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ELOSZO

..Kolcsey halala” a cimado es bevezeto gondolat. A konyv hatlapja- 
nak alcime arra utal, hogy egy hosszabb folyamatrol. ket evszazadot 
atfogo esemenyek vegpontjairol, tanulsagairol is szol. Akar cim is lehe- 
tett volna: Kolcsey halaiatol Kadar kihantolasaig. Hogyan is kerulhetett 
egymas folytatasaba Kolcsey es Kadar neve? Termeszetesen eg es fold a 
kiilonbseg, ami a szemelyiseget. tehetseget es legfokepp a magyar nem- 
zethez valo viszonyukat illeti. Eletrajzukban megis van egy talalkozasi 
pont, halaluk koriilmenyei. Kadar elhunytarol csak szukszavu tudosi'tas 
volt, a tortenelem ismereteben azonban biztosan allithato, hogy az a 
hatalom, amelyik a csucsra emeite, dontott arrol is mikor, mikent kell 
tavoznia. Hogyan is lehetett volna maskepp az 6 eseteben, aki maga 
is kezdemenyezoje es bevegzoje volt elvtarsai kivegzesenek, amit fel- 
sobb utasitasra tett. Kadar eseteben nemcsak halalanak koriilmenyeit 
ovezi hazugsag, de 2007. majusaban tortent kihantolasa is megteveszto 
modon tortent. Latszatra az orszag nyilvanossaga elott zajlott minden, 
mikozben a megbizok es a munkat elvegzok is a hatterben maradhattak. 
A medianyilvanossag modja azonos volt azzal, amit 2001-ben a World 
Trade Center robbantasakor alkalmaztak. Errol sokan irtak mar. A helyszin 
adatait, a felveteleket ujranezve, majd tobb alkalommal a helyszinen is 
jarva e sorok iroja is ujabb megkozeh'teseket talalt a viiagmeretu hazug
sag bizonyitasara, leirasa az Eurocionizmus c. konyveben megtalalhato.

Politikai gyilkossagokra rendszerint csak utolag deriil feny, es tobbnyi- 
re nem is bizonyithato modon. A XX. szazad vegenek papai eletrajzaibol 
immar az egyhaz kozeli tanulmanyokban is szerepel, hogy 1978-ban
I. Janos Pal egyhonapos papasag utan maig tisztazatlan koriilmenyek 
kozott halt meg. Ejszaka bekovetkezett varatlan halala utan ossze- 
eskuves-elmeletek lattak napvilagot: a konzervativok allitasa szerint 
azert gyilkoltak meg, mert eltokelt szandeka volt a latin nyelvu misezes 
visszaallitasa, a liberalisok szerint pedig azert vegeztek vele, mert el 
kivanta toroini a sziiletesszabalyozas tilalmat. A hivatalos tortenetiras 
szerint szivroham vegzett vele. Utoda, II. Janos Pal halala idos koraban 
( s isrnert gyenge altalanos allapotaban nem volt varatlan. de nem abban 
.1/ idopontban halt meg, amit a Vatikan hivatalosan kozolt. Halalhiret 
niy.iii korulmenyek kozott es idopontban hoztak nyilvanossagra, ami 
mc)',lcU ll (1 vilagpolitika igenyeinek.



Maig nem tisztazottak a zenetortenet legnagyobbjanak, Mozart hala- 
lanak koriilmenyei, si'rja sem maradt meg az utokorra. Megis beszelnek 
rola. a tenyek talalgatasra adnak okot es szamos indirekt bizonyi'tek van 
arra, hogy Mozartot megmergeztek. A magyar irodalomtortenet pedig 
Kolcsey halala folott rovid uton napirendre tert. Elt 48 evet...

E sorok I'roja epp 33 eve vegzi orvosi gyakorlatat, misztikus szam. 
Ennel fontosabb, hogy ebbol tizenegy evet az elmeleti orvostudomany- 
ban - pathologian - , majd a masik ketharmadot, 22 evet a klinikumban
- urologian - toltott. Megjegyzendo, hogy a pathologia olyan elmele
ti tudomany, ami a gyakorlo orvoslast, a gyogyitast szolgalja. Az evek 
szama meg nem erdem, csak utal arra. hogy Magyarorszagon „nevte- 
len", de kepzett szakorvosok ezrei vannak, mikozben aki a miniszteri 
szekben iil, annak orvosi tudasa nem eri el az atlagorvos szi'nvonalat. 
Ha Kolcsey halala termeszetellenes volt, akkor biztosan alli'thato, hogy 
veghezvitele kinek allt erdekeben. Ugyanannak a hatterhatalomnak, ami 
ezt azorszagot 1848-tol napjainkig hoi nyilt, hoi alattomos modszerrel 
uralta. Miert eppen Kolcsey volt az aldozat? Mas miert nem? Ez nem 
csokkentheti a reformkor nagyjainak megi'teleset, de jelzi azt, hogy sok 
nagy magyar koziil Kolcsey szokimondasa, konyortelen igazmondasa, 
soha meg nem alkuvasa volt a Habsburgok szemeben az igazi szalka.

A Csontvari idezetek a muvesz oneletrajzabol szarmaznak, idoben 
Kolcsey es Kadar kora kozott feluton szulettek. Csontvary a muve- 
szek tisztanlatasaval es erzekevel tomoren irt a hatterhatalomrol. Ma 
nem lehet megkeruini Csontvary igazsagait, ami ervenyes volt mar Kol
csey korara is es ma pedig a politika minden megnyilvanulasa igazoija 
ugyanezt.



..Kolcsey meghalt? Miert nem inkabb en? Miert nem inkabb szaz ilyen, 
mint en?...miert eppen 6. az egyetlen, aki potolhatatlan?... A Kolcsey- 
nev tisztelve lesz, mig magyar lesz. A munkaknak, melyekre - mint sze- 
rette mondani - eddigi elete csak elokeszulo iskola volt, ezeknek nem 
letesiilhetese nem nemzeti, hanem europai veszteseg.” - irta egykor 
Kossuth.

„Elk6lt6z6tt az ember; a kolto mienk, e nemzete marad vegiglen; e 
nemzete, mely neved es dicsoseged szent orokseg gyanant birandja.” E 
sorokat Kolcsey Ferenc (rta a koltotars halalakor (Emiekbeszed Berzse- 
nyi Daniel felett) akit pedig korabban kritikaval illetett. Ugyanugy, mint 
Csokonait, noha kezdettol fogva peldakepnek tekintette, es Csokonai 
temetesen maga az ifju Kolcsey is jelen volt.

Kolcsey halalarol a legrovidebb osszefoglalo igy hangzik: 1838-ban 
Wesselenyi vedelmen dolgozott. A tulfeszitett munka felorolte szerve- 
zetet. Hivatalos ut kozben zapor erte, atfazott, s bar egyre rosszabbul 
erezte magat, csak keson hi'vatott orvost. 1838. augusztus 24-en hunyt 
el. negyvennyolc eves koraban, alkotoereje teljeben.

Kolcsey elete vegen valoban a perbe fogott br. Wesselenyi Miklos 
vedelmevel foglalkozott, de vedoiratanak elkeszulte elott meghalt. Nem 
erte meg Wesselenyi bebortonzeset. Wesselenyi viszont szabadon erte 
meg Kolcsey halalat. Pesten a Vadaszkiirt szalloban hallotta meg Kolcsey 
halala hiret. Raborult a szekre, amelyen ult, arcat a kezeibe temette, egy 
darabig mozdulatlan maradt, s mikor felkelt, konnyezve monda: ..Nem 
kozenk valo volt.” Irta Geliert Sandor, aki halalanak reszleteirol Kol
csey Antonia naplojabol tajekozodva igy foglalta ossze az esemenyeket: 
..Valami peres iigy miatt bement Fehergyarmatra. Utkozben megverte 
az eso. beteg lett, hazament, agynak esett. Azt meg mar a Vajda Viktor 
konyveben olvastam, hogy Tamasi doktor nadalyt ragasztott a nyakaba. 
holyaghuzot rakott a gyomrara. s tormat tett a labara. Nem hasznalt 
neki. kiszenvedett 1838. augusztus 24 en reggel. Ejfelkor es hajnalban 
oricisi vihar ment at a videken. Iszonyuan dorgott es villamlott. A nagy 
(ckcte felieg a Tiszarol jott fel. Ekkor vi'vodott Kolcsey a halallal. Harman 
voli.ik a vonaglo agyanal. Obernyik Karoly Peter, a huseges szolgaja, aki 
I’o/sonyban is vele volt, es a sogorasszonya, Adamne. Kolcsey felriadt 
.1 ii.if.y csattogasokra. - Bocsassatok, mert el akarok menni. S hogy nem



engedtek, diihongeni kezdett es karomkodni. Ekkor karomodott talan 
eloszor eleteben. Reggel fele alomba meruit. Halal elotti alomba. Egy- 
szer meg felebredt. S kilenc orakor atalment a masik vilagba. Ki is 
a nap. Csillogtak az esocseppek a fakon ê ; a viragokon. Ude. tiszta volt 
a levego.”

Kolcsey Antonia naplojaban pedig (Augusztus 30. bejegyzessel) igy 
emiekezik vissza az elmult hetek esemenyeire: ..Alig szedhetem gon- 
dolatimat annyira rendbe, hogy leirhassam halalat, s azt meg elozo 
betegseget, bar nekem mindeg edes a' rola valo emiekezes. Augusz
tus 15. azutan valo nap, midon B. Wesselenyi elment kedves elhunyt 
batyam Fejer Gyarmatra, vaiamely repositionalis per eligazitasa vegett 
utazott,' s igen nehezen vegezhete elnoki hivatalat. Masnap haza erkez- 
tekor konnyeben volt, de Szombaton - ismet masnap - igen nagy fo- es 
gyomor fajdalmat erze. elobb fazassal, kesobb hoseggel kiserve; azon- 
ban ekkor meg eloadhatl - s pedig trefasan gyarmati repositiojat, s 
nagy oromiinkre meglehetos vidaman beszelgete velunk. Vasarnap ismet 
felkelt s gyengeseget kiveve jol erze magat, olvashatott is. - - ez vala 
utolso olvasasa! - nyajasan, sot nevetve beszelt velunk. Hetfon roszab- 
bul lett, ' s igen panaszkodott fej ' s gyomor fajdalmairol ' s rendkivuli 
gyengesegerol. Mindnyajan azt hivenk, hogy harmadnapos hideglelese 
van ' s javaslank neki orvost hozatni, de sohase volt bizodalma az orvosi 
tudomanyban, s most is a' termeszetre akara magat bizni. Gondoiatai 
ez ejjel igen hevesek valanak. ' s 6t igen nyugtalanitak. Kedden megint 
agyba ' s nagyon eigyengiilve lelenk, bennunket szokott szivessegevel 
fogada, s elbeszelie, hogy orvos volt nalla, ki betegseget hamar elmu- 
lonak monda, s ki nehany orvosi szert tanacsla neki. melyekert 6 mar 
el is kuldott. Panaszkodott szomjusaga felol. s ivott is nehany csepp 
igen hideg vizet, s karjait is mosata szinte hideg vizzel. Szerdan oly 
rosszul erze magat. hogy Tamasy doctort elhozatl ki betegsegetet igen 
veszelyesnek mondl - Apollonak mondom ha kigyogyit” - szolla neki ' 
kedves elkoltozott, mert mar kezde remenye az eiethez tiinni. Ez ejfeltol 
fogva tobbe nem volt maganal. Rokonit mar nem ismerte. Minden leheto 
probak elovetettek most a' kedves elet' megtartasara. de hasztalan. 
Penteken Aug: 24. reggel 10 orakor kimult az” .

Miert halt meg ily varatlanul? Az elso felteves Kolcsey Antoniatol 
szarmazik, aki (es kornyezete) ..harmadnapos hideglelesre” . malaria- 
ra is gondolt. A lexikonok adatai szerint a meghules. kovetkezmenyes



tudogyulladas lehetett a halalok. Hivott-e idoben orvost? Ismerve a kor 
gyogymodjait, ami nem azonos a mai ..siirgossegi betegellatassal” , ez 
termeszetesen nem jatszott szerepet a halalos veg kialakulasaban. Ha 
azonban a lei'rt tuneteket ujraolvassuk, feltunik azok szerteagazo jellege 
es szokatlan hevessege, a nagy gyengeseg, e kozben tiszta tudatallapot. 
Mergezesben adodnak ilyenek. Kolcsey megmergezeserol nem ez az elso 
felvetes, de a klinikai tiinetekkel valo osszevetessel alig foglalkoztak. 
Ezt tovabb gondolva felvetheto nehezfemmel valo mergezes, peldaul 
higany vegyulet, amit mar akkoriban is hasznaltak a lues gyogyltasara. 
Oiommergezesben gorcsos panaszok lehetnek, arzen eseteben hasme- 
nes. Az anyaggal valo bizonyitas lehetosege ma mar remenytelen, mivel 
Kolcsey sirjat tobb alkalommal is megbontottak. Kerdes, hogy valaha is 
lehetne valami anyagmaradvanyt talaini a sirban, ami bizonyito ereju 
volna. Megis felmerul az ilyen torekvesek lehetosege. Peldaul nehany 
eve keriilt napvilagra egy olyan elgondolas, melynek scran latszolag sfr- 
felujltast vegeznenek, ugymond melto Kolcsey emiekhelyepitese cimen. 
E tervben az allt, hogy olyan foldalatti emiekhelyet alakftanak ki, ami 
a felszin alatt korulveszi a koporsot (?), felteve, hogy annak van meg 
nemi maradvanya. Sokkal inkabb a burkolt kihantolasrol szolt a torte- 
net, aminek hattereben akar szovetmaradvanyt is kereshettek volna (az 
egyebkent megengedhetetlen) klonozas celjara, de esetleg meregnyo- 
mokat is. Szerencsere e torekvesek ebben a formaban nem valosultak 
meg. Kolcsey megmergezesenek lehetoseget azonban fenn kell tartani, 
es okai tovabb keresendok.



Kolcsey utoelete, megbecsulese sem volt mindig felhotlen. Lei'rasok 
szerint meg koporsojat is megdobaltak, kesobb tobbszor is kihantoltak. 
Sziiletesenek 100. evfordulojan azonban melto megemlekezesek voltak. 
Ekkor kerult fel a pesti Varmegyehaz belso udvaranak falara az emiek- 
tabla;

PEST VARMEGYE UDVARHAZABAN E HELYEN SOKSZOR FORDULT 
MEG KOLTO-BARATAINAKTARSASAGABAN A HIMNUSZ ALKOTOJA

KOLCSEY FERENC
SZATMAR VARMEGYE FOJEGYZOJE ES ORSZAGGYULESI KOVETE. 

HALALANAK 100. EVFORDULOJAN 1838 EVI AUGUSZTUS 24-EN 
GYUJTOTTA MEG ITT OROKRE VILAGITO SZELLEME ELOTT A VIR- 
RASZTO ES EBRESZTO HONFILANGOT A VARMEGYEK IROINAK 
GYONGYOSI ISTVAN TARSASAGA

Az igazsaghoz hozzatartozik azonban. hogy ez egy olyan belso zart 
udvaron van, ahol a jarokelokkel vaio talalkozas ritka. Egy olyan Buda- 
pesten van ez, ahol a belvarosban teret neveztek el Rooseveltrol. (Habs- 
burg) Jozsef nadorrol, a Szabadsag teren ott diszlik a (Habsburg) Lipot 
garazs.

Debrecenben pedigeltunt Kolcsey haza, es falarol az emieket megoro- 
kito tabla is. Van helyette egy Kolcsey Kozpont, nem a magyar, hanem a 
nemzetkozi kultura kiszolgalasara. Ahol a karacsonyt latvanyos Afrika- 
napokkal lehet unnepeini, husvetkor pedig legutobb Cesaria Evora, a 
mezitlabas diva szorakoztatta a varoslakokat.



KOLCSEY-CyALAZAS HATARON INNEN ES TUL

Kolcsey sziilohelye, Szodemeter Trianon ota a magyar orszaghataron 
ki'vulre esik, a kolto szulohazat pedig - a Romaniaban tobbsegi - ortho
dox egyhaz hasznalja. De az anyaorszag sem banik kulonbiil tortenel- 
mi emiekeivel. 2006-ban Debrecenben. az egykor szmmagyar varosban 
Kolcsey hazanak helyen a nevet viselo kongresszusi kozpontot avattak, 
ami a mindent uralo uzletvilag szolgalataban all. Evtizedek ota meg egy 
tabla sem jeloli a helyet, ahol a Himnusz koltoje debreceni kollegiumi 
evei alatt lakott. A Kolcsey Kozpont avatasat eddig jobbara csak a helyi 
ontomjenezo hi'rveres ovezte. Kritika korabban sem kapott nyilvanos- 
sagot, pedig az epitmenyt a kozvelemeny Kolcsey-szaurusznak vagy 
debreceni Bastille-nak nevezi. Ket ujabb neve: „K6lcsey-oszver". ami a 
kivitelezes modjara utal. es a hatalmas tomb egesze lathatoan felolda- 
las, igy joggal illik ra a ..Kolcsey-torzo” megjeloles is.

Az epijlet jogelodje a szocreal Kolcsey Muvelodesi Kozpont volt, mely- 
nek bontasatol az ujabb megepitesig visszaelesek sora ovezte a beruha- 
zast. Az epitkezes oszver jellege abbol adodik, hogy a kozepso, hibasan 
kongresszusi kozpontnak nevezett resznek ket olyan oldaltoldaleka van, 
mintha pi. a parlament epiiietenek egyik vegebe egy koztarsasagi elnoki 
villa, a masik oldalaba pedig egy iizletkozpont keriilt volna beepi'tesre. 
Felrevezeto annak hangoztatasa, mely szerint Debrecen varosa ekkora 
kozpontot tud epiteni. Ujabb bizonyitek a civisvaros latvanykozpontu 
beruhazasaira, melyben a latszat (nem csak neha) csal.

Az uj Kolcsey Kozpont most olyan torzokent valosult meg, ami nem 
azonos az eredeti engedelyezesi tervben levovel. A kozepso (henger 
alaku) reszhez eredetileg ket azonos meretu es alaku szogletes bal es 
jobb oldali toldalek kesziilt volna. A fobejarattol nezve bal oldaira szal- 
lodaresz epiilt, a jobb oldali - eredetileg irodahaznak tervezett resz - 
muveszeti kialii'to-teremnek lett atalakftva. Ez utobbinal nemcsak belso 
attervezes tortent, de az epiilet szimmetriajat megbontva, az eredetibol 
egy jokora darab keriilt kivagasra, ami az epiteszeti torzszulemenyhez 
vezetett. Ez a Rendelointezet iranyabol nezve szabad szemmel is jol 
erzekelheto, mivel a csonkitas egy hatalmas tuzfalat eredmenyezett, 
ami epiteszeti muhiba. Az attervezes idejen a helyi onkormanyzat ujabb 
harommilliardot szavazott meg a beruhazasra, de ennek ellenere is csak 
c}>y csonkolt. kisebb epitmeny kesziilt el. Ez nemcsak a varos, de az



orszag mai allapotanak is tiikre. amikor meses milliardok uszhatnak el, 
kozpenzbol a semmire. A Kolcsey Kozpont megvalositasa rokonsagban 
all a pesti Muveszetek Palotajaval. Itt sem az eredeti elkepzeles valosult 
meg, kimaradt a Hagyomanyok Haza, a Nemzeti Filharmonikusok ottho- 
na a Ludwig Muzeummal maradt tarsberletben. (A nemet-zsido csalad 
..mugyujtemenyeivel” szorta tele Europa nagyvarosait.) Debrecenben a 
kozpont hangversenyterme a mar emiitett szallodaval es egy (Ludwig 
helyett) Lustig gyujtemenynek ad helyet. A Kolcsey Kozpontnak egy 
Lustig gyujtemennyel valo parositasarol Arany Janos utan szabadon 
mondhato: zsido-magyar ket dalia, ket egytestver, de NEM Menrot fia!

