelki oka, indítéka van annak, hogy a liberális 
jogfelfogás és jogvédelem hívei között bőven találhatók olyanok, akik ösztönösen is úgy 
igyekeznek alakítani, formálni a többségi társadalmat, hogy ez teret engedjen az ő öncélú 
(önös, ÉN-es, idegen szóval: individualista) törekvéseiknek. Ezért kívánatos számukra minden 
olyan fejlemény, amely a nemzeti és a többségi önazonosságot – önrendelkezést, 
együttműködést, kultúrát – gyengíti, s amely a hagyományos társadalmi kötelékeket, 
közösségeket (nemzet, haza, egyház, család stb.) bomlasztja. Csakis ezzel magyarázható az a 
kiáltó ellentmondás, amely hirdetett jogelveik és általános jogvédelmi gyakorlatuk, valamint 
a 2006. évi rendőrterrorra való reagálásuk között feszül: az akkori karhatalmi brutalitások, a 
hajmeresztő rendőrségi, ügyészségi, bírósági és büntetés-végrehajtási túlkapások, az elemi 
emberi szabadságjogok égbekiáltó, tömeges megsértése nem érte el a máskor még akár a 
köztörvényes bűnözők vagy iskolai rendbontók jogai iránt is nagy érzékenységet mutató 
liberálisok ingerküszöbét. Vessük ezt össze azzal a felelősségérzettel, amelyet tanúságtevőnk 
mutatott a nemzet, a társadalom mint közösség sorsa iránt. Ennek tudatában tegyünk 
határozott különbséget e tekintetben is a különféle liberálisok (szabadságharcosok) között. 
Azokat, akik a felfogásukkal és tevékenységükkel a társadalom vagy a nemzet egészét 
szolgálják (erre éreznek elhivatottságot), illessük a közösségelvű liberálisok (vagy ilyen 
jogvédők, szabadságharcosok) gyűjtőnévvel. 

Azokat pedig, akikről kimutatható, hogy jogi küzdelmük (szabadságharcuk) valójában 
önös, ÉN-es érdekeket és célokat szolgál (vagyis lényegében az önmegvalósításukat), 
nevezzük énközpontú vagy – idegen szóval – individualista liberálisoknak. 

Most már, hogy vannak megfelelő fogalmaink, bárki elvégezheti a Mérő Vera-féle 
érzékenyítők osztályozását, besorolását. Annyi bizonyos, hogy nem a többségelvű, nem a 
rendelvű és nem is a közösségelvű liberálisok (szabadságharcosok) közé tartoznak. Az is 
kétségtelen azonban, hogy az osztályozás (besorolás) tisztelt Olvasóink majd mindegyikénél 
erkölcsi ítéletalkotással is együtt jár. Többségük alighanem eleve elítélendőnek tartja, ha 
valakik a fennálló rendet, a közjót, a társadalmi harmóniát veszélyeztetik, a 
természetellenesnek és a rendellenesnek a térnyerését támogatják, vagy az 
önmegvalósításukat tartják mindennél előbbre valónak. Pedig könnyen meglehet, hogy az 
Élet logikájából fakadóan cselekszenek így, és végső soron mégiscsak a többség, az egész 
emberiség hasznára. Mielőtt azonban megkísérelném ennek igazolását, nemzeti radikálisaink 
vonatkozásában is meg kell vizsgálnunk, hogy szabadságharcukkal kit vagy mit szolgálnak. 
 
 
 
 

NEMZETI RADIKÁLISOK 
 
Mint emlékezetes, eszmefuttatásunk elején nemzeti radikálisaink a Mérő Vera-féle 
érzékenyítők ellen fogtak a maguk szabadságharcába. Velük összevetve és új 
fogalomkészletünket hasznosítva, nemzeti radikálisaink egyértelműen a többségelv és a 
közösségelv tiszteletben tartásával cselekszenek, a haza, a nemzet javára, szolgálatára. Ezért 
is helyénvaló őket hazafiaknak nevezni. Amennyiben pedig a demokratikus választásokon 
megmutatkozó erőviszonyoknak a valóságos érvényesülésért harcolnak, a demokrata 
elnevezés is megilleti őket. Szemben például azokkal, akik választási csalással, éjjel-nappali 



módszeres hazudozással, háttérhatalmi erők segítségével, szervezett kisebbségek 
támogatásával, lényegében puccsal kerülnek hatalomra, mégis fennhangon demokratának és 
a jogállamiság bajnokainak titulálják magukat. 

