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Uj T6rsadalmi Szerz6d6s kell!
- Mdrton Aron
,,A kommunizmus kdvetkezetesen v6giggondolt liberalizmus"

Ma az iilamnem l6tja el v6llalt feladatait, csup6n a hatalom oncdlu fenntart6s6t
szolg6lja. Nem apolghrait v6di, hanem saj6t berenAe{<909.s6t 6s a h.atalmi
strutlt t.at k6pvisel6 szem6lyeket. Id6zet a Goncol Enik6 tLltal irt Allampolg6ri
Ismeretek c. tankonyvb6l: "A tottilis diktatfirtik vezetdi mindig valamilyen nagy
g e lfo g adt at n i emb e r e k ke l, s zdm ukr a
c d I kir iizd s r e h iv ut k o zv a p r 6 b ti t n a k me
sokszor ielegen tbrekvdseket vagy dleformdkat ! "
A magyarnak nevezett korm6nyok, rendszerint az emberi iogokra,
jogdltamisigra, demokrdcitira ds modernizticifrs hivatkoznak andlktil, hogy a
me go ld6sukra strat e gi6t
ny"i lv6nv al6? s v al o sSgo s prob l6m6kat e I eme zndk,
aiakitantnak ki, - mi t-obU - rendszeresen idegen torekv6seket, 6letformSkat
j6r a globalizhci6val, mert
akamak r6nk eroltetni! A ,,moderni zaciojuk" karoltve
az elobbi 1gyazott meg azut6bbinak. Ennek esik 6ldozatul a vid6ki 6letforma, a
hagyomSnyos 6rtdkek meg6rzdse, az erkolcsos vil6gszemldlet 6s a polg6ri.ttiu.ri tisztess6g is. A moderniz6ci6val fiigg ossze az europai nemzetek
ontudatveszt6se 6s a mai tot6lis titiel<oztat6si diktatur6b6l fakado
dezorient titshg. A modernizilc\os maszlagok kinyilatkortaftsa mellett a
jelen
rendfenntarl6sis lassan kicsirszik az 6llamkezebol, mert k6ptelen a
torv6nyek keretei kozott megv6deni akozvagyont 6s a maganvagyonokat.
A hangsrilyt a saj6t gyarapodfshra6s a poiitikai elitcsapat v6delm6re helyezi a
korminytut. a *"6iosba-rendelt rendorok hiilnya miatt a viddk kozbinonsilga
leamortiz6l6dott. Lassan ott tart az orczlg, hogy mindent ellopnak a lumpenek,
amit csak mozditani lehet a paradicsomtol abronzszoborig! A tobbnyire
kisebbsdgi lumpenek el6retortek ds mdr az6rt kell im6dkoznunk, hogy ism6t
mert ha az 6llam nem a
,,kakastollasoki tiinjenek fel a viddki Magyatotszilgon,
iiotelezetts6g6t teljesiti, hanem machin6l, rovidesen bekoszont az osszeoml6s.
Gyurcs6ny Ny"r"n.nek emberi 6s kisebbs6gi jogokr6l beszdlni felesleges,
a
nyiluanuui o, a cigSnys6gnak nem azetnikai hovatartoz6sa a probl6ma, hanem
ci girny kul turko r b e tartozo b rin o z6 k gfltltntal an s 6 g a 6 s az 61 I amh at al o m
liGralizmusnak iichzotttehetetlensdge. A zsidos6g tisztess6ges r6sze pedig
egy6b
6ppen fgy elitdli a gyurcs6nyizmust, mint ahogy apttrtol<ritcia
ghtlilstalans5gait is.

onmutagat6 felvonul6sa 100 millio forintba keriJlt az
ad6fizet6knek, s a felbStorodott hom6k utcai vonul6sa (mint aberrScio)
zsebte ezt
nagyobbr{szt provok6cio volt, ezdrt az egdszs6ges ndpess{g nem tette
gr rLOt emelt
(hogy ki tSmadott, kit? - azm6s k6rd6s') Az eroszak nem
"11.tt..
- plakirtmir
helyes ugyan, de a mele[-f.l,ron,rl6st hirdet6 - gyermeket ttbttnolo
otta ai6rsadalom jeientos reszet 6s eihat6rozta, hogy tenni fog
.1o .t0.. femaborit
-atavalyi
6s tavalyelottihez hasonl6 provok6cio ellen.