E tenyek ismerete utan megfogalmazhato az eddig elmaradt epi'te- 
szetkritika: a beruhazas alapveto hianyossagai mellett ezekkel azonos 
nagysagrendu az egesz beruhazas atgondolatlansaga, a varos tbrtenelmi 
hagyomanyaival, az epiteszeti ertekekkel szemben kieroszakolt megva- 
lositas. A vegeredmeny megtekintesekor az is egyertelmu, hogy a szoc- 
real tovabbeieserol, tovabbelteteserol van sz6. Tehat btin es pazarlas 
volt lebontani az epitmeny 25 ewel ezelott epult hasonlokepp vasbe- 
ton elodjet. Mindez Debrecen tortenelmi belvarosaban tortent. muem- 
leki kornyezetben, a reformatus nagytemplomi negyed kozvetlen szom- 
szedsagaban. Magyarazat sem kell ahhoz a megteveszto allitashoz. mely 
szerint az uj Kolcsey Kozpont illeszkedne a tortenelmi belvaroshoz. Ha

szetnezunk a Kolcsey-szaurusz altal kozre- 
fogott teren, tuzfalakat es a Rendelointezet 
stilustalan kek iiveg-aluminium toldalekjat 
latjuk. melyek onmagukban is elnyomj^k a 
ter egyetlen epiteszeti erteket, a muemlek 
Deri Muzeumot. melyre meg nyomasztob- 
ban telepszik ra az uj tomb. A hibat hibara 
halmozas muveszietlen gyujtemenye. Ha 
Debrecenben lenne epiteszforum, akkor ott 
mutogatni lehetne. Persze azoknak, akik 
tudjak, mi a kuionbseg az architektura es a 
..betonba bntes” kozott.

/i Kolcsey Kozpontban a neuado szobra. A nyak ndkiili 
alkotds olyan, mint akinek Jejet uettek"



Kdlcsey szobra a fobejdrattol baira a pincelejdrd mellett

A 2006-OS orszaggyulesi valasztasok kampanyidoszakaban az SZDSZ 
egy mozgo satorral, benne egy liberalis panoptikummal jarta az orsza- 
got. E sator Debrecenben peldaul a Nagytemplom sarkara telepiilt. A 
panoptikumban regi es uj liberalisok viaszfigurai, sajatos valogatasban 
es sorrendbe helyezve. A bejaratnal a legfiatalabbakat Micimacko csa- 
logatta a satorba (igy kezdodott a beetetes, hatha a gyermekuket setal- 
tato szulok es nagyszulok is beljebb faradnak). Micimako utan rogtdn 
Kolcsey alakja kovetkezett (arckepet tanulsagul lasd a kovetkezo olda- 
lon), majd pedig egy Clinton figura, szemben pedig egyenesen Kovacs 
Pisti. Mielott barki is a stiluson haborodna fel, hangsulyozni kell, hogy 
a minoseg alatti szinvonalnal fontosabb volt a valogatas csalardsaga. Ha 
jgyanis a part valamennyiuket liberalis elodjiiknek vagy peldakepuknek 
ekinti, epp a lenyegrol feiedkezik meg. Kolcsey ugyanis magyar nem- 
zt\ liberalis gondolkodasu volt, Clinton pedig nemzetkozi, a penzvilag 
crence, Kolcsey a nemzetert emelt szot, Clinton pedig vilagmeret- 
cn egy nemzetek folotti (nemzetellenes) hodito politika kiszolgaloja. 
mulsagos a liberalis arckepcsarnok nehany tovabbi kiragadott eletraj- 
I is. Deak Ferenc azt mondta, ha rajta mulna, akkor „a sajtotorveny 
y paragrafusbol allna: Hazudni marpedig nem szabad. John Lennon



hirdette a kepzelet erejet, az esely lehetoseget, s felemelte szavat a 
diszkriminacio minden formaja ellen. Szent-Gyorgyi Albert kiallasa a 
totalitarius eszmek ellen szamunkra, liberalisok szamara maradando cs 
orokre ervenyes peldat teremtett. Erzsebet kiralyne harcolt az egyeniseg 
onervenyesitesenek lehetosegeert . Kossuth pedig az ..Eljen a magyar 
szabadsag, eljen a haza!” jelszoval szerepel az SZDSZ panoptikumaban. 
Kar, hogy a szoborba ontotteknek a latottakrol nines meg a viszontva- 
lasz, a velemenyadas lehetosege.

^ ^  , Kovacs Plstl ^
GonczA. Diana

BatthyanyL. #  Sissi AranyJ. *  J

Szent-Cyorgyi A. Jancsd AA.

Wesseienyi M.

Kolcsey F. Kossuth L  0

Micimacko



Kolcsey Ferene, a Himnusz szerzoje, 
ahogy a liberdlisok Idtjdk es Idttatni 
akarjak e udlogatott tdrsasdgban.

Clinton tolerancidt es szolidaritdst 
hirdetett - igy vdlhat minden liberdlis 
peldakip̂ ve.

Kovdcs Pisti notlen, budapesti firfi, 
az ovi legismertebb area. Fiatal kora 
eltenere kepes arcot adni a liberdlis 
eszme sokszmusegenek, valamint az 
add- es dllamhdztartdsi reformnak. 
Hobbija a kerekpdr es a foci.

Mieimaekd szerette a mezet. mert 
edes. Mi, liberdlisok nem akarjuk 
megmondani. hogy a miz-e a vildg 
legjobb dolga vagy a kdposzta... 
Mban mindenesetre egyetertiink 
Micimaekdval. hogy „minel inkdbb 
havazik, anndl inkdbb hull a ho".



Ez is ..Kolcsey", de a neven klviil mds nem utal sem itt, sent a kornyek̂ n Debrecen 
kulturdlis oroksegere. Vdlasztdskor a Kdsa-kampdny kiegiszUdjekint bevdUt.



A sokat Idtott Kossuth teren az europropaganda burjdnzik: EU-fdrum. EU-sdtor - de 
immdr eufdria netkiil - az unids csatlakozds utdni kijdzanodds idejen.



2007. majus 2-dn a hirekkel ellentetben a Kdddr-slrt nem rongdltdk meg, hanem 
megrendelisre az orszdg TV-nyilvdnossdga eldtt. de a rhzleteket elrejtve hantoltdk ki.



H u ngarocidi u m: 
az egeszsegugy si'rbatetele



PAP, TANAR, ORVOS

A magyarsag megtizedelesere (vegso cellal kipusztitasara) eddig 
iiiegtett lepesek a vilaghaboruk, az orszag megnyirbalasa, a kisebbsegi 
letbe valo siillyesztes mellett egyre finomabb, de alattomosan halalt 
hozo modszerek kerulnek bevetesre. Ugyanekkor a jelenleg is ervenyes 
Magyar Alkotmanyban hangzatos megfogalmazasban szerepelnek az 
egyre kevesbe teljesiilo emberi jogok. Ilyenek a XII. fejezet 70/D § pont- 
jai, mely szerint:

1. a Magyar Koztarsasag teriiieten eloknek joguk van a legmagasabb 
szintu testi es lelki egeszseghez.

2. Ezt a jogot a Magyar Koztarsasag a munkavedelem, az egeszseg- 
iigyi intezmenyek es az orvosi ellatas megszervezesevel, a rendszeres 
testedzes biztosi'tasaval, valamint az epitett es a termeszetes kornye- 
zet vedelmevel valositja meg.

Ugyanebben a XII. fejezet 70/E § szol arrol, hogy:
I .az allampolgaroknak joguk van a szocialis biztonsaghoz
2. A Magyar Koztarsasag az ellatashoz valo jogot a tarsadalombizto- 

sitas utjan es a szocialis intezmenyek rendszerevel valositja meg.
2007-ben a tarsadalombiztositas uzleti alapra helyezeset eroltetik a 

vegrehajtok (SZDSZ), ami a fentiek szerint alkotmanyellenes. Veghez- 
vitele eseten egy ujabb bizonyltek arra, hogy Magyarorszag onallosaga 
valojaban 2004- majus elsejevel megszunt.

A cimbeli hivatasok kozott evezredes rokonsag van, kiemelesiik azon- 
ban nem klvanja hatterbe szoritani az egyeb becsuletes foglalkozasokat. 
Egyuttes targyalasuk oka, hogy Magyarorszagon immar tobb mint fel 
evszazada a mindenkori hatalom tamadasainak kereszttiizeben vannak, 
ceija volt a hitvallo, hazaszereto magyar ertelmiseg megtorese, megosz- 
tasa. Az alattomos hattermunka utan 2007-ben mar nyilt szinen zajlik 
az egeszsegijgy tonkretetele.

A lelkeszi hivatas megertesehez - helyesebben felreertelmezesehez
- egy sajatos gorbe tiikor szolgal. A pelda Las Vegasbol szarmazik, az 
amerikai szorakoztatoipar egyik feilegvarabol. Las Vegas a kaszinok, 
paradek es tuzijatekok varosa, ami egyebkent a normalis elettevekeny- 
segekre (munka, tanulas, pihenes) alkalmatlan, de nem is erre terveztek. 
Van itt egy kis feher, kapolna alaku epiilet, ahol a hirdetes szerint a 
nap barmely orajaban, azaz ejjel-nappal lehet hivatalosan hazassagot



kotni. Nines adat arrol, hogy milyen az itt kotott, a szorakoztatas laza- 
ban fogant hazassagok tartossaga, de hogy lelkeszi munkara itt szukseg 
nines, az bizonyos. Europai hagyomany szerint a pap nem holmi alkal- 
mi kellek egy eeremoniahoz, hanem a kozosseg es a esalad ismeroje, 
az emberi sorsok kovetoje, az eletut segitoje a boiesotol a si'rig. Las 
Vegas ezt nem tudja nyujtani, a szertartas bohozatta silanyul. Itthon 
maskepp tortent a hit gyalazasa, ma mar ismert tortenelmi teny, hogy 
a hagyomanyos egyhazak ellen milyen tamadasok folytak. Ezek elen a 
partiranyitas alatt levo Allami Egyhaziigyi Hivatal allt, amit eppenseggel 
egyhaz ellenes hivatalnak is lehetett volna nevezni. Tengernyi irodal- 
ma van a papok meggyalazasanak, kinzasanak, es beesuletere legyen 
mondva, akik koziil sokan az ellenszelben, elhallgattatva megis megma- 
radtak hivatasuknal.

A neveles szepsegeirol pedagogusok visszaemlekezesei es irodalmi 
remekmuvek is szolnak. E hivatas kibontakozasanak is voltak kerekkotoi, 
amikor a mindenkori rendszer ujabb es ujabb modszereket, hagyomany- 
ellenes kovetelmenyeket eroitetett tanarra es diakra egyarant. Intezke- 
desek folyamatosan sziilettek az oktatas megnehezitesere, ellehetet- 
lenitesere, amiben az anyagi megbecsules hianya esak egyik resz. Az 
oktatas atszervezeset nevezhettek reformnak vagy az eroitetett, beiat- 
hatatlan ..konvergeneia-program” reszenek, az intezkedesek a peda
gogusok feje folott sziilettek. Ebben akar rosszul ertelmezett hallgatoi 
erdekre is lehetett hivatkozni, ugyanugy, mintha most az egeszsegiigy 
atalakitasa a betegek erdekeben tortenne. Ahogy a lelkeszi hivatasnak is 
lenyege, hogy eleteket indit el a szeretet es tisztesseg utjan, ugyanugy 
ultet magot a tanar, aminek a gyumolese csak kesobb erik be. Az orvosi 
hivatas alapja - barcsak elesepeltnek hangozna, de manapsag sz6 sem 
esik rola - hogy mindennek a beteg erdeke szerint kellene tortennie. 
..Salus aegroti suprema lex esto” - a beteg erdeke a legfobb torveny

Az egeszsegiigy jo pelda a magyar tarsadaiom allapotara is, mivel 
mindketto egyarant beteg. Koros, megpedig ugy, hogy minden a feje 
tetejen all, mintha a gyomor helyet eserelne az aggyal. Ma Magyaror- 
szagon - idegen erdekek szolgalataban - egy torvenyellenes kormany 
menetel szembe a tarsadaiom jelentos reszevel, igy nines csodalkozni 
valo azon, ha egy egeszsegiigyi miniszter teszi ugyanezt az orvostar- 
sadalommal, annak erdekkepviseletevel, az orvosi kamaraval is. Mert 
hibas alaprol sziiletnek az intezkedesek, hibasak a targyalasok kerdes-



feltevesei, mert mindent csak alteljesitmenyben, egy elhibazott pont- 
rendszerben mernek. Amikor betegagy mellett elhangzik, hogy egy ter- 
vezett beavatkozas tobb szazezer pontot hoz, akkor a beteg ezt felreer- 
telmezve, rogton ennek forintositott oldalara gondol. Joggal teszi, mivel 
e pontok, a hozzarendelt forintok adjak az intezmenyek mukodesi alap- 
jat, es nem a munka minosege vagy a beteg szamara valo fontossaga a 
kiindulasi pont. Ha a lelkeszek munkajat is pontrendszerben mernenk, 
pi. az kapna tobb pontot, aki tobbet esket, akkor Las Vegas vinne el a 
palmat. Ott akar tiz percenkent is lehet esketni, csak eppen a lelkeszi 
munka a nullavai egyenlo. A papi munkanak egyarant resze a keresz- 
teles es a temetes, a munkabol nem lehet kimazsolazni a tobb pontot 
jelentot. Az orvos sem csak a ..sikeres, jol gyogyulo” eseteket kezeli, 
hanem a hosszan tarto, nehez, sokszor remenytelen eseteket is. Az 
egeszsegijgyi pontrendszer azonban oly modon lett meghatarozo, hogy 
nem a tankonyvi betegseg a gyogyitas alapja, hanem betegsegnek csak 
azt lehet tekinteni, amiert az Orszagos Egeszsegijgyi Penztar pontot 
es penzt ad. Ennek gyogyszeres valtozata az, amikor nem a betegseg- 
hez tortenik a gyogyszer megvalasztasa, hanem a gyogyszerhez (es a 
gyogyszergyari igenyhez) keresik a beteget. Elobb-utobb kihal az a fajta 
gondolkodo orvos, aki az ismeretei tarabol megfejti az olykor rejtelyes 
betegseget. A helyzet eppen forditva all, a betegnek kell megtalalnia 
azt az orvost (vagy eppen csodakesziileket), aki vagy ami alkalmas lesz 
bajanak kezelesere. Mindezt pedig olyan rendszerben kell megelnie, 
amelyben orvos es beteg egyarant elveszti bizalmat. Csodanak nevez- 
heto az a felmeres, ami meg mindig azt tudta bizonyi'tani, hogy az orvo- 
sokban es a tanarokban a magyarok 88 illetve 87 szazaleka bizik meg. 
addiga politikusokban mindossze 26 szazalekuk. A bizalom megtartasa 
pedig minden gyogyitas es gyogyulas alapja. de pontrendszerben ter- 
meszetesen merhetetlen, az OEP szamara nem letezik.

Vissza a gyokerekhez! A kozgondolkodas abnormalisan elburjanzott, 
karos vadhajtasait egeszen a gyokerekig kell visszametszeni. Csak ez 
lehet a megujulas utja, mielott meg a felretajekoztatott, a rendszerbol 
kiejtett betegek. vagy az intezkedesek es ellenintezkedesek tomegebe 
belefaradt. netan azokat gondolkodas nelkiil kiszolgalo. elobb-utobb 
onmagukkal is meghasonlo orvosok vegkepp csapdaba esnek. A keplet 
egyszeru: tanitson a tanar es gyogyi'tson az orvos legjobb tudasa es 
lelkiismerete szerint. Ehhez kell biztositani a nyugodt felteteleket!



Ket evezredes hagyomanya van annak az eskunek, amit Hippokra- 
tesznak tulajdonitanak, es a mai napig szerte Europaban ennek szelle- 
meben tesznek fogadalmat az orvosok. Hippokratesz gondolatai nelkiil 
az orvoslas lehet technikai csoda, de orvosi hivatasrol, igaz szolgalatrol 
csak a mar idezett latin mondas szem elott tartasaval beszdhetiink; 
..Salus aegroti suprema lex esto” . A legfrissebb magyar orvosi szotar- 
ban bevezetesijl csak egy felmondat all az okori fogadalom elott. mely 
szerint a hippokrateszi iskola orvosainak eskiije emelkedett szellemu. 
Ennel jobban fejezi ki szellemiseget az az angolbol atvett forditas. mely 
szerint Hippokratesz lelket adott az orvoslasnak.

Tehat Hippokratesz nelkiil nines orvoslas, az ujkori torvenyhozok 
pedig evtizedek ota folyamatos eskuszegesre kenyszeritik a magyar 
orvosokat. Ezert kell elemezni, es ketezer ev tavlatabol ujra ertelmez- 
ni e maig elo eskiit. Ha mondandojat tomondatokba suritjuk, 4T-ben 
osszegezheto az iranymutatas: tanaromat tisztelem. utodait tanitom. 
tehetsegemhez es tudasomhoz merten a betegek javara szolgalok, a tit- 
kokat megorzom. Ha ilyen egyszeru a 4T megis lehetseges ennek elle- 
nere cselekedni?

1. .Tanaromat, akitol e tudomanyt tanultam ugy fogom tisztelni, mint 
szuleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha raszorul, tartozasomat 
lerovom.” Az orvoslast nem lehet konyvbol megtanuini, kulonoskepp 
nem szamitogepbol vagy az internet utjan, mikent a sziiloi gondosko- 
das sem helyettesitheto massal. Ma a penzvilag diktatuma igyekszik a 
szulo-gyermek es az orvos-beteg kapcsolatot szetzilalni. Az uzletvilag 
befurakodasa az orvoslasba a legnagyobb rontas, ami a hippokrateszi 
gondolkodas tonkretetelehez vezet. Ma a jog is a penzhatalmat szolgal- 
ja, ugyanakkor a legmagasabb rendu, erkolcsi visszaelesek jogiiag nem 
ertelmezhetok. A magyar egeszsegugynek piaci alapra valo helyezese 
pedig egyenesen alkotmanyellenes.

2. ..tanarom... utodait testvereimnek tekintem, oktatom oket ebben 
a tudomanyban, ha erre szentelik magukat, megpedig dijtalanul.” A 
sziiloi szeretet, a tanari neveles. az orvosi oktatas egyuttal a legmaga
sabb rendu szemelyes kapcsolat, ami potolhatatlan, es termeszetesen



(Jijtalan, hacsak nem keriil ez is termeszetellenes modon az iizletvilag 
halojaba. (napjaink kozhelyei: sziilok gyereket. tam'tok, gyogyi'tok - ha 
inegfizetik)

3. ..Tehetsegemhez es tudasomhoz merten fogom megszabni a bete- 
gek eletmodjat az 6 javukra, es mindent elharitok, ami artana nekik. 
Senkinek sem adok haialos merget, akkor sem, ha kerik, es erre vonatko- 
zolag meg tanacsot sem adok. Hasonlokepp nem segitek hozza egyetlen 
asszonyt sem magzata elhajtasahoz. ... Minden hazba a beteg javara 
lepek be...” Ha merget sem adhat az orvos. akkor a beteg erdeket nem 
szolgalo torveny vegrehajtasat is megtagadhatja! Ma a vizitdij alkot- 
manyellenes, es eppugy szemben all a hippokrateszi eskiivel, mikent 
az abortusz is. A hatmillio abortusz utan ma (a felso tizezert nem sza- 
mitva) ti'zmillio magyar elete, a magyarsag sorsa keriil veszelybe! Keves 
mentseg, hogy a vizitdij bevezetese, a korhazak atalaki'tasa, megsziin- 
tetese, az anyagi tamogatas megvonasa, a Hippokratesz szellemeben 
gondolkodok elbocsatasa, az alapellatas varhato tonkretetele az orvos- 
tarsadalom megkerulesevel tortenik. A lakossag sem hunyhat szemet a 
sajat eletet fenyegeto diktatorikus intezkedesek felett!