Nemzeti radikálisainkat ugyanakkor nem lenne szerencsés – a hazáért, nemzetért, 
többségért vívott, tiszteletre méltó szabadságharcuk ellenére sem – liberálisnak is nevezni, 
ez ugyanis végképp teljes fogalomzavarhoz vezetne. A liberális kifejezést tartsuk fenn 
azoknak, akik tudatosan figyelembe veszik, hogy a társadalom rendje, harmóniája, a közjó 
megvalósítása megköveteli, hogy a többség a kisebbségekhez és másságokhoz tartozó 
értékeket és vágyakat is hagyja érvényesülni és kielégülni, egészen addig a határig, amíg ez 
nem fenyeget a többség megkívánta rend és harmónia bukásával. 

Nos, nemzeti radikálisaink mostanság folytatott szabadságharcának létjogosultságát 
éppen az a mára jellemzővé vált helyzet teremti meg, hogy a kisebbségelvű és rendellenes 
liberális demokraták rendre átlépik a Rubicont, vagyis azt a határt, amelytől kezdve a 
nyomulásukkal a többségi akarat érvényesülését és magát a társadalmi rendet, harmóniát 
veszélyeztetik. Ne feledjük, hogy a klasszikus liberalizmus a többség szabadsága érdekében 
bocsátkozott harcba a kisebbségi önkény ellenében. Mára pedig eljutottunk odáig, hogy egy 
jól szervezett – a pénzvilágot és a médiát is uraló – kisebbségi önkény igyekszik az akaratát a 
többségen keresztülverni. Hogy fogalmilag (és ennek nyomán gyakorlatilag) mivel jár a 
szóban forgó határ átlépése a kisebbségelvű, érzékenyítő liberálisok részéről, jól szemlélteti 
az Axióma nevű, fiatal értelmiségi csapat egyik felvilágosító filmecskéje (Jogod van ahhoz, 
amit akarsz?). 

E szerint, ha a mai liberális fősodor módján (azaz Istentől és erkölcstől elrugaszkodva) 
értelmezzük a természetes jogokat, akkor „ELŐBB-UTÓBB A VÁGYAINKAT IS EMBERI JOGNAK 
NEVEZZÜK”. A korlátlan jogkiterjesztés pedig „aláássa az egyház, az egyetem és a 
nemzetállam tekintélyét”, vagyis a fennálló rendet. És ez logikusan következik be, „MERT HA 
AZ AKARAT ÉS A JOG AZONOS, AKKOR A KÉRDÉS MÁR NEM AZ, HOGY HELYES-E, AMIT 
AKARUNK, HANEM HOGY HOGYAN ÉRJÜK EL, AMIT AKARUNK.” 

És éppen ezt tapasztaljuk nyomuló liberálisaink, érzékenyítő Mérő Veráink, sőt, immár 
Ferenc pápánk részéről is: már meg sem járja fejüket, hogy a jogkiterjesztés, a 
természetellenesnek a természetes rangjára emelése milyen rombolást képes véghezvinni az 
emberiségben, ennek legkülönfélébb politikai és kulturális közösségeiben. Olyan veszedelem 
ez, amely az LMBTQ-s és a hasonló kisebbségi „vívmányokat” is előbb-utóbb elsodorja. Ezért 
aztán az a szabadságharc, amelyet nemzeti radikálisaink érzékenyítőink ellen azért vívnak, 
hogy a magyar nemzet ezt a végromlást, ezt a káoszt elkerülhesse, nemcsak a többségünk 
számára áldásos, hanem mindenféle kisebbségeink érdekét is szolgálja. Mondhatni, a 
többség mint gazdaállat életben és épségben maradása a záloga annak, hogy a kisebbség 
is virulhasson. 

 
*** 

 
Nos, tisztelt Olvasó, ha kicsit talán kutyafuttában is, de végére jutottunk a különféle 
szabadságharcos szerepek „átvizsgálásának”.  Remélhetőleg tisztázódott, hogy kik miért 
vívják a maguk harcát, kit s mit szolgálnak vele, s ez kire s mire nézve milyen haszonnal vagy 
veszedelemmel jár. 