L ho-orrexu6lisok

-

Ennek tudat6ban a budapesti rend6rkapitdny (helyesen) eloszor nem
engeddlyerte a felvonulSst. Gyurcs6ny6k nyom5st gyakoroltak16, mert
szi.iksdgtik volt egy irjabb figyelem elterel6 6s megoszt6 esemdnyre. Szogezziik
le, a jog6llamis6g jelen gyakorlata nem szolgillja a t6rsadalom nagy rdsz6nek
6rdekdt! Az,hogy a vil6g m6s r6szein milyen ahozzdftll6s a melegek
felvonul6sdhoz, nem teszi kotelez6v6, hogy n6lunk is megrendezzek ezt'
Ki.ilcinosen akkor, ha az elmirlt 6vek rossz tapasztalata, kiilonosen a ,,fiityis
nyal6ka osrtogattts" m6r eVSgta a lehet6s6gdt annak, hogy az eg6szs6ges heter6
csal6dok ne f61ts6k gyermekeiket a l6tvinyt6l 6s a befoly5sol5st6l.

Azt$ t6rsadalmi szerzodesben sz6mitunk a szolid melegekre, atisztess6ges

zsid6kra, a dolgos cig6nyokra is. Meg kell tal6lnunk a val6s probl6m6k
megold6s6nak lehet6sdgeit 6s le kell besz6intink a politikai elitcsapat tagjait
u.r6l, hogy 6rtelmetlen belh6borirt folyatva ossz6k meg a t6rsadalom erej6t.
Nektink oda keli figyelniink a fenyegeto okol6giai katasrtr6fdra, mert az
emberis6g sajiltkezevel fogja elpusztitani ldtfelt6teleit 6s ennek mi is r6szesei
vagyunk, mint azEur6pai Kozossdg (6s nem azEuropai IJni6) taga.

Bizony az euro-integrS:ciorol is kideri.il, hogy nem m6s, mint a globaliz6cio
terjed6sdnek eszkoze 6s a gyarmatosit6s legujabb form6ja. V6dhetne minket a
mindenfajta kultur-mocsok (f6leg USA) beozonlds6vel szemben, vddhette volna
megfelel6 bev6ndorl6s-politik6val 6s gazdasSgi onkorl6toz6ssal a kontinens
keresa6ny jellegdt , de a nemzetek kultur6lis identit6sSt 6s a saj6tos eur6pai
6rt6krendet is. Sajn os az alapito aty6l< meghirdette ,,Nemzetek Eur6p6ja" m6r
messze van!

A t6rsadalomrol felel6sen gondolkodo 6rtelmisdgiek szimdra ma m6r vil6gos,
hogy nem a verb6lis h6borirt kell eroltetni, hanem a megegyezlst, de azt" szil6rd
erkolcsi alapokon. Ahogy Ndmeth Lilszlo gondolta: ,,Nem abal6s nem a jobb
irt, hanem abizonyithat6an jobbik irt!"
A modernizacio,a jog6llamis5g, demokr6cia, emberi jogok avalasztok szintjdn
m6g ma is vonz6 fogalmak, csup6n a tartalmuk uresedett
nyomdn.

ki Gyurcs6ny Nyerenc

En felek a Nemzeti Chart6t6l, mert a gyurcsSnyi nemzet, az afelsd tlzezer ember
- akik a bolsevik gitlSstalans6g szerencselovagjak6nt a mi vil6gunk
megsemmisit6sdre, elfogyaszt 6sdta tornek a hberalizmus 1ep16ben,. . .

Veszdlyesek!

Dr. Bene G6bor
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