4. „Amit kezeles kozben latok vagy hallok - akar kezeiesen ki'viil is 
a tarsadalmi erintkezesben - nem fogom kifecsegni, hanem titokkent 
megorzom.” Ma az orvosok mindegyike (!) a jaro- es fekvobeteg ellatas- 
ban dolgozok egyarant olyan adatszolgaltatasi kotelezettsegnek tesz- 
nek eleget, ami nem a beteg erdeke, hanem az egeszsegrendorseg kem- 
rendszerenek szolgal. A szamitogepcs adatfeldolgozok, a tolakodo biz- 
tosito tarsasagok elott nem titok az egyes ember betegsege, egeszsegi 
allapota, amivel egy ujabb szinten is kiszolgaltatotta valik. A recepten 
kotelezoen feltiintetett szemelyi es betegsegi kodok alapjan barkinek 
barmilyen adata visszakeresheto. A szemelyisegi jog egbekialto ellent- 
mondasa, hogy erre valo hivatkozassal szamos informacio megtagadha- 
to, a bunok elkendozhetok. mikozben az egyenek egeszsegi allapotara 
vonatkozo legszemelyesebb adatok, betegsegenek titkai orszag-vilag 
elott nyilvanosak! Az orvosok az adatszolgaltatassal egy gyilkos rend- 
szert mukodtetnek!



A jelen gondolatokrol mar szo esett az elobbi irasban, ami a ket evez- 
redes esku szellemisegerol es szovegenek maig hato ertelmerol szolt. 
Ezzel szemben az utobbi 60 ev magyar torteneteben az osi szoveg 
nehany kiragadott reszletebol gyartottak a mindenkori politikai ige- 
nyeknek megfelelo, Idektelen eskiit. Ennek bizonyitasara alljon itt egy 
2006-bol szarmazo magyar orvosi eskiiszoveg:

„En..................eskuszom, hogy az orvosi hivatasomhoz mindenkor
melto magatartast tanusitok. Orvosi tudasomat a betegsegek megelo- 
zesere, a betegek testi-lelki javara, betegseguk gyogyitasara forditom. 
A hozzam fordulok bizalmaval, kiszolgaltatott helyzetevel visszaeini 
nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlo figyelemmel es gondos- 
saggal gyogyitok minden embert. Tudasomat es gyakorlati ismereteimet 
allando kepzessel magas szinten tartom, de ismereteim es kepessegeim 
korlatait is tudomasul veszem. Az orvosi mukodesemmel kapcsolatos 
etikai kovetelmenyeket tiszteletben tartom. Arra torekszem, hogy az
orvostudomany valamint a ........ (varosnev) Egyetem jo hirnevet oreg-
bi'tsem es megbecsuleset elomozditsam.”

Egy esku, aminek sok mas XX-XXI. szazadi tarsaval egyiitt nines 
alapja. Eskiidni csak valamire vagy vaiakire lehet. A hippokrateszi esku 
igy kezdodott: ..Eskiiszbm a gyogyito Apollora, Aszklepioszra ... „ 
Kesobbi korokban az esku az elo Istenre, a Bibliara, a Szent Korona- 
ra. az Alkotmanyra hivatkozott. A szocialista eskiitetel a legiires terbe 
tortent, amint az elobb idezett 2006-os ..eurokommunista” parja is. 
Nem voltak szerencsesebbek azok a megfogalmazasok sem, amelyek 
a Magyar Nepkoztarsasag Alkotmanyara (a maig elo sztalinista Alkot
manyra) vonatkoztak, a kor multaval akar az eskiit is jogvesztettnek 
lehetett tekinteni. E korban a kisdobos fogadalomtol az orvosi eskiiig 
minden arrol szolt, hogy a Magyar Nepkoztarsasag torvenyeit meg kell 
tartani. E jogszolgaltatas pedig artatlanok szazainak kivegzeset, es tiz- 
ezrek meghurcoltatasat is jelentette.

A mai orvosi eskijben nem csak a kezdet hibas, de teljes egeszeben 
kimaradt belole a hippokrateszi zaro sor: „Ha ezt az eskumet megtartom



es nem szegem meg, orvendhessek detem fogytaig tudomanyomnak, s 
az eletnek, de ha eskiiszego leszek, tortenjek ennek ellenkezoje."

Az eskiitetel sokszor egy senkiember elott tortenik. Az onmagukat 
kinevezo kormanyok tagjai elott letett tovabbi eskij nem mas, mint 
husegnyilatkozat. Aki napjaink botranyvilagaban a miniszterelnoktol 
kitiintetest vagy kinevezest vesz at, a penzhatalom letetemenyesei 
elott hodol. Nem kivetel ez alol az orvosi eskij sem, hiszen egy orvos- 
rektori kinevezes atvetelekor a jelen rendszerrel, annak kepviseloivel kell 
alkut kotni. A jovo orvosai pedig ebben a lancban pi. egy eurokommu- 
nista berenc, akar egy orvosi munkat soha nem vegzett doktor rektor 
kezfogasaval avatodnak orvossa. Tisztelet a kivetelnek, de e sorok bizo- 
nyi'tekai egy masik irasban fognak kovetkezni. (A fordi'tottja is igaz: aki 
Molnar minisztert, Horvath allamtitkarnot, Koka minisztert egykor dok- 
torra avatta, talan nem sejthette, hogy mdtatlanra ruhazta az orvoslas 
jogat.)

A hippokrateszi eskij a 4T gondolatkorebol indul ki: tanaromat tiszt- 
elem, utodait tam'tom, tehetsegemhez es tudasomhoz merten a bete- 
gek javara szolgalok, titkaikat megorzom. Aki ismet elolvassa a fentebb 
idezett mai eskijszoveget, az emelkedett hangvetelunek tavolrol sem 
nevezheto sorokbol is kiolvashatja, hogy minden orvosi igyekezetnek a 
beteg erdeket kell szolgalnia. Napjaink valosaga, hogy sorozatban tor- 
tennek az egeszsegellenes intezkedesek, ami ellen minden orvosnak 
partallastol fijggetieniil kotelessege lenne tiltakozni. Hippokratesz ota 
el az orvos titoktartasi kotelezettsege, ma pedig a hatterben az uzletvi- 
lag hienai szimatoljak a betegforgalmi mutatokat.

Az orvosi eskij szeleskoru ismerete ma kozerdek, a magyar lakossag 
egeszsegi allapotanak es az egeszsegijgy helyzetenek tenyeken alapulo 
feltarasa pedig mindannyiunk eletet mento kotelessege. Az orvosokat 
nem az eskiijiikre kell emiekeztetni, hanem arra az alattomos tudatmo- 
sasra figyelmeztetni, amivel torvenyi uton kenyszen'tenek eskiiszeges- 
re. Ma minden gyakorio orvos eskijszego, aki ilyen torvenynek enge- 
delmeskedik. Igy all ossze az egesz, melynek intezkedesei aprankent, 
de rohamtempoban sziilettek. A torveny es az eskii viszonyanak nem 
ismerese azonban senkit nem mentesit a felelosseg alol.



A KORNAI-MOLNARJELENSEG

Leplezetleniil zajlik a magyar egeszsegugy piacositasa, ami az erez- 
heto ellenallas ellenere meghatarozott iranyba halad. Bar folyamatos 
az orvosok es a tarsadalom velemenynyilvanitasa, a kritikaban sokan 
mutatkoznak naprakesznek. de az atalakitas gyokereirol keves szo esik. 
Ezert kell visszanyulni Kornai Janosnak az Egeszsegugy reformjarol irott 
1998-as konyvehez. es szerzojenek az 1950-es evekben kezdodo kar- 
rierjehez.

Kornai kdzgazdasz, aki I 956-ban vedte meg disszertaciojat „A tulzott 
centralizacio es az anyagi erdekeltseg egyes problemai a konnyuiparban 
szerzett tapasztalatok alapjan” cimmel. A szerzo meg az 56-os oszi 
esemenyek elott biraloja lehetett a megelozo evek gyakorlatanak. Az 
MDP III. kongresszusanak anyagat is felhasznalva elemezte: ..1953-54 
Ota egyre nyilvanvalobba valt, hogy tervezesiink, gazdasagi vezetesijnk 
modszereiben komoly hibak vannak; mindinkabb fekezte a vallalatok, a 
helyi szervek vezetoinek es dolgozoinak onallo kezdemenyezeset az ira- 
nyitas tulzott centralizacioja s az ezzel egyuttjaro burokracia.” Kornai 
munkaja pontos tiikre a kornak, megallapftasai azonban sokkal inkabb 
a politikan alapulnak, mintsem valoban tudomanyosak lennenek. Ezt 
tiikrozi irasanak utoszava: „Az SZKP XX. kongresszusan szamos utalas 
tortent a centralizacio kerdeseire. Mikojan elvtars pi. ezeket mondotta: 
Kozponti Bizottsagunk tevekenysegenek fontos teriiiete volt tovabba a 
kerlelhetetlen hare a burokratikus centralizalas ellen, es a lenini demok- 
ratikus centralizmus teljes visszaallitasara, ... a helyi szovjetek es a 
vallalatok jogkorenek novelese, a munkastbmegek bevonasa a gazdasagi 
tervek kidolgozasaban es megvizsgalasaban valo reszvetelre, s a terme- 
les iranyi'tasaval osszefuggo kerdesek megoldasaban valo hatekonyabb 
reszvetelbe; az allamapparatus csokkentese es egyszerusitese ... Hrus- 
csov elvtars pedig hangsulyozta: Nines szuksegiink a kozpontban olyan 
apparatusra, amely kisajati'tja a helyi szervek munkakoret." Kornai sajat 
szavaival is visszhangozta az elvarasokat: ..meg fogjuk oldani ezt a fel- 
adatot, mert a burokraciat nagyon megelegelte, a gazdasagi vezetes 
megjavitasat hatarozottan kivanja a munkasosztaly, a dolgozo nep” .

Magyarorszag sorsa, bel- es kulpolitikaja pontosan kovette a szov- 
jet esemenyeket 1956 elott es utan is, ebben a tudomany is huseges 
szolgalonak bizonyult. A Kadar-korszakban Kornai a Magyar Tudoma-



nyos Akademia kozgazdasagtudomanyi es szamitastechnikai intezme- 
nyeiben munkalkodott, 1976-ban az Akademia levelezo, majd 1982-tol 
rendes tagja lett. Ha az 1989-es evet fordulonak tekintjiik, akkor meg- 
allapithato, hogy Kornai az ezt megelozo es az utana kovetkezo rend- 
szernek is sikerlovagja volt (Magyar Allami Dij 1983-ban, Szechenyi- 
dij 1994-ben). A szamos nemzetkozi tagsag mellett kituntetest kapott 
mega Magyarsag Hirneveert, a Francia BecsiiletrendTisztje 1997-ben. a 
Magyar Koztarsasagi Erdemrend Kozepkeresztjet 2002-ben.

Kornai 1998-as. az egeszsegugyi reformrol I'rott konyveben vazlatnak 
9 alapelvet fogaimaz meg, amit azert erdemes idezni, mert mar 2007- 
ben is mast mutat az elmelet es a valosag. l.(Az egyen szuverenitasa) 
Olyan atalakltast keli elomozditani, amely megnoveli az egyen es szu- 
kebbre szoritja az allam dontesi jogkoret a joleti szolgaltatasok szfera- 
jaban. 2. (Szoiidaritas) Segiteni kell a szenvedoket. a bajban levoket, a 
hatranyos helyzetueket. 3. (Verseny) Az allami tulajdonnak es szaba- 
lyozasnak ne legyen monopoliuma. Legyen verseny kulbnbozo tulajdon- 
formak es koordinacios mechanizmusok kozott. 4. (Osztonzes) Olyan 
tulajdon- es szabalyozasi formak jojjenek letre, melyek hatekonysagra 
osztonoznek. 5. (Az allam uj szerepkore) Az allam fo funkcioi a joleti 
szektorban legyenek a kovetkezok: torvenyes keretek eloi'rasa. a nem 
allami intezmenyek felugyelete, valamint ..vegso” biztositas es seglt- 
segnyujtas. Az allam felelosseget valla! azert, hogy minden allampol- 
gar hozzajusson az alapveto oktatashoz es egeszsegugyi ellatashoz. 6. 
(Atlathatosag) Valjek vilagossa az allampolgar szemeben a kapcsolat az 
allami joleti szolgaltatas es annak adoterhe kozott. A reform gyakor- 
lati intezkedeseit elozze meg nyi'lt es jol informalt vita. 7. (A program 
idoigenye) Idot kell engedni a joleti szektor uj intezmenyeinek evolu- 
iojara es az allampolgarok adaptaciojara. 8. (Harmonikus novekedes) 

Legyenek harmonikus aranyok a gyors novekedest kozvetlenul szolgalo 
beruhazasokra es a joleti szektor mukodtetesere es fejlesztesere fel- 
hasznalt eroforrasok kozott. 9. (Fenntarthato finanszirozas) Az allami 
koltsegvetes legyen kepes folyamatosan finanszirozni az allami kote- 
lezettsegvallalasok teljesiteset. (megjegyzes: vizitdijrol szo sem esett 
1998-ban. Kornai konyvenek eloszavaban ir arrol, hogy beruhazasokkal 
kell korszerusi'teni a felszerelest, javi'tani kell az egeszsegiigyben dolgo- 
ok kepzeset, szeles koru felvilagosi'tassal kell hozzajaruini a lakossag 
geszsegi onvedelmehez. stb.. Napjaink korhazbezarasai, rohamtem-



poban vegzett atalaki'tasai, leepitesek, orvosok elbocsatasa, a vizitdij 
egeszsegellenessege ellentmondanak a fenti elveknek.)

Elgondolkoztato, hogy a legmagasabb szintu humanumot igenylo 
egeszsegiigyi szolgaltatas helyezheto-e iizleti alapra, es hogyan bizha- 
to olyan kozgazdaszra, aki korabbi elmeleteit eppenseggel a konnyuipar 
elemzesere epi'tette. A negy iparag, cipo-, bor-, gyapju- es pamutipar 
adatai koszonoviszonyban sincsenek a betegellatas barmilyen mutato- 
javal. Megis erdemes nehany gondolatot idezni az 1956-os. a tulzott 
kozpontositassal foglalkozo disszertaciojabol; „a tuloraterv jellegzetes 
peldaja az olyan tervnek, amelyhez semmifele konzekvencia nem fuzo- 
dik. A 100% fetisizalasa, mintha ez ugyanolyan objektiv csomopont 
lenne, mint a 100 fok Celsius. Aki nem tartja be 100% pontossagra oket, 
magukat a gazdasagi torvenyeket serti meg.” Kornai nem tudna, hogy 
napjaink egeszsegiigyi TVK-ja (teljesitmeny volumen korlat) ugyanolyan 
misztikus hatar, mint az 50-es evek tervteljesitese? „A szocialista rend- 
nek a dolgozok aktivitasan , kezdemenyezokeszsegen kell alapulnia. Az 
iizemek kollektivaja sok tekintetben formalisnak latta sajat szerepet a 
termeles ellenorzeseben.” Ha Kornai meglatta a biirokracia tultengeset 
es a terv-utasi'tasi rendszer dogmait, eppen 6 ne venne eszre, hogy a ma 
dicsoitett reformok rendszere egy minden korabbit felulmulo burokracia 
iranyaba halad, es az otvenes evek tervutasitasainak modszere azonos 
a mai eurodiktatumokkal?

Kornai Janos 1928-ban sziiletett, tanult a Horthy-korban, kiszolgalta 
a Rakosi- es Kadar-rendszert, tulelte ezek sorsforduloit, hogy napjaink- 
ban elmeleti kozgazdasagi tanacsokkal szolgaljon a magyar egeszseg- 
iigy idegen erdekeknek megfelelo atalakitasaban. 2007. marciusaban a 
kormanykoalicio kisebbik partja alta! eroltetett (minden korabbit lerom- 
bolo) biztosftasi reformhoz eppenseggel 27 megvalaszolando kerdest 
intez. A boseg itt a tudomanyossag latszata, de a lenyegi kerdes. az egy 
vagy tobb biztositos rendszer megvalasztasa, a befektetok ereje altal 
az utobbi javara eldontetett. Ha az idosebb Kornai minden rendszerek 
tuieioje, akkor fia, K. Gabor (sziiletett 1952-ben) eletkora alapjan meg 
csak az 1989 elotti es utani politikai es gazdasagi rendszerek sikere- 
iben reszesiilhetett. 6  1971-77 kozott a Marx Karoly Kozgazdasag- 
tudomanyi Egyetem hallgatoja, ket Mizeden at az akkori Konjunktu- 
ra es Piackutato Intezet (Kopint-Datorg) munkatarsa. 1990-tol pedig 
az Arthur Andersen Consulting Kft. kiilonbozo szintu igazgatoja, az



\/\M Vezeto Informatikai Tanacsado Kft. majd Rt. igazgatoja, elnoke.
rinelyes erdemenek tekinti, hogy az AAM-et a legnagyobb letszamu 

iii.ij',yarorszagi vezetesi tanacsado cegge tette, munkajuk eredmenye- 
I ( ppen valosultak meg tobbek kozott Magyarorszagon a parlamenti- 

.17 onkormanyzati-, kisebbsegi valasztasok, illetve az EU nepszava- 
-is es az EU-Parlamenti valasztasok. E tortenet masik olvasata, hogy 
iz orszag bajainak forrasa az a folyamatos felretajekoztatas, melynek 
kovetkezteben az orszag lakossaga a fentieket ..onkent es dalolva" meg- 
szavazta. Az Arthur Andersen ceg 2002-ben az Emron-botrany egyik 
foszereploje volt, a vilagmeretu adathamisitas utan a ceg hazai bastyai 
maig tulelok lehetnek?

2007. aprilisaban a magyar egeszsegugy atalaki'tasarol nem lehet poli- 
tikamentesen szolni. Rendbe tesszuk az egeszsegiigyet! - ez volt az 
SZDSZ alsagos valasztasi reklamja, de ez az atalakitas a padlora kiiidest 
jelenti. Molnar Lajos szemelyesen is szemben allt az orvostarsadalom 
tobbsegevel, partja pedig testiilegileg a magyar tarsadalom tobbsegevel. 
Csak a hazugsagok rendszerere epulo jellegzetes bolsevik modszer isme- 
rete segithet a tisztanlatasban. Az orvostarsadalom velemenyalkotasa 
tortenelmi felelossegu, pontos diagnozis nelkiil pedig nines gyogyulas.



EGESZSEGRENDORSEG ES BETEGSEGIPAR

Az egeszsegiigyben eddig bevezetett es varhatoan folytatodo diktato- 
rikus intezkedesek ket iranyban haladnak:

1. Az ismert leepitesek (elbocsatasok, munkahelyek megszuntetese)
2. Az irodai munka (biirokracia, adminisztracio, ellenorzes stb) foko- 

zasa.
Egyszerubben fogalmazva: az orvosok es szakdolgozok helyettesi'te- 

se geppel es egeszsegrendorseggel. (pi. orvosok szazainak elbocsata- 
sa helyebe lep egy millios vizitgep es nehany tucat adminisztrator - a 
folyamat csak megtevesztessel nevezheto uj munkahelyteremtesnek. 
Az egeszsegrendorseg magaban foglaija azt a nemreg megalaki'tott szer- 
vezetet (Egcszsegbiztositasi Feliigyelet), melynek feladata a minosegi 
mutatok figyelese, a vizitdi'j bevezetese kapcsan az infopontok letesite- 
set, es a valamennyi adminisztrati'v intezkedest vegrehajto, feliigyelo es 
biinteto halozat kiepiteset.