Tartozom azonban még a befejezés befejezésével, amelyben azt kívánnám (ígérem: 
kellőképpen hamar és röviden) boncolgatni, hogy az ÉN-központú (jellemzően kisebbségelvű 



és rendbontó) liberálisok milyen értelemben szolgálják mégis az egész emberiség javát, 
alighanem Isten bölcs megfontolásából, logikus akaratából. 
 
 

(Innen folytatom, tisztelt Olvasó! Következik: ÉN és NEM ÉN) 
 

(5.) 
 

ÉN és NEM ÉN 
 
Korábban közbevetőleg már utaltam rá, mi az emberi egyének (egyéniségek, ÉN-ek) 
kialakulásának társadalmi szerepe, funkciója: a változatos tulajdonságok szinte végtelen 
tárháza az emberiség számára egyfelől lehetővé teszi a szintén végtelenül változatos és 
változékony környezethez való sikeres alkalmazkodást, másfelől pedig a minél sokrétűbb, 
változatosabb létezést és a minél sokszínűbb, gazdagabb alkotást meg teremtést. 

De miként a világ legkisebb szegmensében is, itt is folyamatosan jelen van és 
tüsténkedik a dichotómia, a kettős természet, a kétértékűség. A közösség léte feltételezi az 
egyéni létet, az egyéni lét feltételezi a közösségi létet, ugyanakkor a dolog természeténél 
fogva mindkettő inkább a maga javára és a másik kárára igyekszik érvényesülni. Mióta világ a 
világ, azóta keresik a legkülönfélébb emberi közösségek, hogy mi a leghelyesebb, 
legkívánatosabb egyensúly a közösségi szempontok (normák, szabályok) és az egyéni 
szempontok (önkiteljesítések, szabadságjogok) érvényesülése között... 

Nos, annak jóvoltából, hogy a liberalizmus felszabadította az ÉN-t, vagyis az emberi 
egyedeket többé-kevésbé megszabadította hagyományos isteni, közösségi, szellemi és 
erkölcsi kötelékeitől, a huszadik század második felére a nyugati világban olyan jóléti 
társadalmak sora jött létre, mára pedig világszerte olyan viharos technikai és technológiai 
fejlődéshez vezetett, hogy mindezek a páratlan civilizációs vívmányok világszerte kiváltották 
a liberális demokráciák iránti csodálatot, vagy ha ezt nem is, az irigységet. 

Kétségkívül nem mindegy azonban, hogy milyen áron jutott emberiségünk az általános 
lelki és anyagi jóléthez, azaz egyéni szabadságjogaihoz és civilizációs vívmányaihoz. A 
természetes kötelékeitől megszabadított, társas ösztöneiben megrendített, ÉN-tudatos, ÉN-
központú ember képes arra, amire egyetlen állati lény sem: saját elméletet gyártani, s 
abszolút, üdvös igazságként, másokra ráerőltetni. Százmilliók halála és nyomora szárad a 
„felvilágosult” rendbontók, az istentelen jakobinusok, bolsevikok, kommunisták, liberálisok 
lelkén. És a most zajló világtörténelmünk legújabb fejleményeit tekintve sem lehetünk 
maradéktalanul derűlátók. Bogár László professzor például a filmes naplója legújabb 
fejezetéből (Hierarchia, Hálózat, Hatalom) a következő gondolatot tartotta fontosnak 
kiemelni: „...ebben az időszakban vált rohamos gyorsasággal abszolút értékké a szabadság, 
amelynek jelentéstartalma napjainkban nagyjából annyi, hogy én, az abszolút szabad 
liberális individuum, azt csinálok, amit akarok. VILÁGUNK KÁOSZBA OMLÁSÁNAK EGYIK 
DÖNTŐ OKA ÉPPEN EZ”. (kiemelés tőlem – VDGy) 

Akarhat-e bármekkora fejlődést is ilyen áron, ekkora veszteségekkel akár a Teremtő 
(mint a legfőbb értelem és tervező), akár (ha valakinek így jobban tetszik) az evolúció? Vagy 
egészségesebb az a megközelítés, ha a magunk felelősségével és lehetőségeivel is számot 
vetünk? 

Mindenekelőtt azt gondolom, hogy az vesse az első követ az ÉN felszabadítóira, aki ma 
teljesen távol bírja tartani magát a számítógépes, szövegszerkesztős, okostelefonos, 



közösségimédiás világtól. A fejlődés nem magától zajlik, a fejlődést mi, emberek vágyjuk és 
csináljuk. 