Hasonlokepp parba allithato a 3. es 4. pont is.
3. A folyamatosan elszegenyedo magyar lakossag egeszsegi allapota 

eredendoen rossz es tovabb romlik.
4. A novekvo szegenyseg. a tarsadalmi-gazdasagi sullyedes mellett 

szuk erdekcsoportok az elobbivel fordftott aranyban, hihetetlen mer- 
tekben gazdagodnak meg. Tokekoncentraciojukkal mamutberuhazasok, 
luxusintezmenyek epulnek, termeszetesen nem a tomeges betegellatas 
celjaira.

A folyamatok vegeredmenye romlas, pusztulas, egy meglevo, mukodo 
egeszsegugyi ellatas tonkretevese, amit jelenleg is a turokepesseg hata- 
ran dolgozo, egyebkent szakkepzett es lelkiismeretes orvosi-szakdol- 
gozoi garda tart fenn. Egy orszagot erinto, masfel evtizede egy iranyba 
halado folyamat nem lehet sem a veletlen muve, sem a tudatlansag 
kovetkezmenye. Az 1-4. pontban osszefoglalt jelensegek lancolata 
osszefijgg, es nagyon is tervszeru, a hatterbol iranyitott folyamattal 
magyarazhato. Ezert a romlas joggal nevezheto rontasnak, a pusztulas 
pusztitasnak, es a vegeredmeny nemcsak halai, de nemzetgyilkossag is! 
A vizitdi'j bevezetese csak szem a lancban, ami egyarant erinti a fekvo- 
es jarobeteg ellatast, ezert adhatna alapot az orszagos osszefogasra. 
A vizitdij megvetozasa utan beszeini kellene meg az iizleti aiapu pont- 
rendszerrol, a teljesitmeny volumen korlatrol, a kotelezo elojegyzes



visszassagairol, mielott egy ujabb beteg beutalasi rendszer tovabbi 
nehezseget allit majd a gyogyitas utjaba.

A rendszer konyortelensegere pelda a legutobbi inzulin-felirasi bot- 
rany, ahol a jog ereje gyozott a jozan esz felett. A mondvacsinalt atme- 
neti jogszabaly valtozassal tisztesseges orvoskollegak valtak biintethe- 
tove, mikozben sem a betegellatast, de az allamhaztartast sem erte kar 
ez ijgyben! A biintetes-vegrehajtoknak penzbeszedesi lehetoseg volt, 
es a tovabbi adminisztratfv intezkedesek anyagi fedezete is hasonlo 
buntetesek kiszabasatol varhato.

A soron kovetkezo idoszak egyedulallo lehetoseg a magyar tarsada- 
lom velemenynyilvanitasara. amikor tisztan szakmai alapon mindenki 
szamara vilagossa teheto, hogy a 300 forintos vizitdij sokak szamara 
magas, de orvosi munka ertekekent megalazoan alacsony. Az osszeg 
azonban immar valodi teherkent barmikor a tobbszorosere emelheto! 
Az egeszsegiigy karara az uzletvilag terjeszkedik, a megszorito intezke
desek mozgatoi nem a jobb betegellatas, hanem a fizettetes, haszon- 
szerzes a korhazak eladasabol, uzleteles a jegy-automatakkal.

A fenti esemenyek hattereben nem hallgathato el. hogy a dontesek a 
kormanypartok jovahagyasaval sziilettek. A tarsadalom erettsege kelle- 
ne a felismereshez, hogy az ismert Cyurcsany-botrany csak a jeghegy 
csucsa, de Molnar egeszsegugyi karrierje sem kOlonb a miniszterelno- 
kenel. A magyar egeszsegugy tonkretevesenek szemelyi mesterharma- 
sa a miniszter mellett Horvath Agnes (meg) allamtitkar es Koka Janos 
gazdasagi miniszterrel teljes. Mindharman orvosi diplomaval birnak. 
A napvilagra keriilt tenyek alapjan Molnar orvosi munkara alkalmat- 
lan, Koka pedig soha nem is gyogyitott. Harmojuk legmagasabb szintu 
alkalmatlansagat a mertekado ertelmisegnek kellene a kozvelemenyben 
tudatositani.

Az elmult evek tortenesei bizonyitottak, hogy parlamenti dontest 
olyan ..nepszavazasok” kovettek, melyekkel az allampolgarok jelkepe- 
sen ..onmaguk halalos iteletet” szentesitettek. A vizitdij bevezetese, 
befizetese sem mas, mint nema hozzajarulas az egeszsegugy uzleti 
alapu atepitesehez. Ennek gyokerei a parlamenti partok tudtaval szule- 
tett egeszsegellenes intezkedesekben keresendok.



AZ EGESZSECUGY KASZTRENDSZERE

Ha a koztarsasag elnoke az orszag alkotmanyos rendje folott orkodik, 
szabad fogalmazasban az egeszsegugy miniszterenek ugyanez a dolga a 
szakmajaban. De az ..or” hetekig nem volt a helyen, es az egeszsegugy- 
ben ma mindenrol esik sz6, csak eppen megorzesrol nem. A miniszter 
szo eredeti gorog jelentese „szolga” , a tevekenyseg iranya azonban mar 
Molnar Lajos eseteben is megkerdojelezheto volt: Kinek szolgal: Europa? 
Allamkassza? Sajat haszna? Nem lesz ez maskepp Horvath Agnes 
eseteben sem, aki egy korabbi SZDSZ-es reklam szerint iranyi't majd, 
azaz „mi rendbe tesszuk az egeszsegiigyet” . Az atalaki'tas eddigi tenyei 
kozismertek. es egeszsegjavito programrol tavolrol sem lehet beszelni. 
Szeles koru egyetertes van orvosok es nem orvosok kozott, hogy harom 
(volt es jelenlegi) vezeto orvosi munkara alkalmatlan (Molnar. Horvath. 
Koka). Az uj miniszternel sem ez a kovetelmeny. hanem kezes barany- 
nak kell lennie. a parthoz es a reformokhoz elkotelezettnek.

Vannak azonban tovabbi olyan vezetok. akik a mindenkori hatalom- 
mal feltetel nelkiil kiegyeznek. es a hatterben cserebe ok lehetnek a mil- 
liardos beruhazasok haszoneivezoi. Ilyen iigyben Gyurcsany miniszter- 
elnokkel is latvanyosan kezet fogott: Fesus Laszio a Debreceni Egyetem 
frissen (ujbol) megvalasztott rektora es Miko Tivadar, a Szegedi Orvos- 
es Gyogyszeresztudomanyi Centrum elnoke.

Aki csak az anyagi vilag (pecunia regit mundum - a penz uralja a vila- 
got) szamadataibol indul ki. annak alljon itt borzongato peldaul a mai 
magyar egeszsegugy kasztrendszere. Ebben sokkal tobbrol van szo, mint 
szegeny es gazdag beteg. szegeny vagy gazdag orvos. Az orvostarsada- 
lom legalabbis negy kasztra oszthato. Az egyik az atlagorvos, kitarto- 
an, hippokrateszi elvek szerint dolgozik. halapenzbol szarmazo jelentos 
jovedelem nem kapcsolodik tevekenysegehez, fizetese mindossze szaz- 
ezres nagysagrendu. Az osszeg csak megtevesztesii! hangzik jol, mivel 
a mai Magyarorszagon megbecsiilest. elvarast. tudast es feleiosseget 
illetoen az orvosi fizetesek evtizedek ota az elfogadhato mertek alatt 
vannak. A masik csoportba tartoznak a kiemelten halapenzbol elok. 
millios nagysagrendu (adomentes) jovedelemmel. Folottuk iilnek egy 
meg szukebb korben. akik tobbnyire az orvoslastol is elszakadtak (vagy 
soha sem vegeztek azt), de a mindenkori reformok iranyitoikent, atala- 
kitasok. epitkezesek sikerlovagjaikent a ..halapenzbol el6k” -et magasan



felulmuljak legalis es illegalas javadalmakban, legyen az egyetemi, aka- 
demiai, kutatoi fizetes, vagy eppen palyazati, beruhazasi, menedzselesi 
sikerdij. Vagyongyarapodasban ok a ..vizsgalhatatlanok” . A kasztrend- 
szerben csak az osszehasonlithatosag kedveert alljon itt egy ti'zmillios 
nagysagrendure becsiilt jovedelem, hogy ellenpoluskent megerthes- 
siik, mit jelent ma az egeszsegiigyben kisnyugdijasnak nehany tizezer 
forintos szinten megelni. Mert mara itt is kialakult a negyedik kaszt, a 
sudrak nepe, az erinthetetlenek kasztja, es ez a tovabbi leepi'tesekkel, 
elbocsatasokkal szambelileg varhatoan gyarapodni fog. Az indiai negyes 
kasztrendszer nemcsak tortenelmi hasonlat, de a belathatatlan ..fejlesz- 
tesek” arnyekaban Magyarorszagon is napi valosagga valt.

Az eimondottak alatamasztasara elegendo a legutobbi honapok hir- 
anyaga. Szegeden kezdte a polusvarosok fejlesztesi elkepzeleseinek 
megismeresere indi'tott korutjat Gyurcsany Ferenc miniszterelnok, ahol 
az elkovetkezo evek legnagyobb. 68 milliardos beruhazasarol, az uj 
ezeragyas integralt klinikai tomb terveirol Miko Tivadar centrumelnok 
tartott prezentaciot. Az oriasi projekt az egeszsegipar (!) bazisava teszi 
majd a varost. mint euroregios kozpontot. A professzor azt is erzekel- 
tette, 4600 fovel Szegeden ma is a legnagyobb munkaltato az egeszseg
ipar, gazdasagi szempontbol azonban igen szerenyek az eredmenyei. 
Hiaba koltottek 1985 es 2006 kozott Szegeden az egeszsegugyre 42 
milliard forintot, az csak a jelenlegi rendszert konzervalta. Az uj klinikai 
tombre es a hatekony integralt egeszsegiigyi rendszerre epiilo egesz
segipar viszont mar ti'z ev alatt mintegy 30 milliard forintot mozgat- 
hat meg a regioban es ujabb munkahelyeket is teremthet. A tombnek 
resze egy egeszsegiigyi es egy oktatasi kozpont beteghotellel egyiitt, 
valamint egy egeszsegipari tudomanyos park es inkubator. Az ezera
gyas korhazi tomb a mostani “uj" klinikahoz csatlakozna, az oktatasi 
kozpont a Tisza-parton lenne. A klinikai tombben a kozfinanszirozott 
es teriteses egeszsegiigyi szolgaltatast eppugy igenybe lehetne venni, 
mint a teritesest, valamint alkalmas lesz arra, hogy kutatas-fejlesztes- 
re alapulo egeszsegipari fejleszto cegeket is befogadjon. A beruhazas 
konzervatiV szami'tasok alapjan ti'z esztendo alatt terul meg - kozolte 
a professzor. Amint aprilisban megnyilnak az unios forrasok, be lehet 
adni a palyazatokat, hogy az ev vegeig elkesziiljenek a tervek, es jovore 
elkezdodhessen az epi'tkezes.



Gyurcsany Ferenc az elhangzottakhoz a kovetkezoket fuzte hozza: 
jelenleg letezik egy hagyomanyos felsooktatas es egy hagyomanyos 
egeszsegiigyi szolgaltatas. Mindketto nagy kihivas elott all. “ Mig az 
egeszseg egy nem uzleties, rendki'vul erzekeny tarsadalmi, politikai 
kerdes. addig az egeszsegipari kutatas-fejlesztes, a gyogyszergyartas 
tiszta uzlet" - tette hozza. A miniszterelnok szcrint az igazi politikai 
konfliktus az alapvetoen nem piaci viszonyokkal jellemezheto egesz
seg osszeillesztese az iizleti vilaggal. Egyedul a biztositas oldhatja fel a 
hagyomanyos egeszsegiigyi ellatorendszer es a rendkiviil gyorsan fejlo- 
do egeszsegipar kozott kialakulo ellenteteket - jelentette ki Gyurcsany 
Ferenc. A kormanyfo szerint ugyanezt lathatjuk a felsooktatas teruleten 
is. Ma Magyarorszagon az adott korosztaly 40 szazaleka a felsookta- 
tasban tanul. Csupan hazai forrasokbol azonban nem lehet fenntartani 
a magas minoseget, ezert a felsooktatast es az egeszsegugyet egyarant 
“ki kell nyitni” .

Debrecenben pedig Fesiis Laszio akademikus, a jelenleg! egeszsegtu- 
domanyi centrumelnok avatott egy ujabb 13 milliardos beruhazast, ami 
az Auguszta program kereteben epiilt. Nem sokkal ezutan a Debreceni 
Egyetem Orvos- es Egeszsegtudomanyi Centruma (DEOEC) megkapta 
az ehhez kapcsolodo plusz 159 aktiv agyat is. (Ugyanitt az adossaggal 
kiiszkodo megyei korhaz tobb milliardos tombot, mutoblokkot epit fel, 
es orvosokat epi't le). E tenyek ismerete azert fontos, mert orszagszerte 
korhazbezarasok vannak, es folyamatos az agyszamcsokkentes. Sze- 
geden es Debrecenben az ellenkezojerol is szolnak a tortenetek. Mil
liardos beruhazasokat terveznek es avatnak, mikozben a lakossag egy 
masik ertekbeli dimenzioban, 300 forintonkent izzadja ki azt a vizit- 
di'jat, melynek osszeget maris tovabbemeini tervezik. A meg nagyobb 
iizlet pedig nem is a vizitdfj, hanem a jegyeiket kiado automatak, ennek 
az uzleteben szinten az egeszsegipar vamszedoi az erdekeltek. Fesiis 
Laszio centrumelnokot idokozben a nemreg 15 karuva fejlesztett egye
tem szenatusa egyetlen jeloltkent egyhangulag megvalasztotta rektora- 
nak is, immar masodik alkalommal. A kovetkezo paragrafusokbol egy- 
ertelmuen kiolvashato, hogy az egyetem milyen szabalyzatot alkotott 
az onkormanyzatisag (autonomia) jegyeben a maga javara. A Debreceni 
Egyetem Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata I .§ (5) pontja alapjan: Az 
egyetem autonom intezmeny amelyet kiilonosen a kovetkezo alapve- 
to - oktatasi, kutatasi, szervezeti es mukodesi, gazdalkodasi - jogok



illetnek meg: kepzesi rendszerenek kialakitasa, a vezetok, oktatok, hall- 
'̂.atok es alkalmazottak: az egyetemi polgarok kivalasztasa. A szenatus 

hataskore; I3.§ ( I )  A szenatus az egyetem legfelsobb vezeto dontest 
hozo es a dontes vegrehajtasat ellenorzo testiilete; 13.§ (6) alapkepzes 
es mesterkepzes letesitesenek es indi'tasanak, illetve megszuntetese- 
nek, felsofoku szakkepzes letesitesenek kezdemenyezese. Az elmult I 7 
cv igazolta, hogyan lehetett a harom debreceni egyetemet oly modon 
cgyesiteni. egyidejuleg 15 karuva (jelzovel illetve mamut. avagy vizfeju 
intezmennye) alakitani. Az egyetem szenatusa, amely most egyhangulag 
valasztotta rektorat, ugyanilyen bologatassal, torvenyes keretek kozott 
bocsathat el oktatokat, indi'that es szuntethet meg alapkepzeseket. Mar 
i rendszervaltas idejen is felmeruit. hogy kell-e ennek az orszagnak negy 
(jrvosegyetem. Ha manapsag korhazak tucatjait zarjak be. a kozeljovo- 
!)cn nem hangzik lehetetlennek az egyetemek effde ..racionalizalasa” 
em, ennek veghezvitelet immar torvenyes keret (es megfelelo szemely- 
et) biztosi'tja. Akik mindezen jogok csucsara hagnak, joggal nevezhe- 

• ok az egeszsegugy kiskiralyainak, hallgatasukkal vagy beleegyezesukkel 
nost epp egy orszagos babkiralynot ultettek maguk folebe. A targyi- 
igos tudositashoz hozzatartozik, hogy a ket centrum elnok, Szege- 
ten Miko Tivadar es Debrecenben Fesiis Laszio egykor (Debrecenben) 
vfolyamtarsak voltak. Ma mindketten a penzvilag urait szolgaljak, Miko 

idokozben (szakmajat elhagyva) OEP elnokkent is tevekenykedett. A 
ivisvaros masik vezetot is adott az OEP-nek, aki most eppen korhazi 

Mrsigazgato. Mar akkoriban felmeruit, mintha az egeszsegiigyet deb- 
cceni hatterbol iranyitanak. Debrecen ma a nagy becsapasok varosa, 
tortenetnek folytatasa kovetkezik. Az eddigiekbol kiolvashato, hogy

i botranyhosse avatott miniszterelnok mellett az igazan kartekonyak 
/ok. akik a hatterben (elvbarati vonalon) euroberencekkent evtizedekre 
t'tonozzak be a maguk es a nemzetkozi penzvilag egyeduralmat. Az 
j’eszsegiigyi beruhazasokban nemcsak az epitkezes az iizlet, hanem 
liana az eszkozok telepltese es az emelt szintu biztositasok megko- 
se. A ket egyetem vezetoi igy egesz Kelet-Magyarorszag folott tart-

1,itjak majd keziikben a gazdasag iranyitasat. Ha az eddigi es a varhato 
-efektetesek eredetet vizsgaljuk, akkor az orszagjeizo tablak maris leve- 
u'tok a hatarokrol. Szabad az ut mindenhova: befele a befektetoknek. 
ifcle a kivandorloknak. A gyogyitas es oktatas szinvonalarol pedig szo 
rin esik.



A VIZITDU MEGTAGADHATO (LETT VOLNA)!

E felhiVas 2007-ben, a vizitdij bevezetese elott jelent meg az interne- 
ten es a Magyar Orvosi Kamara honlapjan is:

Nehez helyzetben (beteg allapotban) van az orszag. amelybol sokan 
keresik a kiutat. Az elmult honapok esemenyei bizonyi'tottak, hogy sem 
tiltakozassal, sem szabadteri gyulesekkel, sem felpalyas utlezarasokkal 
erdemi eredmenyt elerni nem lehet. Most az orvosok kezeben van az 
orszag sorsa, ha munkajukkal es orvosi eskujiikkel az alabbiak szerint 
cselekszenek, pozitiv valtozasok kezdemenyezoi lehetnek.

Veszesen kozeleg februar 15-e, az egeszsegiigyben tervezett vizit- 
di'j bevezetesenek elso napja. Orvosok es betegek rettegnek tole, mivel 
a felkeszuletlenseg, a kapkodas, a kiszolgaltatottsag erzese alapjan az 
orvosi rendelokben akar cirkuszi felfordulasok, hiszterikus tomegjelene- 
tek, de mindenkeppen az elegedetlensegnek kiilonfde megnyilvanula- 
sai varhatok. Mindez alapjaiban veszelyezteti az egyebkent nyugalmat 
igenylo, kolcsonos bizalomra epiilo gyogyitast.