A Teremtő akaratából (vagy ha így jobban tetszik: az evolúció jóvoltából) szabad 
akaratot nyertünk arra, hogy magunk jelölhetjük ki, magunk húzhatjuk meg a határokat; és 
értelmet nyertünk arra, hogy mérlegelni tudjuk, hol kívánatos meghúzni a határokat az 
egyéni, a kisebbségi és a többségi szempontok érvényesülése között. 

De valóban nyertünk-e hozzá elegendő szabad akaratot, s nyertünk-e hozzá elegendő 
értelmet 

Egyelőre talán nem. Ma talán még leginkább az egymással versengő, élet-halál harcot 
vívó, önző és elvakult ÉN-ekben rejlenek azok a mértéktelen vágyak és hatalmas energiák, 
amelyek képesek kisajtolni az emberiségből az anyagi (anyagelvű) csodákat. De nincs sehol 
kőbe vésve, hogy ennek mindig így kell lennie. Nincs sehol előírva, hogy új és új ismereteink 
és tapasztalataink birtokában ne juthasson egyre nagyobb szerephez mind önmagunkon 
belül, mind az emberiségen belül az a legmagasabb szintű lelki minőség, amelynél az ÉN 
képes belátni és megélni annak igazságát, hogy a tökéletes kiteljesedéséhez önmaga 
korlátozásával, az ÉN-érdekek (önérdekek) háttérbe szorításával, a NEM ÉN lelki-szellemi 
állapotában juthat. Abban a létállapotban, amikor (amelyben) nem azért mozgósítom anyagi, 
szellemi, lelki képességeimet és tartalékaimat embertársaim megsegítésére, a világ 
jobbítására, mert ettől akár a Földön, akár a mennyben valamiféle személyes előnyre, 
jutalomra számíthatok, hanem azért, mert mi így, együtt (együtt valamennyien) vagyunk a 
világmindenség (a világmindenség vagyunk), a NEM ÉN állapota tehát maga a 
világmindenség. S akarhatunk-e ennél többet, nagyszerűbbet, csodásabbat? 

Csírájában a NEM ÉN lelki minősége alighanem minden emberben, még a 
legönzőbbekben is ott rejlik. Teremtésünkkor (az emberiség megszületésekor) így lettünk 
útnak indítva, mondhatni, szélnek eresztve. A mitológiai Aranykor idején a NEM ÉN 
játszhatott nagyobb szerepet. A mitológiai Aranyborjú eljöttével az önös ÉN kezdett 
dominánssá válni. A „felvilágosodással”, a liberalizmussal – s a vele járó vadkapitalizmussal – 
a szellemi-erkölcsi fősodor szerint a NEM ÉN maga lett a maradiság és élhetetlenség... 
 
 
(első biztató példa a NEM ÉN szabadságharcos ébredésére) 
 
Ami pedig a mát illeti: vitathatatlan, hogy a kisebbségelvű és az ÉN-központú liberálisok 
kezdeményezte szabadságharcok éppen amiatt olyan veszedelmesek a többségelvű 
demokraták és demokráciák számára, mert az emberi egyedek legtöbbjének vagy az értelme 
(ismerete és lelki késztetése) kevés ahhoz, hogy átláthassa a bonyolultabb összefüggéseket, 
vagy a bátorsága, eltökéltsége elégtelen ahhoz, hogy korszellemekkel szembeszállva 
igyekezzék a saját útját járni, a maga akaratát és igazságát érvényre juttatni. Ezért aztán 
kellően erős és szervezett háttérhatalmi és médiatámogatás mellett könnyűszerrel elérhető, 
hogy a kisebbségi és önös törekvésekhez tömegesen csatlakozzanak az önálló gondolkodásra 
és akaratnyilvánításra képtelen ÉN-ek. 

Meggyőző példa erre a szélsőséges, rasszista BLM-mozgalom fogadtatása. Kirobbanása 
óta főáram diktálta divat rokonszenvet nyilvánítani mellette, ezért aztán a sport világában 
neves csapatok sora térdel le mérkőzés előtt a tiszteletére. Kevés sportoló veszi a bátorságot 
arra, hogy csapattársaival szemben cselekedjék. 

Az egyik amerikai kosárlabda csapatban mégis akadt egy ilyen, méghozzá fekete fickó. 
Akárcsak a Trump-hívővé vált tanúságtevőnknél, nála is érdemes boncolgatnunk, hogy 



milyen személyes adottsága vette rá a maga kis szabadságharcának megvívására a hatalmas 
többség ellenében. Az amerikai profi kosárlabda ligában ugyanis ő az első játékos, aki nem 
vett részt a szervezet „rasszizmus ellenes” kiállásában, amely annyiból áll, hogy a himnusz 
alatt a csapatok összekapaszkodva térdre ereszkednek, miközben mindannyian fekete Black 
Lives Matter-pólóban feszítenek. 

Kevéske fehér társánál logikus és érthető szempont lehet a fekete többséghez való 
csatlakozásnál (idomulásnál), hogy nyilván nem hiányzik nekik, bárki is fajgyűlölettel vádolja 
őket. De még az is lehetséges, hogy legtöbbjüket elfogta a fősodor sugallta, celebek táplálta 
szabadságharcos „fíling”, ám annyi eszük már nem volt, hogy észrevegyék a mozgalom 
szélsőséges, rasszista (mert fehérgyűlölő), társadalomromboló (mert a többség szabadságát, 
vagyis az önnön szabadságukat is korlátozó) természetét. Velük szemben a maga útját járó 
kosarasunk – mint született fekete – az elhatárolódásával még azt is megkockáztatta, hogy 
fekete csapattársai zöme és a fekete közvélemény java árulónak nyilvánítja. 

Nos, amikor a szóban forgó fekete játékosra, azaz Jonathan Isaacra, az Orlando Magic 
neves csillagára rákérdeztek, hogy mégis mivel magyarázza botrányos viselkedését, kiderült, 
hogy ő keresztény, s úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetre más a megoldás. „Hiszem, hogy 
a fekete életek számítanak, de úgy éreztem, hogy meg kell hoznom egy döntést, és nem 
gondolom, hogy egy póló felhúzása, vagy az egymásba kapaszkodós letérdelés valóban a 
fekete életeket támogatná.” Szerinte az evangélium az, ami „a fekete életek, sőt minden élet 
számára a legnagyobb támogatást jelenti”. 

Fekete csillagunkat tehát szemlátomást nem az foglalkoztatja, hogy nem fog-e pórul 
járni, ha szembe megy a többséggel, ha szembe száll a jellemzően saját gondolat és önálló 
törekvés nélküli, ezért a korszellem fősodrával sodródó többség véleményével és akaratával. 
A NEM ÉN lelki és értelmi minőségi szintjén az igazság fontosabbá válik önmagunknál; az 
igazságba – akár az isteni igazságba – vetett hit fontosabbá válik annál, mint hogy 
szabadságharcunk miatt személyes hátrányok, anyagi veszteségek érhetnek bennünket. 

A NEM ÉN hétköznapi kis diadala ez az önközpontú, individualista ÉN-ek felett. Igaz, egy 
egész ligányi játékosállományból csupán egyetlen egy ilyen akadt, egyetlen egynek volt 
hozzá kellően erős érzékenysége, fogékonysága, elhivatottsága. Nyilván jó oka van annak, 
hogy a Teremtő (vagy az evolúció) hajdanában úgy eresztett szélnek bennünket, hogy sokan 
legyenek a térdelők, és kevesen a térdelők javára is állva maradók; ám nincs itt most sem a 
helye, sem az ideje annak, hogy ennek megfejtésével bíbelődjünk. 

Helye és ideje van azonban még annak, hogy káosszal fenyegetett létünk közepette még 
egy kicsinyke példával bizonyítsam a NEM ÉN megnyugtató jelenlétét. Végezetül pedig 
annak, hogy befejezésül még egyszer visszatérjek homokos (pontosabban szólva: LMBTQ-s) 
mesekönyvünkre, de már nem azért, hogy liberális érzékenyítőinkről szóljak, hanem azért, 
hogy a hamis NEM ÉN és a helytelen határhúzás kiadós veszedelmeire figyelmeztessek. 
 
 
(második biztató példa a NEM ÉN szabadságharcos ébredésére) 
 
E második példa ismertetéséhez azért elegendő csupán néhány rövid mondat, mert akinek 
van füle (lelke, értelme) hozzá, ennyiből is megérti, akinek meg nincs, annak úgyis felesleges 
lenne minden szószaporító magyarázkodás.  