Az elmult hetek egeszsegiigyi intezkedesei, a leepitesek. az agyszam- 
csokkentesek, a korhazak bezarasanak reme az orszagban tobb helyen 
sztrajkhangulatot, tomeges tiltakozasokat eredmenyeztek. A soron 
kovetkezo vizitdij bevezetesenek megakadalyozasara van a sztrajknal 
sokkal egyszerubb. munkabesziintetesse! nem jaro, az egeszsegOgyi 
ellatast nem veszelyezteto, az egesz orszag velemenyenek kinyilva- 
nitasara alkalmas modszer. Nem sztrajkoini kell, hanem EGYSEGESEN 
MEGTAGADNI A VIZITDIJ BEFIZETESET! Csirajaban kell elfojtani azokat 
az antihumanus, iizleti megfontolasok altal vezerelt intezkedeseket, 
melyek orvos es beteg szamara megalazoak. Orvosok es betegek ossze- 
fogasara van szukseg annak kimondasahoz, hogy egy betegellatasra 
alkalmatlan miniszter vadkankent nyomul elore az egeszsegugy atszer- 
vezeseben, es egy orvosi munkara (kiilonoskepp orvosok ezreit erinto 
szervezomunkara) alkalmatlan allamtitkarno libakent gagog az orszag 
nyilvanossaga elott. A szenny uszik feliil, es a tisztesseges orvosok. 
valasztott kepviseloik szakmai kerdesekben sem kapjak meg az oket 
megilleto megszolalas lehetoseget.

A vizitdij bevezetese meg megallithato! Az orvosok a helyukon vannak
- mondhatnank Nagy Imre martir miniszterelnok tortenelmi emleku 
szavai nyoman (..csapataink harcban allnak”). Az orvosok a helyukon



inriak, es nema tiltakozasul munkahelyeiken, munkaidoben folytatni 
idjak azt a munkat, amit eddig is tettek. A betegeknek megerdemelt es 
H j'.fizetett joga, hogy panaszaikkal rendelesi idoben orvosukhoz for- 
iljanak. Bunhodni annak kellene, aki ezt az orvos-beteg kapcsolatot 
heziti. megbontja, vizitdijas cirkussza alakitja. Februar 15-e legyen 
vclemenynyilvanitas napja! E napon (es a tovabbiakban is) mindcn 
VOS vizitdi'j nelkiil es meg nagyobb odafigyelessel lassa el betegeit! A 
tcgseggel jelentkezok pedig a vizitdij befizetese nelkiil batran fordul- 
ii.ik orvosukhoz.
I cbruar 15-e legyen annak az osszefogasnak a napja. ami elso lepes a 
ivjibbi orvos- es betegellenes intezkedesek megakadalyozasara. Febru- 

I 5-e jelentsen olyan ontudatra ebredest, amellyel megakadalyozhato 
egeszsegiigy tovabbi leepitese, es megkezdodhet az egeszsegugyi

i itas tervszeru javitasa es felepi'tese.
fentiekhez kivanom a jobb erzesu egeszsegugyi vezetok tamogata-

ii E gondolatok felkarolasaval a Magyar Orvosi Kamara megfordithatja 
egeszsegiigy karos folyamatait, melyek ugyeben eddig is szot emelt. 
internet koraban megvan e gondolat hatasos terjedesenek lehetose- 
E felhivas szabadon sokszorosithato, nyomtathato, honlapokra fel-

iieto. Az orvosnak a betegei erdekeben CSELEKEDNI KELL! Ez februar 
. en sz6 szerint ertendo: GYOGyiTANI VIZITDIJ NELKUL!



MOLNAR OROL ES HAZUDIK. DE UTODJA SEM KULONB

Molnar miniszter jo molnar modjara orli fel a minden nehezseg elle- 
nere meg mukodo egeszsegugyi ellatast. (Lehet, hogy molnarnak jo, de 
orvosnak alkalmatlan.) Mindehhez a megalkuvo orvosok es a felretaje- 
koztatott betegek nyujtottak segi'to jobbot. Molnar-fele hazugsag az a 
kitarto felretajekoztatas, ami a vizitdijrol folyamatosan elhangzik. Neve- 
zetesen: ha a beteg nem fizet, a di'jat az orvos tamogatasabol vonjak le 
es melle meg buntetest is kilatasba helyeznek. A di'j beszedese ugyanis 
mast jelent a haziorvosnal, rendelointezetben vagy fekvobeteg intez- 
menyben!

1. A fenti megallapltas csak a haziorvosokra vonatkozhat, akiknek a 
tamogatasat mar elore (januarban) csokkentettek, mintegy arra keny- 
szeritve oket, hogy ezt a vizitdfjbol kelljen potolniuk. A kenyszer alapja 
tehat a mukbdeskeptelenseggel valo fenyegetes. A haziorvosoknak nem 
jut nyilvanos forum az ez ellen valo tiltakozasra.

2. A rendelointezeti orvosok fizetese nem fugg a vizitdi'jtol! Ha a ren- 
delointezetek vezetoi egyuttesen tiltakoznanak a vizitdij ellen, maris 
megbukna a rendszer. Hivatkozasi alap a Magyar Koztarsasag Alkotma- 
nya VII. Fejezet 35.§ ( I)  g pontja:

A Kormany meghatarozza a szocialis es egeszsegugyi ellatas allami 
rendszeret, es gondoskodik az ellatas anyagi fedezeterol.

Ennek alapjan a vizitdij alkotmanyellenes. Ismerve az intezkedesek 
jogi utjainak idoigenyesseget, az alkotmany idezett paragrafusa alapjan 
a vizitdij az orvostarsadalom es a betegek egyiittmukodesevel hamarabb 
is megbuktathato. A rendelok egy reszeben a forgalom maris vissza- 
esett, a fizeteskeptelen betegek mar nem jonnek. Aki pedig belenyug- 
vassal fizeti a szamara most meg csekely 300 Ft-ot, az nema hozzaja- 
rulasat adja az egeszsegiigy egesz rendszerenek iizleti, profitorientalt 
atalakitasahoz.

3. A korhazi orvosok fizetese sem fugg a vizitdijtoi! Kiilonoskepp 
erkolcstelen a korhazi szamlak benyujtasa a betegek tavozasakor. A 
tobbezres korhazi szamlak fizetesenek megtagadasara a iegegyszerubb 
(alairando) indok; Jelenleg nem tudok fizetni!



fcinulsagos lenne annak kivizsgalasa, hogy az adott esetben valojaban 
ibol gondoljak e szamlak megfizeteset.

A rendszer legfobb tevedese: nines olyan orvos, aki a vizitdij besze- 
senek uzleti oldalat tamogatna, tehat azt keresne, hogyan tud maga- 

ibb dijat kifacsarni a betegbol. Ellenkezoleg: a beteggel egyuttmukod- 
keresi azt a lehetoseget. hogy az ellatast dijmentes (pi. siirgossegi) 

ijpra tegye. Ha maskent tortenne, es lennenek a vizitdij beszedesenek 
ijnokai, azok a Munka Erdemrend arany fokozatat erdemlik, es nevuket 
zert ismerje meg az orszag!

Molnar Lajos hivatali utodja a volt allam titkara, a szinten SZDSZ-es 
lorvath Agnes lett, aki meg kinevezese elott nyilvanosan megbukott 
gy szakmai forumon. A Vilaggazdasag c. napilap aprilis 19-en konfe- 

renciat rendezett az egeszsegiigyben beharangozott biztositasi lehe- 
tosegekrol, ennek reszleteirol az ujsag aprilis 26-i kiilonszama resz- 
letesen is beszamolt. Koka Janos bevezeto szavai tukroztek az SZDSZ 
egyoldalu hozzaallasat: ..Bemutatok Onoknek egy kivalo programot 
es egy kivalo embert.” A kivalo program a piaci alapon versengo tobb 
biztositos modell, a kivalo ember ez ido szerint Horvath Agnes kije- 
lolt miniszter asszony volt. Mindketten a tavozott Molnar erdemei- 
rol, es a kozelmultban megalkotott ot torveny csodajarol szoltak. Mas 
olvasatban ezen intezkedesek az orvostarsadalomra es a lakossagra 
egyarant rohamtempoban, a kivanatos szakmai es civil egyeztetes 
nelkiil zudultak ra. A forumot szervezo Vilaggazdasag elozeteskent 
..Ossztuz a biztositasi rendszerre” clmmel, majd ..Elternek az allas- 
pontok” kiemelessel szamolt be a tortentekrol. Ebben megallapitasra 
keriilt, hogy hatarozott kulonbseg van a koah'cios partok egeszsegugyi 
biztositassal kapcsolatos allaspontja kozott is.

Koka Janos es Horvath Agnes a bevezeto utan latvanyosan tavoz- 
tak a konferencia helyszinerol. Ezt kovetoen a szakertok valamennyi 
oidalrol koruljartak a biztositasi lehetosegeket es azokat a korulme- 
nyeket. amelyek kozott a legutobbi egeszsegugyi torvenyek megszii- 
lettek. Szakmai es tarsadalmi oidalrol szot kapott az Orvosi Kamara 
elnoke, a Korhazszovetseg elnoke, professzor es tudomanyos mun- 
katars, OECD szakerto, valamint partreszrol a koalicios partner MSZP 
es az ellenzek tobb kepviseloje A korai delutanig tarto megbeszele-



sen szamos peldaval bizonyitottak, hogy nines olyan poziti'v europai 
pelda, amely alapjan az SZDSZ altal eroltetett biztosi'tasi modell (sem 
az eredeti, sem a modositott formaban) megfelelhetne a magyar lakos- 
sag erdekeinek. E tenyeket Horvath Agnes (tavolleteben) nem hallva 
erkezett vissza a konferencia zarasara. A miniszterjelolt zarogondola- 
tait a kozonseg ertheto zugolodassal fogadta. A levezeto elnok pedig 
idohianyra hivatkozva tert ki az ujabb vitanyitas lehetosege elol. Hor
vath Agnes es az (SZDSZ programja) latvanyosan megbukott a szak- 
mai forum elott, A tudomanyos iilesek utan szokasos modon az elo- 
adokat ujabb kerdezok, erdeklodok veszik koriil, de Horvath Agneshez 
nem ment oda senki. (Vegiil valaki kikiserte a terembol, akinek azt a 
kerdest tette fel, hogy valojaban mi hangzott el itt delelott. A rovid 
valasz pedig ez volt: a szokasos nyiiglodes, hogy semmi nem jo. es 
lehetoleg ne csinaljunk semmit...)

Kerdes, hogy a folyamatos nepirtassal feiero, SZDSZ-es alapon beter- 
jesztett egeszsegellenes programok meddig kepezhetik meg egyalta- 
ian megbeszeles targyat. A magyar orvostarsadalom meddig viseli el a 
tenyt, hogy szakkepzett orvosok ezrei keruljenek utcara, kenyszerul- 
jenek kiiifoldre, mikozben Agnes asszony ala barsonyszeket tolnak?



A tdrtenelem meghamisit^sa

„titkos tarsulatok alakuitak a torteneiem meghamisi'tasara, 
a fajbeii ereny elpuszti'tasara. '
Titkos tarsulatok alakuitak a nemes fajok kiirt^sara,^ 
fajtulajdonsagok m cgb e n itisa r^ ^  ^
Titkos tarsulatok alakuitak a tehetetlenek fenntart^sara, 
anyagi jonak megoszt^sara."

___

Csontvary



ZSIDO RECEPT SZLOVAK MODRA:
A TORTENELEM ATIRASA

\ <ilcibbi nyi'lt level eredeti cimzese a Magyar es a Lengyel Koztar- 
I)', elnbkeinek, kiilugyminisztereinek szolt, de eljutott a napilapok 
iki'sztosegeibe, valamint Becsey Zsolt Europai Pariamenti kepvise- 

n k. aki az a level szuletese ( 2006. augusztus 20.) idejen eppen egy 
I Inrum vendege volt Szegeden. Az iigy fontossaga ellenere nem keriilt 
ilv.mos targyaiasra, es Becsey kepviselo ur ismetelt felhi'vas utan is 
It a vele valo foglalkozas eloi. Goncz Kinga kulugyminiszter pedig 
v/A koveto hetekben latogatast teve szlovak kollegajanal, megalla- 

loita, hogy egyetertenek a feleket kolcsonosen erinto kerdesekben, 
yiiiint a megkulonboztetes elleni kuzdelem, stb.

Solyom Laszlo, a Magyar Koztarsasag elnokenek,
Lech Kaczynski, a Lengyel Koztarsasag elnokenek,
Goncz Kinga, a Magyar Koztarsasag kulugyminiszterenek,
Anna E. Fotyga, a Lengyel Koztarsasag kulugyminiszterenek

/005-ben Szlovakiaban jelent meg negy kozep-europai orszag (Len- 
'.yclorszag, Magyarorszag, Csehorszag es Szlovakia) kozos idegenfor- 
I’.iimi terkepe. Felelos kiadoja: VKU. j. s. c.. Harmanec, a kiadvany az 
I iiiopai Unio tamogatasat is elvezi. A terkepen a szokasos kozlekedesi 
\r\c.k mellett az alabbi csoportokban es sorrendben szerepelnek a kul- 
I iiralis ertekek:

Kastely
Varos zsido orokseggel 
Varos jelentos templommal 
UNESCO emiek 
Muzeum 
Tortenelmi varos

A fentiekben kiemelten es kiemelt helyen van az emiitett negy kozep- 
fiiropai orszag zsido oroksege, mig a „jelentos templom” katcgoriaban 
meg a kereszteny jelzo sem szerepel. A terkep a kereszteny jelzo mello- 
/csevel es a szamos David csillaggal egy hamis zsido Europa kepet kelti. 
A terkeprol ugyanugy kimaradt a keresztenysegre valo utalas, mint 
,1/ Europai Unio tervezett alkotmanyabol. Emellett targyi tevedesnek



tekintheto, hogy a terkepen olyan magyar tortenelmi varosok is vannak, 
tobb evszazados egyhazi multtal, sot piispoki szekhellyel, melynek 
neve melle megsem kerult ..jelentos templom” jelzes (Gyor, Veszprem, 
Szekesfehervar). A nagy magyar varosok koziil Miskolc es Szeged neve 
mellett csak a David csillag diszlik, mintha e varosok egyetlen erteke a 
zsido orokseg volna, azaz sem muzeuma, sem kereszteny temploma 
nem lenne.

Az evezredes lengyel-magyar tortenelmi parhuzam es sorskozosseg 
ismereteben kulonosen szembetuno az alabbi hamisitas. Debrecen, ma 
a masodik legnagyobb magyar varos, neve mellett egyforman szerepel 
a ..jelentos templom” es a „zsid6 orokseg” . Az elobbi termeszetesen 
megalija helyet (ertsd: a kalvinista „R6ma” Reformatus Nagytemploma), 
a varos zsido oroksege azonban eltorpiil emellett. Meginkabb erthetet- 
len az. ami a terkep lengyelorszagi reszen kerult feltiintetesre: Varso 
(Warszawa) es Krakko (Krakow) neve mellett nines ..jelentos templom” 
megjeloles, csak a David csillag! Ez tortenhetett meg azzal a nagymultu 
tortenelmi. egyetemi es erseki szekhely Krakkoval, amely varos nemreg 
meg papat is adott a vilagnak.

E tenyek a nemzetkozi kozvelemeny szamara is meggyozo bizonyi- 
tekok lehetnek arrol a szlovak tortenelem-hamisitasrol. amely a fentiek 
alapjan zsido erdekeket szolgal. Az ismertetett szlovak terkep alclme: 
..Europai negyes - egy hullamhosszon” (European Quartet - One 
Melody). E sorskozosseg alapjan varhato el a Magyar es a Lengyel Koz- 
tarsasag felelos vezetoitol, hogy a fenti tenyeket kello sullyal kezelve 
tarjak a vilag kozvelemenye es az Europai Unio felelos vezetoi ele.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Attila 
orvos. koziro. Debrecen
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KOSARy - A KOZkET KAM^EONJA

y ujsaghi'r szerint Boross Peter, Mecs Imre es Kosary Domokos a 
iilegi kormannyal kozos 1956-os megemlekezest szeretne. Terme- 
lesen elfogadhatatlan. hogy az egykori tomeggyilkos part, az MSZMP 
iitodja egyutt iinnepeljen 56 hoseivel es aldozatainak hozzatarto- 

-ival. Boross bizonyitottan hazaarulo, Mecs (az egykori borton-tegla) 
y palfordulassal, az 56-os eszmek elarulasaval annak haszonelvezoje, 
Kosary sem artatlankent csatlakozik az elobbiek soraba. Mindhar- 

uin kozeleti kameleonok, akik borsziniiket a nevezett hullohoz hason- 
>Tn tudtak evtizedeken at a kornyezetnek megfeleloen valtoztatni. A 
)ponyegforgatas, a mindenkori helyzethez valo elvtelen alkalmazkodas 
{onban - matuzsalemi eletkora miatt is - leginkabb Kosaryra jellemzo. 
niyaja immar harom politikai korszakon is atlvel. Tanulmanyait a Paz- 
iiany Peter Tudomanyegyetemen vegezte, majd 1935-41 kozott hos- 
zabb tanulmanyuton volt Parizsban, Londonban es az USA-ban. Kan- 
lidatusi disszertaciojat 1955-ben, doktori teziseit 1977-ben vedte meg. 
956-ban a Magyar Torteneszek Forradaimi Bizottmanyanak elnoke. Bar 
zt kovetoen bebortonzik, a Kadar-rendszerben felivelo karrierjehez a 
cndszerrel meg kellett aikudnia. Ez torteneszkent es a nevezett Forr. 
>iz. tagjakent csakis az 56-os eszmek vallalt elarulasaval volt lehetse- 
es. Igy lett 1982-ben a Magyar Tudomanyos Akademia levelezo, majd 
985-tol rendes tagja, a legkemenyebb szocialista korban megalapozott 
irrierjevel pedig az un. rendszervaltas utan 1991 es 1996 kozott az 

Akademia elnoke.
Kosary l955-6s disszertaciojanak cime: Kossuth Lajos politikai fej- 

odese es kuzdelmei az 1848-as marciusi forradalomig. Kevesse ismert, 
logy irasanak eredeti cime mas volt; Kossuth Lajos harca a feudalis 
s gyarmati elnyomas ellen. Valojaban errol szol a disszertacio, de a 
imet a kor kovetelmenyeinek megfeleloen a szabadsagharcos kuz- 

Jelmek helyett a pozitiv szocialista eszmeisegnek, a politikai fejlodes 
kiemelesenek rendelte ala. A legnagyobb tortenelmi csalasok csakis a 
legkepzettebb torteneszektol szarmazhatnak, ennek alatamasztasara a 
korszak masik sikerlovagjat, Kopeczi Belat erdemes idezni: „ami a hala- 
das kriteriumat illeti, a vilagtortenelem sok peldaval szolgal arra, hogy 
,i tarsadalmi haladas es a nemzeti fuggetlenseg milyen szorosan ossze- 
luggnek egymassal.” Nehez elhitetni, hogy epp e ket tortenesz (Kosary



es Kopeczi) ne latta volna, hogy 1848 6ta magyar fiiggetlensegrol sz6 
sem lehetett, mikozben a propaganda a mindenkori tarsadalmi haladast 
hirdette. Kosary meg 2006-ban is I'gy cselekszik. amikor a hirdetetten 
„uj fejlodesi palyan” alio Magyarorszagon keresi a megegyezest, megal- 
kuvast, mikozben a nemzeti fiiggetlensegrol most sem eshet szo.

Kosary a „rendszert-nem-valtas” elo bizonyiteka, aki a iegmagasabb 
kitiinteteseket kapta 1989 elott es utan is. Kiilonoskepp figyelmet erde- 
mel az 1988-ban kapott Francia Akademia Palmarend tiszti fokozata, 
amit a Francia Becsiiletrend tiszti fokozata kovetett 1997-ben. A ket 
elismeres annak a Tudomanyos Akademianak is szol, amely intezmeny 
az orszag szocialista es posztszocialista korszakaban is egyertelmu- 
en idegen, nevezetesen a francia szabadkomuvesseg erdekeinek tudo
manyos, gatlastalan kiszolgaloja volt. Kosary pedig harmadik abban a 
sorban (Mecs Imre es Goncz Arpad mellett) akinek 1956-os tevekeny- 
seget. ennek elozmenyet es az azt koveto palfordulasanak valos hatte- 
ret homaly fedi. Igy lehetett Kosary a 2006-os emiekev kuratoriumanak 
elnoke, aki elkepesztonek nevezte Wittner Maria legutobbi allasfogla- 
lasat (aki soha nem fog unnepeini az 56-os gyilkosok taboraban). A 
valoban elkepeszto (de egyaltalan nem varatlan) pedig az. hogy Orban 
Viktor az MSZMP-ben gyokerezo, MSZP-ben folytatodo, Boros. Mecs es 
Kosary-n ativelo hazugsaglanchoz csatlakozik. mikozben alairasgyujtes 
folyik a „J6 reggeit. Magyarorszag!” programhoz. EBRESZTO, MACYAR- 
ORSZAG!