Kiszivárgott hírek szerint a legutóbbi (2020. október 15-16-án tartott) EU-s 
csúcstalálkozón Európa vezetői 45 percen keresztül vitatkoztak Orbán Viktorral a „gender” 
szóról. Az egyik szerződéstervezetben ugyanis a „férfiak és nők egyenjogúsága” szerepelt 



mint követelmény, s ezt kívánta megváltoztatni az amúgy „melegházasságban” élő 
luxemburgi miniszterelnök arra, hogy „gender equality”, azaz „nemek közti egyenlőség”. Az 
uniós tagállamok első emberei sorban helyeseltek, vagy a vállukat vonogatták, mondván, 
hogy nekik mindegy. Ekkor szólt közbe a magyar miniszterelnök: „Magyarországon mi nem 
használjuk azt, hogy gender equality. Ez [mármint a gender] egy túlideologizált szó.” Végül 
több időt töltöttek ennek megvitatásával, mint például a fehérorosz helyzet értékelésével; 
de nem is került sor a „gender” szó szerződésbe való beiktatására! Nos, ha tetszik ez a 
tisztelt Olvasónak, ha nem, Orbán Viktorral a NEM ÉN vívta a maga elszánt szabadságharcát 
egy hatalmas túlerő ellenében. A zárt ülés tartalmát az egyik kőkeményen kisebbségelvű 
liberális ellenzéki lap szivárogtatta ki, tehát szóba sem jöhet, hogy miniszterelnökünk a 
harcias fellépésével a saját táborában igyekezett volna jó pontokhoz jutni (mint ahogy 
például a török elnök a francia elnök „meghibbanására” való utalással). Azt sem 
feltételezhetjük, hogy merő unaloműzésből vagy mazochizmusból szállt szembe Európa erős 
embereivel. Dehogy. Valójában az történt, hogy a NEM ÉN – miniszterelnökünk jóvoltából – a 
nagypolitika hadszínterén is megkezdte önvédelmi harcát: a kisebbségelvű, ÉN-központú 
szabadságharcosok és sodródók által elorzott élettér, kulturális és elbeszélő tér, természetes 
önazonosság visszahódítását. 

Az ÉN megbillentette egyensúly visszaállítását. 
A Felvilágosodás korából a Megvilágosodás korába való átszedelőzködést... 

 
 

Márpedig Lázár Ervint nem adom 
 
 
A fentiekből talán minden tisztelt Olvasó számára kiviláglott, hogy a Teremtőnek (vagy akár 
az evolúciónak) csakugyan minden élet, minden emberi lény számít. Mindenkinek megvan a 
maga szerepe, feladata, funkciója, értéke. Az önös ÉN-nek is, a NEM ÉN-nek is. Mindenki 
beteszi a maga egyediségének és megismételhetetlenségének értékeit a közösbe, 
gazdagítva, színesítve vele a világot. 

Az emberiség egészére nézvést még senki sem talált ki működőképesebb létfilozófiai 
elvet, mint az „élni és élni hagyni”. És kevés dologhoz van szükség annyi értelemre, 
emelkedettségre, életbölcsességre, mint e filozófiai alapelv helyes alkalmazásához. Nem 
kevesebbet kell tudni eldönteni hozzá, mint hogy hol húzódik a határ (a vörös vonal) a még 
elfogadható és kibírható, valamint a már elfogadhatatlan és kibírhatatlan között, vagyis 
amikor a másik (más ÉN-ek, közösségek, kultúrák) élete már nem hagyja, hogy magunk is 
élhessük a minket illető magunkét. 

Lázár Ervin ne hagyta volna? 
Lázár Ervin meséitől is védeni kellene gyermekeinket és magunkat? Őt is át kellene 

tessékelnünk a vörös vonalon túlra? 
Egy nagy tudású filmesztéta, aki költőnek talán még nagyszerűbb és még elmélyültebb, 

Szilaj Csikónknak is gyakori vendége (telve hálával közöltük egyebek mellett a Jézus 
keresztútjáról szóló, 14 részes szonettkoszorúját), – szóval ez a kétségkívül nagy formátumú 
ember azt találta írni egy általunk ugyancsak gyakran idézett digitális újságban, hogy A 
HAZAI ÉRZÉKENYÍTÉS NEM A MESERORSZÁG MINDENKIÉ KIADVÁNNYAL KEZDŐDÖTT, 
HANEM MÁR LÁZÁR ERVINNEL. 