A LEGSZURKEBB EMINENCIAS VAGY Kl AZ UR ITTHON?

lavasszal nyi'lnak a viragok, nyi'lik a ful a hallasra es nyilhat az elme 
gondolat befogadasara. Ma Magyarorszagon a legovatosabb megfo- 
ilmazas szerint is a nemzetkozi penzvilag az ur, melyet a hangado 
olitikusok hada szolgal. De a szurke eminenciasok is a hatterhata- 
)m emberei. A megerteshez Martonyi Janoson keresztiil vezet az ut. 
i nagybajuszos, volt MSZMP-s Martonyi szemelye az Orban-kormany 
ulijgyminiszterekent keriilt a koztudatba. A „savall6an" rendszerbiz-
05 Martonyi a politikai szeljaras kiszolgalojakent iehetett a magyar 
udomanyossag sikerlovagja is. aki 1978-ban kandidatusi disszertaciot 
it „A magyar tengeri fuvarozasi szerzodes" ci'mmel. Joggal megkerdo- 
lezheto, hogy egy tengerrel nem rendelkezo orszag eseteben van-e 
rteime a fenti tema felvetesenek. Martonyi is tudja, hogy ..orszagun- 
at a legnagyobb joakarattal sem lehet tengeri hatalomnak minositeni". 
temavalasztas a ..luxus-tudomany” kategoriajaba sorolhato, aminek 

alodi fontossaga csekely ezert kell magyarazkodnia, hogy pi. a veteli 
jg tanulmanyozasa nemcsak az eladoknak (nagy tengeri szallitoknak) 
lanem a vevoknek is fontos.
Martonyi disszertacioja abban a korban szuletett, amikor az arufor- 

aiom megoszlasat a kovetkezo 3 kategoriaban kellett vizsgaini: fejlett 
okes, szocialista es fejlodo (afrikai. latin-amerikai es azsiai) orszagok- 
an. Martonyi jo! latta az egyenlotlen fejlodes jeleit, hogy „nem csbk- 
entek, hanem tovabb elezodtek az uralkodo helyzetet elvezo hagyo- 
nanyos tengeri hatalmak es a tengeri fuvarozas piacan alapvetoen 
evokent megjeleno, fuvaroztato orszagok kozotti ellentmondasok. (A 

! enin es Marx munkassagat is kiemelten idezo disszertacioban szo esik 
irrol is, hogy a tengeri fuvarozasban a Szovjetunio 1960-as 13. helye- 
[6! 1975-re a 6. helyre lepett elo.) Martonyi szocialista optimizmusat 
sugarozzak a VIII. fejezet pontjai;

1. gyors Litemben nbvekszik a tengeren fuvaroztatott magyar aruk 
mennyisege, es ez a tendencia a jovoben is folytatodni fog.

2. a magyar tengerhajozas reszesedesi aranya a magyar kiilkereskedel- 
ini aruforgalom lebonyolltasaban emelkedik.

3. novekednek a magyar tengerhajozas fuvarozasi szolgaltatasai a kiii- 
Toidi fuvaroztatok fele.

A disszertacio indoklasaban szo esik arroi, hogy.... kereskedelmiink-



nek fokozott mertekben kell tudomasul vennie, tanulmanyoznia es ala- 
kito modon befolyasolnia a nemzetkozi fuvarozasi piac kozgazdasagi, 
igazgatasi es polgari jogi kozeget. Kulkereskedelmunk helyesen ismerte 
fel, hogy ebben a folyamatban aktivan es a nemzeti erdekeink kovetke- 
zetes vedelmezesenek celzataval kell reszt venniink...”

Egy evtized mulva a magyar valosag: nemcsak a magyar tengerhajozas, 
hajogyartas szunt meg, de a rendszervaltas demagogiaja alatt meghalt 
az egesz magyar nemzetgazdasag. Martonyi ..latnoki" tudomanyossaga 
az ellenkezojere fordult, de 6 talponmaradt. Sot, ekkor immar nemzet- 
arulo unios szerzodes alairojakent, politikuskent lepett elo, es egyene- 
sen a kuliigyminiszteri szekbe emelkedett.

Martonyi 2007-ben egy nevezetes Orban-beszed alkalmaval MadI 
Ferenc tarsasagaban iilt. MadI Ferencnek az elobbihez hasonlo ..rend- 
szerbiztos” eletutja a letezo szocializmus legkorabbi idoszakaban 
kapott Strasbourg! osztondijtol az Antaii-kormany tarca nelkuli privati- 
zacios minisztersegen at vezetett az euro-kommunista allamelnoksegig.
6  is a tudomany nyelven kezdte a hataiom szolgalatat. Mad! 1974-es 
doktori disszertaciojaban az europai gazdasagi versenyrol irta; „a tag- 
allamok szuverenitasukat ... feladjak. A kozossegi jog egyik jelentos 
feladata volt ... a toke mozgasa es koncentrkioja szamara a nemzeti 
jogi hatarokat lebontani ... az allamot es a kozosseget meg kell fosztani 
immunitasatol..." E tudomanyert fizetseg jart, barsonyszekben.

A jogvegzett MadI es Martonyi ugyanazon feszekaljbol szarmazik. 
Martonyi Janos 1998-as kiadasu Europa. nemzet, jogallam cimu kony- 
venek eloszavat MadI Ferenc irta, ami a a mai europaisag szovirag-gyuj- 
temenye. Martonyi konyveben pedig a MadI altal is hangoztatott kozos
segi jog elsobbseget idezi a nemzeti joggal szemben: ..egysegesebb, 
demokratikusabb. attekinthetobb, hatekonyabb es befogadasra kepe- 
sebb kozosseget kell megteremteni ... a tagallamoktol viszonylagosan 
elkiilonult, onallo hataskorre! rendelkezo intezmenyeket es a kozossegi 
politikak megvalositasara szolgalo. a tagailamok jogrendszeretol elkulo- 
niilt, sot azzal szemben elsobbseget elvezo, onallo kozossegi jogot - . 
uj. sajatos intezmenyrendszert kell kialakitani” .

Magyarorszag 2007-es helyzete a kepbol ertheto meg: Orban beszel, 
MadI es Martonyi hallgatjak, a hatterbol elegedetten neznek a szonok- 
ra. Mindharmojuk hattereben - lathatatlanul - ott orkodik a nemzetko
zi penzviiag, az uzsorasok. a vilaghoditok.



SOLYOMSZARNyON A FIDESZ

( londosan tervezett, durva provokacioval indult a 2006-os ev. Solyom 
I ./I6 evnyito beszede szi'ntelensegevel is sokaknak volt szemet szuro.

I iiemzetben gondolkodok szamara pedig szembekopoen serto. A kdz- 
1 iiscisagi elnok zaszio nelkiil olyan, mint az orszag elnok nelkiil, igy 

/.iszlougy erthetoen kavart vihart. A torteneti elozmenyekrol azon- 
Imm nem esett sz6: Goncz Arpad magyar-izraeli. barati kezfogasa egy

W ,  V SZDSZ Arpi bdcsija (Qdncz Arpdd), aki ..nem 
a B  ismerte a megalkuvdsl. ha az emberi es politikai

jogokrol volt sz6"

/sinagogaban piros-feher-zold zaszio elott; Mad! Ferencnek a 2004-es 
.zilveszteri beszede a szegyenletesen emiekezetes december 5-i nep- 
zavazas utan, amiben maga a koztarsasagi elnok volt (sziirke eminen- 
iaskent) a hazaarulo. MadI mogott meg volt nemzetiszin zaszio, bar 
okan ma sem tudjak, hogy a tenyek ismereteben epp az elnok ur volt 
lietien a zaszlohoz. Ennek egyenes folytatasa lett a 2006-os napta- 
I evet nyito (kampanynyito) Solyom-beszed, amelyben csak a valos 
lemzeti osszefogasrol nem esett szo. Gondolatok a nemzethez - ha 
oz mostanaban erettsegi dolgozat temaja lehetett volna, az elnok ur 7 
perces beszede bizonyara azon is megbukott volna. A tudositasok alig 
szoltak arrol, hogy a zaszio neikiili ujevi bekoszonto utan a negy par- 
lamenti part arnyalati kiilonbseggel, de meltatta a beszedet. Mast nem 
IS tehettek a maguk valasztotta elnokkel, egyebkent a visszahivasat kel- 
lett volna kezdemenyezniiik. Ha Solyom szol a terjedo hazaarulozasrol, 
csak azt feledi. hogy 6t magat is egy hazaarulo parlament valasztotta e 
clicstelen szerepre. A kozelmult tortenelmi amneziaja kell ahhoz, hogy



ne vegyiik eszre, mikent es mit beszeltek az Elnoki Tanacs elnokei (Dobi 
Istvan, Losonczi Pal) a voros es a nemzetiszin zaszio elott. Goncz, MadI 
es Solyom tettek-teszik ugyanezt immar kek, sarga eurocsillagos lobogo 
arnyekaban, amikor a nemzetiszin zaszlot lehet mellekeskent kezelni, 
vagy eppenseggel mellozni is. Solyom mentsegere szolgaljon, a beszed 
kapcsan ugy zudult szemelyere a kritika, hogy a velemenyt formalok 
nem tudhattak (vagy nagyon jol sejtik), valojaban kinek az otiete volt 
a nemzeti zaszio sutba dobasa, es mifele tanacsadok szalmababuja a 
koztarsasagi elnok.

A nemzetiszin zaszio neikiili ujevi beszed ketsegkivQl figyelemfelkelto 
volt, egy jo fogas ahhoz, hogy a valasztasi kampany nyitanya lehessen. 
Az allamfot nemreg ugymond a Fidesz juttatta e magas pozicioba, s 
most 6 veszi hona ala a partot. Fidesz-Solyom, majd Solyom-Fidesz, 
ez a sorrend ebben az adok-veszek kapcsolatban, amit egy ujabb lepes 
kovetett a Fidesz reszerol, amikor az idezett Solyom-beszedet partfoga- 
saba vette (..Ertelemszeru. hogy egy emelkedett beszed minden ember- 
hez, minden magyarhoz kozvetleniil szolt, oszinte es szep beszed volt”
- nyilatkozta Halasz Janos, a Fidesz szovivoje, Debrecen meltatlan kep- 
viseloje). A Fidesz-Solyom-Fidesz iv az emberek feje folotti partsemle- 
gesnek vagy civilnek is gunyolt politizalas csucsa. A Solyom-beszeddel 
megtortent a politikai erdeklodes felkeltese, tehat igazi kampanynyito 
volt. A beszed utan egy hettel kerult sor Debrecenben a Fidesz elso 
nagygyulesere. A Solyom-fele zaszlougy le fog csendesedni, a Fidesz 
„Ligye” pedig duzzadni fog. Igy van tervezve. ..VALTOZAS 2006” - ez a 
jelszo. Ez lesz a becsapasa annak a tizezernyi magyarnak. aki veget nem 
ero sorban zarandokolt a debreceni Fonix csarnokba, zsufolasig meg- 
toltve azt. 6k a vaitozast remelo, joszandeku magyarok, akikhez meg 
tobb millioan tartoznak ebben az orszagban. Sikerul-e ekkora tomege- 
ket ujra es ujra megteveszteni a valtozas jelszavaval, holott a vaitozast 
Igerok mindig a korabbi rezsim ugynokei. Az egymast koveto korma- 
nyok hazaarulo politikaja toretlen es folyamatos.

A debreceni emberaradat a teljes magyarsagot kepviselte, a munkanel- 
kiilitol az egyetemi tanarig, az allastalan diplomastol a kisnyugdfjasig. 
Valoban vaitozast remelnek, es tudatlansagukkal sajat sirasoik lehet- 
nek! A politika vegtelen aljassaganak aldozatai. Akik a fatol nem latjak 
az erdot, debreceniek, akik eppen a debreceni hazugsagokat nem akarjak 
eszrevenni. A Rakosi-korbol megtapasztalt voluntarista orszagfejlesz-



tesbol mit sem tanulva tapsolnak a civisvaros milliardos beruhazasai- 
nak, pedig nem mind arany, ami fenylik. Es az orszag? Mifele rozsaszin 
szemuveg kell ahhoz, hogy a tonkretett, kifosztott orszagban, az intez- 
menyesitett korrupcio koraban Debrecent barki is kivetelnek higgye?

A G6ncz-Madl-S6lyom triasz mogott a hazaarulas irasos vagy titkos 
dokumentumai allnak: partpaktum az elnoklesrol, a rozsadombi paktum 
soha be nem vallott, de elnoki szinten nem is cafoit iigye, melyet sze- 
gyenletes allamkozi szerzodesek kovettek. Nem kevesebb a bizonyitek 
a Kosa-fele debreceni hattergarazdasagrol sem. A 13 evvel az egye- 
tem vegzese utan meg diplomahianyos Kosa milyen jogon idezi Ady- 
t: ..Most percemberkek daridoja tart” - hacsak nem magara gondol? A 
debreceni Fonix csarnokban rendezett 2006-os Fidesz nagygyules szo- 
noki negyesfogata Kosa-Ader-Semjen-Orban volt. A Kosa-fele hazuga- 
gok ismerete elegendo ahhoz, hogy atlassunk az est csucspontjat ado 
Orban-fele demagogian is, ami a felelem nelkiili elet es az erkolcsos gaz- 
dasag viziojaval a tomegek tapsat valtotta ki. Ekozben a sok nemzeti- es 
narancsszinu zaszio Rakay Philip vezenyszavara lengett a csarnokban.

A 2006-os evkezdet ket esemenyenek korulmenyei nagy jelentosegu- 
ek: Solyom-beszed zaszio nelkul es Orban-beszed nemzetiszi'n zaszlo- 
erdovel ovezve. Melyik az oszintebb? Ha a koztarsasag elnoke valoban a 
nemzet egyseget testesitene meg. akkor nyilvanos szereplesenek elen- 
gedhetetlen tartozeka a zaszio. Ha nines az elnok mogott nemzetiszi'n 
zaszio, akkor oszinte a kep, mert pontos tiikret adja a mai magyar kdz- 
allapotoknak. Az elnokrol tudtuk, hogy nem partsemleges, most jelet 
adta „liberalis semlegessegenek” . azaz a magyar nemzettol is elhataro- 
lodik. A zaszloerdo pedig a nagy nemzeti hazugsagok kiseroje lehet.



EURON VETT ERTELMISEG...

Euron vett ertelmiseg, allastalan munkassag, foldonfuto parasztsag
- magyar valosagshow napjainkban. Zajos partcsataktol hangos az 
orszag es a kiizdelem resztvevoi nem latjak vagy nem tudatosftjak, hogy 
a valodi erovonal nem a partok, hanem a magyar es az idegen erdek 
ervenyesitese kozott huzodik. Az irastudok evszazados hazaarulasa 
folytatodik, ha nem tarjak fel a magyarsag, a neptomegek becsapasanak 
rejtett utjait, ezaltal a magyar nemzeti es allami let megsemmisi'tesehez 
jarulnak hozza. Pedig felismerhetnek, hogy Magyarorszagon nemcsak az 
anyagi haszonlesok garazda kore szuk, hasonlokepp maroknyi a „hang- 
ado” ertelmisegiek kore es mindkettoben a szenny uszik feliil.

Az Lij evezred nagy felrevezeteseinek sora 2001. szeptember I l-evel 
kezdodott. A hivatalos kozlesek mellett tengernyi irodalma van annak, 
hogy a New Vork-i Vilagkereskedelmi Kozpont valojaban egy gondos 
alaaknazast koveto robbantasban dolt ossze, es az epuletbe becsapo- 
do repulogepek csak kiseroi, de nem okai voltak a torteneseknek. Az 
orszag egyik mamutegyeteme (Debrecenben) azonban meg evekkel a 
merenylet utan is az amerikai hiriigynoksegek altai terjesztett allas- 
pontot kepviseli, aminek illusztralasara tovabbra is a becsapo kepekbol 
rendez kialli'tast. Ezert hivtak es hivhatjak ma is ..vonalas egyetemnek” , 
ahol a tortenelem tam'tasaban pi. a katyini tomegmeszarlas targyala- 
sa evtizedeken at megfelelhetett a kommunista tortenetirasnak, pedig 
annak tenyeit eppen egy debreceni orvosprofesszor tarta fel. Neki ert- 
heto okoknal fogva kellett a II. vilaghaboru utan Nyugatra tavoznia. ami 
az akkori rendszervaltasnak. a kommunista diktatura bevezetesenek 
bizonyiteka volt. Ez kozvetett dokumentum arra is, hogy 1989-ben a 
sokat emiegetettel szemben megsem tortent rendszervaltas. Katyin 
peldaja annak, ahogyan a gyilkos koszoruzott. mivel a tobb ezer lengyel 
tiszt lemeszarlasat vegzo oroszok valoban visszajartak iinnepelni tettiik 
szinhelyere.

2001. szeptember I I -en - az azota elhiresiilt napon - a Hajdu-bihari 
Napio cimlapjan egy szabadkomiives illusztracio jelent meg; komuves- 
kanallal a keziikben Palinkas Jozsef oktatasi miniszter. Kosa Lajos pol- 
garmester es Gyory Kalman rektor az egykori szovjet laktanya helyen 
uj egyetemi letesitmeny alapjait raktak le. Az elszegenyedo orszag- 
ban folyo milliardos epitkezesek fideszes jelszava volt, hogy ..TERET



I'dNK AZ OKTATASNAK” . Senki nem kerdezte meg. hogy kinek az
■ Mere formalodik, de diploma nelkCili polgarmester es tudos akademi- 
r.ok egyarant segedkezet nyujtottak a hatterhatalomnak. A rubelvilag

.1 dollarosztondijak kora utan meghajoltak az euroalapu befektete- 
k elott is. Aki a meg korabbi tortenelmi esemenyeket egymas melle 

ikja eszreveheti, hogy az 1989-es datum eppen 200 evre van I 789-tol, 
Nagy Francia Forradalom idopontjatol, aminek beklyojaban azota is 

I Europa. (Kozben volt egy meg nagyobb, a Nagy Oktoberi Szocialis- 
I Forradalom, mindharmat ugyanaz a hatterhatalom hirdette meg es 
!inepli azota is.)
2005. szept. I I -en - cinikus idopontvalasztassal - egy ujabb sokmilli- 
ôs beruhazas vart avatasra, bar a hivatalos megnyitas a bejelentessel 

anteteben kesobbre maradt. Az Elettudomanyi Kozpont es Konyvtar 
ly  kornyezetpuszti'to, neve ellenere eletellenes beruhazas a Nagyerdo 
116s kozepen. Ennek alapozasa a fenti fideszes jelszoval kezdodott,
. a ..TUDAS A HAJTOERO” posztszocialista jelmondattal ert veget. A 
egionalis Egyetemi Tudaskozpont megvalositasanal, igy a vilagbanki 
'•̂ êlek korul koronkent valtozoan babaskodtak Magyar Balint, Pokorni 

T 'tan miniszterek, Bazsa Gyorgy korabbi rektor es a jelenlegi „cent-
■ lelnok", Fesiis Laszio, akinek nevehez a Genomnanotech program is 

fuzodik. Az egyetem igy valik a szocializmus zaszlos hajojabol ezuttal 
3Z Europai (Jnio Kivalosagi Kozpontjava, ahol igeretes jovo elott all a 
Sejtterapia Kozpont es a pharmacoinnovacios kutatasok kore szervezo- 
do kooperacios kutatointezet. A Kiinikai Genomika Kozpont akar nem- 
zeti genbankkent is mukodhet, veszelyessege a rendszert nem valto 
tudosok kezeben van. akik a korabbi KGB eloirasoknak is kiszolgaloi 
voltak. Ennek a 22. pontja szerint ..megfigyeles alatt kell tartani minden 
tudomanyos kutatointezetet es laboratoriumot” , de nem tudhato. hogy 
a mai iranyitok a megfigyeltek vagy maguk is a megfigyelok korebe tar- 
toznak. A vezetok kivalasztasaban (miniszteri szinttol rektorig) a jelek 
szerint tovabb el a KGB 18. pontja is: ..Meg kell szervezni, hogy csak 
azokat a dolgozokat es vezetoket leptessek elo, akik a rajuk bi'zott fel- 
adatokat peldamuta .̂oan vegrehajtjak. es akik nem hajlamosak azon 
problemak analizal?sara, melyek tulernek tevekenysegiik hatarain.” Igy 
lehetett korabban orvos rektora az egyesitett Debreceni Egyetemnek. 
mikozben a magyar orvoskepzes le- es atepftese ment vegbe. Ma mezo- 
gazdasz (Nagy Janos) ul ugyanitt a rektori szekben, amikor az Europai



Unio eloirasainak megfeleloen eppen a magyar mezogazdasag fojtoga- 
tasa zajlik.