Logikus gondolatmenettel, aprólékos tudományossággal „bizonyítja”, hogy a magyar 
olvasónép által különben agyonszeretett és agyondédelgetett Lázár Ervin meseírói 



munkássága közveszélyes a magyar mesei hagyományokra és gyermekeink egészséges 
lelkivilágára, lelki fejlődésére nézvést. Érveléséhez még Esterházy Pétert is maga mellé 
sorakoztatja, mondván, ő is lesújtó véleményt hangoztatott Lázár Ervin meséiről. 

Attól tartok azonban, hogy bármilyen alapos kritikával illetik is Lázár Ervint és meséit, 
ami végül kikerekedik belőle, az nem a meseíróról és alkotásairól szól, hanem önmagukról. 
Az ő saját ÉN-jükről. A hamis NEM ÉN-jükről. Küldetésüknek vélik (vélték), hogy 
felvilágosítsák a közvéleményt az igazságról. Ezt az igazságot azonban alighanem az emberi 
gyarlóság, az irigység tákolta össze. 

Nem lehet másképp, mert mi, Vargák, heten voltunk s vagyunk testvérek, heten, mint a 
gonoszok, s gyerekként mindig örömünnep volt Lázár Ervinnel – családi barátunkkal – akár 
személyesen, akár meséin keresztül találkozni. Ami belőle és a meséiből sütött, az maga volt 
az emelkedett és megható, tréfás, derűs és oldott szeretet, amely ha körülfonta gyermeki 
lelkünket, akkor is békés, üde biztonságban ringatott el bennünket, ha nem is feltétlen 
értettük minden gondolata mélységét és megkapó humora minden leleményét. Felidézve 
életem és sorsom lelkivilágát, sehol semmilyen ficamot nem lelek magamban amiatt, hogy 
Lázár Ervin „rendbontó” módon négyszögesítette a kerekerdőt, vagy hétfejűsítette a jó 
tündért. Semmikor sem éreztem, és ma sem érzem lelkemben semmiféle igazságmagvát 
annak, amire szóban forgó esztétánk és költőnk erélyes szavaival – egyebek mellett – 
ekképpen figyelmeztet: 

„Tehát ne tévesszen meg senkit, hogy valaki viccesnek találja a hétfejű tündért és a fába 
szorult féreg ki nem mentését. Ők azok a gyerekek, akik épp elérték a fejlődésük műveleti 
szakaszát, és épp szórakoztatni kezdi őket egy-egy szokatlan, bár öncélú képzettársítás. De 
ide tartoznak azok a felnőttek is, akik bizonyos szempontból megrekedtek a fejlődésük 
»konkrét« műveleti szakaszában; még mindig viccesnek találják a képtelen alakzatot, és még 
nem képesek rá (sőt, már nem is lesznek), hogy az egész öncélúságát, romboló voltát 
felismerjék. Léteznek tehát ilyen hasznos idióta írók és olvasók, akiket a konzumidiótákat 
kitermelő gazdasági háttérhatalom fel tud használni saját céljaira.” 

Nem vagyok és – jól mondja fellelkesült szabadságharcosunk – már nem is leszek képes 
rá, hogy Lázár Ervin öncélúságát, romboló voltát valaha is felismerjen. Hamarabb fogadom 
el, hogy megrekedtem, hogy hasznos hülye vagyok, Lázár Ervint akkor sem adom. 

Hiszek abban, hogy a kisebbségelvű és ÉN-központú szabadságharcosok romboló 
hevülete ellenében akár nemzeti radikális szabadságharcosi hevülettel is meg kell védeni 
természetes hadállásainkat. De nem hiszek semmiféle inkvizícióban, megveszekedett, 
esztelen gyomlálásban. Nem hiszek az olyan hamis NEM ÉN-ben, amely elvakult, önhitt 
küldetéstudatában képes „tudományos alapon” egy Bagdy Emőke-féle szellemi-lelki 
nagyságot szakmaiatlannak és gyűlölködőnek hirdetni. Ám ellene mondok annak a hamis 
NEM ÉN-nek is, amelyik pedig a másik oldalról, a maga elvakultsága szerint látna neki a 
buzgó ördögűzésnek, közös szellemi, erkölcsi kincseink megtagadásának, kihajításának. Az 
önmagán felemelkedni képes lelki minőség, az igazi NEM ÉN türelmes és megértő, mint a 
krisztusi szeretet. Nem azért fog szabadságharcba a közösségromboló ÉN-ekkel szemben – 
mint Jézus a kufárok ellenében –, mert gyűlölné őket, hanem mert az emberiségért, az Élet 
legszentebb csodájáért aggódik. ÉN-estől, NEM ÉN-estől, mindenestül. 