Tovabbra is zsakutcaban van a magyar egeszsegiigy es szenved az 
orvoskepzes. Ami evszazadok ota a magyar oktatast szolgalta, ott 
nehany evtizede kulfoldiek jelentek meg, es ma mar felereszben angolul, 
ugynevezett ten'teses orvoskepzes folyik. Az uzletvilag alattomos beto- 
lakodasat hazugsagokkal valo leplezes es a gondolkodas elnyomasa 
kiserte. A kivulallo is eszlelheti, amint tanevnyiton es orvosavatason az 
osi magyar varosban is felig angolul zajlanak az esemenyek. A folyamat 
elorehaladasat nem nehez megjosoini, ha tovabbra is ilyen iizleti es 
europolitikai iranyba halad a ..fejlodes” .

Ma Europan kiviili hatalom uz gunyt Europa keresztenysegebol es 
evezredes kulturajabol, tortenelmi helyszi'neket (Athen, Roma Bolog
na...) valaszt ki ..eurodemokratikus” , valojaban rablancra kenyszerito 
szerzodeseinek alairasahoz. Az uj Europa jelkepe, a 12 csillag a toke- 
letesseg szimboluma. alafesto zeneje - szellemi lopassal - Beethoven 
Oromodaja. E szigoruan gazdasagi kozosseg, erdektarsulas nem keresz- 
teny, igy nem veletlenul maradt ki kulcsfontossagu okmanyaibol ennek 
emlitese. A nemet-francia Szen- es Acelkozosseg megalapitasa utan
6. majd folyamatosan boviiive 15 allam anyagi gazdagi'tasa utan a 25 
tagura bovitett Unioban ma az egykori Kelet-Europa globalis elnyoma
sa folyik - de a hatterben ugyanazon erdek munkalkodik. E helyzet- 
ben Magyarorszag ismet a Nyugat vedobastyaja szerepet jatssza, ahol 
az uj (kozel- es tavol-keleti) ..menekultek” betelepi'tese, es a „muvelt" 
Nyugat fizikai-szellemi mocskanak befogadasa zajlik. E gazdasagi unio 
a demokracia alarcaban diktatorikus eszkozokkel (gazdasagi es media- 
terror) gyuri maga ala Europa nepeit, gazdag kulturajat es szellemi orok- 
seget. A proletar nemzetkoziseg jogutodjat, az uj eurokommunizmust 
hirdeti. Igy keriilhetett sor Athenban a latvanyos lO-es bovites, majd 
Romaban az EU legutobbi alkotmanytervezetenek alai'rasara. amit azota 
mar tobb nyugat-europai allamban nepszavazas utasi'tott el. A magyar 
allami es politikai vezetes azonban hiiseges talpnyalokent (testtaj 
szerint a legszalonkepesebb kifejezessel) a 25 allam kozul mar maso- 
dikkent elfogadta azt. amit meg kenyszerites eseten is legalabb 2006. 
oktobereig halaszthatott volna. Az ertelmiseg kulcshelyzetben levo 
emberei (miniszterek. allamtitkarok, rektorok) hailgatasukkal tamogat- 
tak mindezt. Mintha azt sem vennek eszre, hogy Athen, Roma legujabb



iri diktatumainak soraban nem veletleniil szerepel Bologna, az egykor 
.ibad varos es egyetem neve. Bologna a II. viiaghaboru alatt sulyos 

ombazasokat elt at. majd 1945-ben a szovetseges erok szabaditottak 
I I. Kimarad azonban a tdrtenetirasbol, hogy ugyanaz a ..szovetseg” 
inert hozott mas sorsot hozott Eurbpa keleti es nyugati nepeinek.
A jelenlegi Debreceni Egyetem csak szi'nlegepit a reformatussag, a Kol- 

< gium hagyomanyaira, valojaban a Habsburg alapitasu (1912) egyete- 
iien a kommunizmus korabbi kiszolgaloi ma a cionista diktatura beren- 
ei. A varos es az egyetem e szempontbol az orszag tukre, a Debreceni 
)rvos- es Egtesegtudomanyi Centrum elnoke pedig szemelyeben a 
endszert nem valto erteimiseg jellegzetes figuraja. Reformatus lelke- 
zi csaladbol szarmazva, a kommunizmus kiszolgalasa utan, annak 

liaszonelvezojekent ma az Europai Unio penzmozgasat koveti. Hite 
szerint az epitkezes az ercnel maradandobb emiekmu. A sikerlovagok 
ujkori szentharomsaga: Tagadd meg Istened, (onkent vallalt) kommu- 
nista hitedet, ne kimeld hazadat, szulddet! Igy unnepelhettek nemreg 
)z egyetem alapi'tasanak evforduiojat Habsburg Otto jelenleteben, a 
kdzeljovoben megvalosulo tizenketmilliardos egyetem! beruhazas pedig 
\/iselhcti Auguszta (Habsburg fohercegno) nevet. Ez a hosszutavu egye- 
temi fejlesztesi terv, Augusztatol a genterapiaig.

A fizetoeszkozok tortineti vdltozasa



DEMOKRATIKUS NEMZETHALAL

Bar a ci'mbeli fogalom uj, a folyamat nem ismeretlen, bizonyi'tekait 
azonban minden gondolkodo embernek visszhangozni kellene. Az elet- 
veszelyben csak az ossznemzeti jajkialtas segi't!

A magyarsag folott ket evszazada Damoklesz kardjakent lebeg a nem- 
zethalal reme, ennek legujabb formaja, ha demokratikus keretek kozott 
nemzetgyilkossag tortenik. A megcsonkitott orszag lakossaga immar hat 
evtizede demokratikusnak nevezett valasztasok soran tulajdon ellense- 
get, megrontojat, kemeit es alattomos gyilkosait valasztja meg eloljaro- 
inak. A jozan gondolkodasnak ellentmondo folyamatnak pszichologiai 
bizonyitekai is vannak, ami Stockholm szindroma neven ismert. A sved 
fovaros nevevel illetik azt a tiinetegyuttest, amikor a tuszul ejtok es 
a tuszok kozott a fogva tartas soran idovel egy sajatos, megforditott 
viszony alakul ki; a szembenallas megszunik, sot akar barati, szerelmi 
viszony is kifejlodhet. Ilyen volt a magyar-szovjet baratsagnak nevezett 
idilli ailapot, ami lehetove tette, hogy a magyarsag a hatanak szegezett 
szovjet szuronyok mellett derut sugarzo arccal eltette a rakenyszen'tett 
szocialista vivmanyokat. Igy lehetett menetelni az akkoriban is demok
ratikusnak nevezett valasztasokra, es szavazatot adni az egyetlen jelolt- 
re. Amikor e modszer a Nyugat szemeben a nyilvanvalo diktatura volt, 
Kadar elvtars bejelentette: nepunk ujabb sikereket ert el a demokratikus 
fejlodesben, es immar nemcsak egyetlen jeloltre lehet szavazni. hanem 
bevezettiik a tobbes jelolest (ertsd: a mindenkori Hazafias Nepfront 
egyszerre ketto, sot harom jeloltet is allitott)! 1989-ben a hatalom bir- 
tokosai meghirdettek a fejlodes ujabb iranyat, ezuttal tobbpartrendszer- 
nek hazudva. Az azota eltelt 18 ev az uralkodo korok szamara minden 
alkalommal meghozta a kivanatos eredmenyt a nepszavazasokban. az 
orszaggyulesi es helyhatosagi valasztasokon egyarant. A penzvilag 
urainak felelt meg az elmult evtized magyarorszagi nepszavazasainak 
vegeredmenye: 1997-ben Magyarorszagnak a NATO-ba, 2003-ban az 
Europai Unioba valo bekebelezese, 2004. december 5-en pedig a kettos 
allampolgarsagrol szolo nepszavazas kimenetele is. Az utobbi egyuttal 
annak volt a bizonyiteka, hogy a demokratikusnak nevezett, valojaban 
aljas, alattomos. media-diktatorikus modszer alkalmazasaval a magyar
sag onmegtagadasra. a nemzeti erdek nyilt letagadasara is kepesse 
teheto.



Mindez nem bizonyult elegnek ahhoz a felismeresehez, hogy jelenleg 
imar haromfrontos tamadas zajlik a magyarsag ellen.

1. A Gyurcsany-botrany kirobbantasaval kezdodott az orszagos 
ivarkeltes. Ezalatt az oszinteseg alarcaban tovabb tart a hazugsag- 
lopaganda, melynek fo ceija a megosztottsag fenntartasa, fokozasa es 
ligyelem elterelese az orszag valos bajairol es azok okarol.
2. Az orszaggyules es a partok hallgatasa mcllett lebonyoh'thato 

olt egy ujabb hamis valasztas, (onkormanyzati, a hatterhatalomnak 
zolgalo kepviselokkel, a politikai elitnek nevezettek tundoklescvel, a 
•enzvilag helyi urainak bebetonozasaval.)
3. Idorendben a leginkabb elorevetitett cel volt, elterelni a figycl- 

net az 1956-os szabadsagharc kerek 50. cvfordulojarol, az akkori es az 
izota sem teljesitett kovetelesekrol.

Ha orvosi jegyzokonyv kesziilne a demokratikus nemzethalalrol, 
szoini kellene az alapbetegsegrol es a halalokrol is. A fenti demokra- 
likus valasztasokon resztvevok puszta megjelenesiikkel felhatalmazast 
ddtak a hatalom gyakoriasara a helyi, az orszaggyulesi es Europa par- 
lamenti kepviseloknek. Ehhez kellett a 2006. szeptemberi figyelemfel- 
kelto botranyokozas, es valamennyi valasztasnal valamennyi partnak a 
reszveteire buzdito propagandaja. A demokratikusnak gunyolt hadjarat 
kimondatlan ceija: ugye akarjatok, hogy valasztottjaitok lassan csepeg- 
tetett mereggel oljek halomra meg nem sziiletett magzataitokat, jobb 
sorsra erdemes fiatalt es oreget egyarant? Egy kiiratlan nepszavazas 
egyetlen kerdese ienne: „Egyetert-e azzal, hogy a magyarsag az Europai 
Unio es egy vilagkoztarsasag halott nemzeteve valjon?”



2006. oktober 23-a ujabb datum a magyarsag tragikus sorstorte- 
neteben, az egyebkent rovid eletu nemzeti unnep ekkor valtozott feke- 
tebetus nappa. A hetek 6ta ket szalon futo esemenyek vegkifejleteben a 
hatalom tulkapasaival kimutatta valodi termeszetet, hogy kepes titkos 
paranccsal nyi'lt eroszak alkalmazasara, a szolasszabadsag, a gyiilekeze- 
si szabadsag es az ellenallasi jog semmibevetelere is. Az egyik oldalon 
a penzvilaggal szovetkezett hatalom milliardos koltsegvetessel keszult 
a sajat felmagasztalasara, melybol eppen a kor szellemisege es 1956 
valodi. soha nem teljesiilt celjainak megvalosi'tasa maradt ki. Ekozben 
magyarsagmento szellemi forradalom alakult, mely fovarosi es videki 
koztcri gyulekezctckben egyrc erosodo formaban oltott testet, es csucs- 
pontjat, a nemzeti egyseget eppen oktober 23-an, a Corvin kozben 
erte el. A szemtanuk vallomasainak rogzitese azert sziikseges. hogy az 
esemenyek leirasa soha ne mehessen at kesei, atszinezett emlekirattl 
A fesziiltseggel terhelt, de megis nemzeti iinnepkent indulo napot a 
magyar szabadsag unnepenek is neveztek, pedig legovatosabb megfo- 
galmazasban is csupan a magyar szabadsagvagy kifejezeserol lehetett 
szo. Ez az iras a kezdet es a veg, a Corvin koz es a Dozsa Gyorgy ut 
esemenyeinek targyszeru kronikaja, nehany osszefiigges feltarasaval.

A Corvin koz kornyeke alkalmas diszlet volt ahhoz a performance- 
hoz, ahol az utcan tank, regi autok, kisbusz allomasozott, a sarkon 
kupie zengett... Minden muvi. alromantikaval telitett ’56-os hangu- 
latkep. Most az agyucsovon csiingo gyerekekkel feledtettek azt, hogy 
a forradalom idejen meg a felnott is bujt elole. Az akkori utcakepnek 
legalabb 3 eleme hianyzott: nem volt feltort utcako. halottak, kopor- 
sok, friss sirok a koztereken es nem voltak akasztott AVH-sok sem. 
Minden szalonkepesse formalva, a hatter azonban a lepusztult, mallo 
vakolatu jozsefvarosi hazakkal valodi volt, nemelyiken meg az eredeti 
golyonyomokkal. A setalok kozdtt pedig igazi operettfigura tunt fel, egy 
„de genere” Habsburg (H. Gyorgy), akinek pusztan eletkora miatt sines 
kozc a magyar szabadsagharchoz, de csaladjanak sem a magyar torte- 
nelem dicsoseges reszehez. Aki felismerte, alazatosan nevalairast kert 
tole, amit a (volt) kiralyi fenseg boldog mosollyal nyugtazott. A radikalis 
fiatalok fekete ingenek mintajara ..Magyar vagyok, nem turista", a Habs
burg ur nyakaba is akaszthattak volna egy tablat: ..Turista vagyok. nem



i.igyar!" A Jozsef koruton nosztalgia-villamos jart, ’56-os kepekkel es 
lirattal, belole Nemeth Lehel hangjan a kadari korszak slagerei szoltak.

idosebbek meg emiekeznek a ..Micsoda nagyszeru dolog” kezdeture 
> a korszak szupergiccsere, a ..Reszket a hold” -ra. A maiak mar azt sem 
oszik eszre, hogy az egykor fiilbcmaszo dallamoknak semmi koze a for- 
idalomhoz, hanem eppen a kadari megtorlas, a gulyaskommunizmus, 
legvidamabb barakk andalito, gondolatelfedo termekei.
Habsburg Gyorgy maga is beallt a Corvin kozi megemlekezok elso 

soportjaba, akik az ..Igazolt Magyar Szabadsagharcos Vilagszovetseg” 
teveben szoltak. Lelepleztek a forradalom ket ujabb emlektablajat, az 
gyiken a Nagy Imre csoport martirjai, a masikon Ivan Kovacs Laszio 
levevel. A Vilagszovetseg elnoke, Bocskai T Jozsef az ’56-os forrada- 
om egysegerol beszelt, ahol (az alabbi sorrendben) osszeolelkezett egy- 
iiiassai zsido, cigany. svab es magyar. Majd iinnepelyes keretek kozott a 
Magyar Nephadsereg reszere a Palinkas Pallavicini Antal nevevel jelzett 
aszlot nyujtotta at. Ezt a Honvedelmi Miniszterium kepviseloje azzal 

1 beszeddel koszonte meg. hogy a mai hadsereg uj katonai kulturat 
>zolgal, nevezetesen az itthoni katasztrofavedelmet es sziikseg eseten 
kulhoni missziot teljesit. Ez alapvetden szemben all azzal az 1848-as 
koveteiessel, mely szerint katonainkat ne vigyek kiilfbidre stb., mikent 
] Honvedelmi Miniszterium sem a hon vedelmet, hanem operetthad- 
seregkent valami egeszen mast szolgal, ennek di'szlete lehet a most 
kapott Pallavicini zaszlo. A szovetseg elnokenek igazi arcat csak este 
a Dozsa Gyorgy uti emiekmu avatasanal ismerhettuk meg, ahol meg- 
lelenesevel kozosseget vallalt a jelen diktatura kepviseloivel. Beszedet 
mondott megjanosi Katalin, Nagy Imre unokaja, aki mostani es korabbi 
nyilatkozataval is tortenelmi tudatlansagat bizonyitotta. Arra a kerdes- 
re. hogy Nagy Imre kommunista volt-e, termeszetesen igen a valasz, de 
az unoka a kommunizmus bukasa utan tudatlanul is a posztkommuniz- 
mus megerosodeset szolgalja. Nem kulonben tette ezt korabban Nagy 
Imre lanya (janosine Nagy Erzsebet), amikor mindenki megdobbenesere 
Horn Gyulaval egyiitt koszoruzott.