S erre az aggódásra, bizony, napról napra nem kevesebb, hanem több okunk van. 
 
 
 
 



Végszó: 
Jobb ma egy megegyezés, mint holnap egy lefejezés 

 
 
Igaza van Köntös László református lelkésznek, kiváló publicistának, amikor Lefejezés c. 
írásában azt hangoztatja, hogy „hamis az a széles körben elterjedt nyugati liberális nézet, 
miszerint, ha egymástól nagyban különböző világképek találkoznak, akkor csak úgymond 
akarat és jóindulat kérdése, s a különböző pozíciók között szintézist lehet teremteni, 
természetesen a liberalizmus javára”. Nem feltétlenül van ez így, állapítja meg, „s nem azért, 
mert a felek »rosszak«, hanem azért, mert a két nézet szimplán kizárja egymást”. S állítását 
egy fájdalmasan szemléletes példával bizonyítja: a lefejezett francia tanár és kegyetlen 
gyilkosa teljesen összeegyeztethetetlen nézőpontjával. „Adott egy francia, akinek a számára 
a szólásszabadság mindenek felett való egyetemes érték (...) Az ő szemében a szabad 
véleménynyilvánítás: erkölcsi tett. Másfelől adott egy muszlim, aki viszont úgy gondolja, 
hogy Mohamed kigúnyolása istenkáromlás (...) Az ő szemében a lefejezés: erkölcsi tett.” 

Valójában tehát – vonja le lelkészünk a bajosan cáfolható következtetést – egyik fél sem 
tud kilépni a maga világából, s a két világkép találkozásából feloldhatatlan konfliktus 
keletkezik. Hiszen a lefejezés aktusa Európából nézve maga a borzadály, az embertelenség 
netovábbja; ellenben az elkövető muszlim felől nézve a közösségi erkölcsi integritás 
megőrzésének eszköze. A muszlimokat Európára szabadítóknak „Éppen ezért, kellő 
tisztelettel, talán azt kellett volna megérteni, hogy az »európai értékek« nagyképűen 
egyetemesnek gondolt kényszerzubbonyába nem lehet minden hitet bevarrni.” 

Az Európára, s benne Magyarországra leselkedő veszély azonban akkor sem tűnne el, ha 
mostantól kezdve minden muszlim elől lezárnánk határainkat. Lengyelországban a napokban 
nem muszlimok, de nem is feketék kezdtek tömeges rendbontásba, templomrongálásba, 
misék megzavarásába, II. János Pál szobrának meggyalázásába, hanem lengyelek. Vagyis 
európaiak, fehérek, és keresztény kultúrkörben felcseperedettek... 

Bőven van tehát mit elmélkednünk még azon, hogy európai és hazai 
szabadságfelfogások és szabadságharcok: hogyan tovább? A vörös vonalak életmentő 
kijelölése, a kívánatos határok meghúzása és megvédése nyilvánvalóan valamilyen szintű 
közmegegyezést kíván. Ha volt valami haszna a Meseország mindenkié megírásának és 
kiadásának, akkor az mindenképpen, hogy a megjelenése és a nyomulása ráirányította a 
figyelmet a felelős magyar értelmiség hatalmas adósságára: bátran meg kell nyilvánulnia, 
egymásnak kell feszülnie, aztán közös töprengésbe kell fognia, s a kölcsönös értéktisztelet 
jegyében végül elégséges szintű egyetértésre, ÉN-eken áthidaló, működőképes gyakorlati 
megoldásokra kell jutnia. 

Ennek kínálkozó alternatívája már nem a különféle, valóban szabadelvű, mérsékelt 
liberális felfogások közötti fegyvertelen, s ennyiben békés szabadságharc, hanem a 
jakobinus-lelkületű, istentelen, anarchista baloldal régi időket idéző, véres tobzódása. A 
világszerte elszaporodó, riasztóan erőszakos események láttán ezért van alapos okunk 
végszóként erre a bölcs belátásra jutnunk, tisztelt Olvasó: jobb ma egy megegyezés, mint 
holnap – egy lefejezés... 

 
 
Kapcsolódó írásunk: 
 

A liberális jogfelfogástól a nemzeti önvédelemig. Varga Domokos György előszava Gaudi-Nagy Tamás könyvéhez 

 