Az elso megemlekezesek utan a Jozsef koruton rendezett sorokban 
nemzetiszi'n es Arpad-savos zaszlot lengetve hatalmas tomeg tunt fel, 
rendori kiserettel. A Corvin kozben is megerositett Jarorszolgalat volt 
es fentrol az egesz nap folyaman kek helikopterekbol kemleltek a tere- 
pet. A felvonulok az elozo nap ejszakajan a Kossuth terrol kitelepi-



tetteket kepviseltek, akik immar 33 napja koveteltek a miniszterelnok 
tavozasat. E tiltakozas, a szamos nagyvaros foteren zajlo esemenyekkel 
egyiitt mindeddig eredmenytelennck bizonyult. Most a korut zengctt 
kovetelesiiktol -..Gyurcsany takarodj!” A menethez motorosok is csat- 
lakoztak, mikozben a Corvin kozbe vonultak. Rendbontas nem tortent. 
Az erkezoket, mint igaz magyarokat Pitti Katalin lelkes szozattal es 
enekkel udvozolte. A muveszet ereje mindenkire hatott. A varakozasra 
azert volt sziikseg, mert a Kossuth teriek peti'ciot kesziiltek felolvas- 
ni az elozo napi rendori kihagasokrol, csalard kitelepitesiikrol, melynek 
megfogalmazasara varni kellett. A peticio elhangzasa utan bekiabala- 
sokkal a Kossuth terre vonulast kezdtek kovetelni a Kossuth terre vonu- 
last, vegul a hatalmas tomeg megis egyutt hallgatta a masik 56-os 
vilagszovetseg, koztiik Wittner Maria megemlekezeset. Ekkor mar sz6 
esett az orszag szegyenerol, amint a koztarsasag elnoke a nep teljes 
felreallitasaval a kiilfoldi delegaciok koreben unnepel, az utcakon pedig 
tomegek kovetelik Gyurcsany lemondasat. Az Orszag Hazat demokrati- 
kusnak csufoit valasztassal bitorlo, barsonyszekes, voros elit iinnepel- 
tette magat koronas fok es miniszterelnokok jeienleteben. Ilyen volt a 
magyar nepfelkeles 50. evfordulojanak iinnepe, a nep kizarasaval, a nep- 
telen Kossuth teren paravanok kozott tulbiztositott rendori feiiigye- 
lettel erkeztek, majd lakomaztak a kivalasztottak. A korabban csocse- 
leknek tulajdonitott zavargasokrol pedig a miniszterelnok a nemzetbiz- 
tonsagi kabinet ulese utan a kovetkezoket mondta: „Ez egy kisebbseg 
agresszioja, amit a tobbseggel szemben kovet el. es a magyar rendorseg 
helyesen teszi, ha vedi a tobbseg jogat” . Nem elso eset a tortenelem- 
ben, hogy a kisebbseg es a tobbseg fogalmat felcserelve hasznaljak. A 
Corvin kozben is elhangzott, hogy az orszag lakossaganak mintegy 65 
szazaleka koveteli Gyurcsany tavozasat, a maradek pedig hallgat vagy 
megtevesztett. A Corvin kozi beszedek idejen a lengyelorszagi Poznan 
zaszloival hangos unneplessel kiserve kuldottseg erkezett. Az ekkorra 
mar felforrosodott hangulatban ismet felhangzott: Mindenki a Kossuth 
terre! Itt vaiosult meg, eddig legnagyobb rendben az az egyseg, mely- 
ben jelen voltak igaz magyarok, lengyelek, kiilfoldrol erkezett 56-osok 
csoportjai, de erkeztek mar a fel negyes MIEP gyulesre is. A kozelben (az 
Astorianal) pedig a Fidesz emberei gyiilekeztek. Tortenelmi pillanatok 
voltak, egysegben lehetett volna kepviseini az elmult hetek koveteleseit. 
Nem I'gy tortent. Mindenki a sajat utjat jarta, unnepeini akart, ahelyett



a kovetelcsek elere allt volna. A vezetok sajat forgatokonyviikhoz 
ij’aszkodtak, aminek csucsa volt, hogy az Orban beszed idejen mar 
•ttek is. Es ezutan elszabadult a pokol, igy lett a fovarosbol a terror 
izaja. Kepeibol maris kialh'tast lehetne rcndezni a Terror Hazaban. Az 

(Idigi hivatalos tudositasok a zartkoru aliami unnepsegekrol szoltak, a 
orvin koz es az egyeb helyszinek esemenyei a hatterben maradtak. A 
legtorlas hire es kepei hamarosan adasba kerultek. tovabbi elemzesuk 
losszabb idot vesz igenybe. A tomegek terelese, gettositasa azonban 
zigoru terv szerint tortent.
Mikozben az EMKE, az Astoria es a Parlament kornyeken rendori tul- 

luzgosaggal folyt az emberek beszon'tasa, a Varosliget szelen ujabb 
semeny kesziilodott. Az orszag nepe ele akkor keriilt tiszta kep, amikor 
I hivatalos allami program zarasakent 19 ora 56 perckor Kosary Domo- 

I os beszedevel a Dozsa Gyorgy uton megtortent az igazi ' 56-osok altal 
soha nem ohajtott emiekmu, a ..dollarpiramis” , a ..rozsdatemeto” ava- 
lasa. Nem is akadt kozjogi meltosag, aki felavatta volna, a miniszterel- 
nok nyilvanos szereplese pedig ertheto okok miatt nem volt kivanatos. 
Igy keriilt a sor a matuzsalemi koru Kosaryra, a magyar tortenetiras 
Brezsnyevere, a szocialista tortenetiras korelnokere. Kosary a Horthy- 
korszak osztondijaval tanult, kiszolgalta a Rakosi es Kadar idoket, hogy 
a posztkommunizmus idejen a rendszert-nem-valtas bizonyitekakent 
most a tulelo diktatura jelkepet avassa fel. A kizart nep a hatterbol 
hangos tiltakozassal kiserte a szertartast. A hivatalos forgatokonyv 
fenyes kiilsosegei kozott ennyi lehetoseg jutott a szabad velemenynyil- 
vanftasra. A Dozsa Gyorgy ut ezen resze pedig atneveztetett 56-osok 
terenek, A forradalom es szabadsag emiekmuve helyett haromszoro- 
san is a kommunizmus mementoi allnak itt, melyek idorendben Rakosi, 
Medgyessy es Gyurcsany koranak „dics6seg”-et hirdetik. Nevezetesen: 
jobb szelen az emiektabla Rakosi nevevei mutatja a lerombolt Regnum 
Marianum helyet; bairoi all az orszag unios csatlakozasakor Medgyessy 
altal avatott orias homokora, az „idokerek” ; kozottiik pedig a diktatura 
emiekmuve, a hatalmas vas es beton piramis. A kommunizmus bebe- 
tonozva.



GONCZOL SZEKEREN A PROSTITUALODOTT TUDOMANY

A 9 fos Conczol-bizottsag befejezte vizsgalodasat, amirol egy tudo- 
manyosnak szant tanulmanyban szamolt be. A munka egy kormany- 
hatarozat alapjan es a miniszterelnok felkeresere szuletett, ami onma- 
gaban is bizonyitek az iras partfiiggosegere. Az clemzok is tobbnyire 
partbaratsaguk szerint nyilatkoztak rola. A kozvelemeny azonban a 
tanulmanyban leirtak olvasasa nelkiil foglal allast, I'gy tovabbi tenyekre 
kell felhivni a figyclmet.

A tema megjclolese a cim szerint: „Vizsgalati jelentes a 2006. szep- 
tember-oktoberi fovarosi demonstraciokkal, utcai rendzavarasokkal es 
rendfenntarto intezkedesekkel kapcsolatos esemenyekrol” . A hosszu 
cim lenyege az lenne, hogy mi, miert es hogyan tortent 2006 oszen.

A Gonczol-tanulmany 260 oldalas, de a ci'mbeii dolgokkal mindossze 
30oldal foglaikozik (147-1 76. oldal). E teny alapjan ilyen irast egy tudo- 
manyos minosito bizottsag kapasbol visszadob. Csaknem 150 oldalas a 
bevezeto, aminek zavarossagara mar a 4 oldalas tartaiomjegyzek clmei- 
bol is lehet kovetkeztetni. (Nehany kiragadott ci'm: Kozossegi hiszteriak, 
a magyar identitastudat kozelmultja, nemzettudat, nemzetellenesseg, a 
demokracia ertelmezese stb.). A bevezetesnek is csak a 40. oldalanal jut 
el az olvaso addig az alcimig, amivel kezdeni kellett volna: „Utban 2006 
osze feie” . Ennek tovabbi alpontjai a 2006. evi orszaggyulesi valaszta- 
sok, novekvo bizonytalansag, Jo reggelt Magyarorszag!... Az ezt koveto 
50 oldal a kozelet jogi hatteret, majd a kozbiztonsag vedelmenek alkot- 
manyos es szervezeti kereteit irja le - szakember szamara tankonyvi 
szinten. Ujabb 50 oldalon az esemenyek kronologiaja tablazatokban 
(szinten toltelek az irasmuben). A mindossze 30 oldalban lei'rt oktoberi 
esemenyek targyalasat az Osszefoglalo es a Fiiggelekek kovetik, igy all 
ossze a 260 oldal. ami terjedelmevel alsagosan keltheti az alapos munka 
latszatat. Mintha a megbizott 9 ember mindegyike irogatott volna vala- 
mit a sajat tudomanyabol, es nem eri el azt a szinvonaiat sem, ami egy 
embertol onmagaban is elvarhato lett volna.

Az eddig nyilvanossagra keriilt velemenyekben ovatos megfogalma- 
zasban szerepelt, hogy az I'ras elfogult, parthoz valo kotodesre utal. 
Ennel sokkal tobbrol van szo. mivel a legsotetebb kommunista idok 
jogfolytonossagat idezi, ezert keriilhetett bele Gyorgyi Kalman volt 
fougyesz is. Az ismert koncepcios perek mintajara a Gonczol-jelentes



y koncepcios fercmu. A koncepcio meg is jelenik a 8. oldalon a vizs- 
ilodas alapelveiben: „A bizottsag a demokratikus jogallami intezme- 
/ek iranti kotelezo bizalom elvebol indult ki, ... az igazsagszolgaltato 
ervek szabadsaga. fiiggetlensege es autoritasa a jogallamisag fontos 

I Here, ezert azok nem tehetok ki reszleges politikai erdekeket szolgalo 
irsadalmi nyomasnak.”
A hazugsag magva a 14. oldal nehany sora: ....  a magyar nemzet a
ndszervaltassal elerte korabban kituzott szamos celjat. Szabadda es 

iiggetlenne valt, az idegen megszallok eltavoztak foldjerol. Magyaror- 
zag a NATO tagjakent bekerult a nyugati civilizacio legszukebb klubja-
a. Az orszag tagja lett az Europai Unionak...” Az ily modon hirdetett 
zabadsag pontos parja annak, amiroi Kadar 1970. aprilis 4-en, iiazank 
felszabadulasanak” 25. evfordulojan igy szolt: ..Unnepeinket vegigki- 
eri a felszabadito, testveri szovjet nep iranti oszinte tisztelct es hala. 

A felszabadulas ota eltelt negyedszazad alatt a magyar nep bebizonyi- 
otta, hogy elni tudott a szabadsaggal. Gyozelemre vitte a szocialista 

lorradalmat.” A Szovjet- majd az Europai Uniot szolgalta ki ma is a 
bizottsag tagjakent Ormos Maria akademikus. Tevekenysege bizonyi'tek 

tudomany prostitualodasara, ami az elhiresiilt Gyurcsany-beszed jel- 
zojevel is illetheto.

A 2006 oszi esemenyek a kovetkezo 3 pontba surithetok:
1. ami szeptemberben provokacioval kezdodott, az egyenesen vezetett 

az oktober 23-i tortenesekhez. (Ezt a Gonczol-jelentes is alatamasztja 
a 8. oldalon: ,.A bizottsag a 2006.szeptember 18-a es november 4-e 
kozott lezajlott esemenyeket egyseges es osszefiiggo tarsadalmi-tdr- 
teneti esemenysorozatnak tekinti, amelyet csak e minosegeben lehet 
kielegitoen magyarazni.”)

2. A veg az ugyanazon hatterhatalom altal veghezvitt megtorlas, 
melyben jelentos tulero es megengedhetetlen modszerek keriiltek beve- 
tesre. (Elhallgatott tanulsag: mindezek nem v^ltottak ki a nyugati alla
mok nepeinek felhaborodasat.) A tortenelem ismetli onmagat, 1956 
utan is megindokoltak, hogy a forradalom miert volt elienforradalom es 
leverese miert „jogos es demokratikus” .

3. A provokator hatalom eikezdte, veghezvitte az esemenyeket, majd 
meglratta az igenyeinek megfelelo Gonczol-jelentest. A politika szamos 
teny bevallasaval ados, igy ezt sem elemezheti a hatalmat kiszolgalo 
tortenesz. A hatalom bebetonozasa folyik. Meddig sikerulhet nekik?



SOLYOMTOL SZADDAMIG

A cimbeli nevek adjak a keretet ahhoz, amit magyar szemszogbol el kell 
mondani a 2006-2007-es evek fordulojan. Az uj ev elso napjan elhang- 
zott Solyom Laszio elnoki koszontoje, melynek egy ewel korabbi for- 
maja erthetoen kavart vihart. Az elore felvett beszed kepi hattere ezut- 
tal jo volt. EU-zaszl6 nelkuli, nem volt jeltolmacs sem, maga az elnok 
is fesiiltebben jelent meg. s a beszed ketseg ki'viil gondosan fogalmazo- 
dott. Olyan odafigyelessel, hogy a tavalyi modon ne legyen tamadhato. 
Megis kell hozza magyarazat. A koszontohoz a Magyar Televizio 15 
perc adasidot is biztositott. amibol az elnok azonban csak hat es felet 
hasznalt fel. Ezt azert kell kiemeini, mert a magyarsag sorsaert aggodo 
kozossegek olykor belathatatlan ideig kepesek elemezni a nemzetmen- 
tes lehetosegeit, media nyilvanossagot azonban nem kapnak. Igy ennek 
fontossaga okan a koztarsasagi elnok tobbet is mondhatott volna.

A beszedbol a tudosi'tasok azt emeltek ki, hogy a kozbizalom hely- 
reallitasat szorgalmazta. es az orszag alapjaban veve egyseges - ezt 
azonban az elmult ev szamos esemenye cafolja. A szolidaritasrol szolva 
elhangzott, hogy akik a jelen rendszerbol gazdagodtak meg, szolida- 
risabbak lehetnenek ugyanezen rendszer karosultjaival. Ez burkoltan 
a gyurcsany-jelenseg vedelmet jelenti. Solyom elnok szolt arrol, hogy 
az allampolgaroknak van igenye a politikaban valo reszveteire, aminek 
alapfeltetele a tajekozottsag, ..latnunk kell, mik a celok, milyen ut vezet 
oda, mi a menetrend es mik az alternativak?”

A 2006-OS evrol, mint az 56-os forradalom evfordulojarol nem esett 
szo, Igy nem idezte az 50 ewel ezelotti, de azota is megvalosulatlan 
kovetelesek ide vonatkozo pontjat, mely szerint „Vizsgaljak feliil az 
eddigi allamkozi szerzodeseket: felteteleiket hozzak nyilvanossagra!" 
Nem hangozhatott el, hogy a tortenelmi tudatlansag allapotaban levo 
magyarsag az elmult evekben milyen modon kenyszerult ..valasztasokra” 
es nepszavazasokra. Pedig a becsapas modjat eppen ezekben az orak- 
ban elhettuk at ujra a Romania es Bulgaria EU-s csatlakozasarol szolo 
hiradasokban. A tudositas oromiinneprol szolt, aminek arnyoldalait a 
magyarsag mar 2004 ota eszleli a sajat boren. Solyom ezt elhallgatva 
megis ugy emelte ki Romania csatlakozasat, hogy ezzel a magyarsag 
immar egy kozosseget alkot, s nem nevezte neven a tovabbra is kiviil 
maradt fel millio magyart. Ez az unio nem azt hozza a magyarsagnak.



I lint amirol a hi'rek szolnak. Ezt ket tortenelmi pelda bizonyitja a Szov-
lunio korabol: ..Soknemzetisegu szocialista allamunk eleteben neve- 
etes esemeny volt az ukran es a belorusz nep ujraegyesiilese 1939- 
)cn.” . Egyesiiles volt, de a sztalinista diktaturaban.
A Solyom-beszedben sz6 esett meg a nyitott terrol cs a nyitott szivrol, 

1 fogalmak pcdig a Soros-feic nyitott tarsadalombol szarmaznak. Tehat 
I Solyom-beszed a valos problemak megkerulesevel egyarant megfelelt 
I jelen parterdekeknek, az Europai Unionak es a nyugati penzvilag urai- 
lak. Csak a magyarsag sorskerdeseirol nem szolt, ennek hianyaban nem 
jtotte meg azt a szmvonalat sem, amit egy erettsegizotol is elvarhat- 
lank, ha unnepi, nemzetmento gondolatokat keliene megfogalmaznia. 
igy sem az orszaghataron beluli vagy azon kiviili magyarok szamara 
lem valhatott erot ado, hitet sugarzo beszedde.

Szaddam Husszeinnek a hi'radasok szerinti kivegzese, a hi'voket provo- 
katfvan, melyen megalazo idozitesen tul azert kapcsolodik a jelen mon- 
dandohoz, mert errol az egyikTV csatorna szalagcimben I'rta: „Magyar- 
□rszag egyetert Szaddam kivegzesevel” . Ilyen kerdesrol „Magyarorszag'’ 
nem tud nyilatkozni, de a lakossag sem, mivel az esemenyek hatterevel 
a felretajekoztatas miatt nines tisztaban. Magyarorszagon az arctalan 
media a kozvelemenyt a maga erdekei szerint manipulaija szalagci'mmel, 
unios tudositassal, vagy eppen a koztarsasagi elnok szavaival.

EUROmdnia
euR0M7\nia
euR0M7\NI7\



ELHALLGATOTTT^Ny MARCIUS IDUSAN

2007. marcius 15-e kevesebb esemennyel, kisebb ellenallassal, I'gy 
rovidebb utoelettel zajlott le, mint az elmult ev oktober 23-a. A vcro- 
fenyes napsiites kedvezhetett volna a tiszta gondolatok nyilvanos 
elhangzasanak. Budapest nepe azonban megtervezett megfelemli'tes 
kovetkezteben jobbara tavol maradt az esemenyektol. Delelott kihalt 
utcak, csendes keriiletek kepe fogadta a videkrol erkezot. A delutani 
rendezvenyek nagyobb embertomcge pedig az esemeny multaval beke- 
sen tavozott az ismert, bejelentett, rendorscg altal jelentos tulerovel 
vedett helyszinekrol.

A kesobbi esemenyek kiindulopontjat Budahazy Gyorgy letartoztata- 
sanak hire adta. Bar sokakban felmerult, hogy e letartoztatas idozi'tett 
volt, egy dolog biztos; e hir terjesztese SMS-ben a Fidesz-nagygyules 
vegen kezdodott. Az egesz napi iinnepsegek megszervezese azonos 
volt az oktober 23-i programmal, ahol a zavargasok szinten a FIDESZ 
nagygyules vegen kezdodtek. Ha nyitott kerdes is marad Budahazy letar- 
toztatasanak koriilmenye, az SMS-kampany biztosan idozi'tett volt. Ezt 
kovetoen indultak emberek az Aradi es Andrassy utra, ami egy gondosan 
valasztott helyszin es irany volt. A tomegek terelese I'gy tortent eszak 
fele, mikozben a nap zaroesemenye ettol tavol, a legdelibb Duna-hi'dnal, 
a Muveszetek Palotajanal volt. Ez volt a Gyurcsany-fele kitiintetesek 
atadasanak helyszine, a kivalasztottak jelenleteben, szinten eros rend- 
ori biztosi'tassal. A figyelem az Oktogon kbrnyekere terelve, mikozben a 
valogatott kozonseg a Gyurcsany nevet arany betukkel hirdeto marvany- 
tabla mellett gondtalanul setalhatott be a Muveszetek Palotajaba.

A fentiekbol kiolvashato, hogy a rendorseg nem az Andrassy uton 
jeleskedett. hanem a varhato tortenesek idozitese es helyszinvalasztasa 
a rendorseggel oly modon volt egyeztetve, hogy a hatalom valamennyi 
tervet megvalosithassa. A nap tortenete igy teljes: kezdodott Gyur- 
csannyal es a zaszlofelvonassal, vegzodott az elobb lei'rtakkal. Amikor 
az orszagban szakallassa no a Gyurcsany-botrany megoldatlansaga, a 
hatterhatalom gondoskodik rola, hogy egy nemzeti iinnep nemhogy 
Gyurcsany-mentes legyen. hanem a nevezett miniszterelnok a televi'zios 
csatornak jovoltabol egesz nap az orszag elott tiindokoljon es pozoljon. 
Ehhez mar csak hab a tortan a koztarsasagi elnok hataron klviili szerep- 
lese, Igy az orszag allapotara a fejetlenseg szo szerint illett.



AZ ICAZSAC SZELSdSEGES

Nyilt level a magyar kozjogi meitosagoknak, partelnokoknek es koz- 
>̂ leti iroknak

A valo vilag lei'rasa es a velemenyadas modja ket vegpont kozott lehet- 
seges: igazmondassal vagy hazugsaggal. A gondolkodo ember evezredes 
nevelesi tapasztalat alapjan igy tesz kiilonbseget a jo es rossz kozott, 
Carrol szol a biblia, a tisztesseges alkotmany es a tiszta szoval irt tor- 
veny is. A vegpontok a hideg-meleg, a valaszban az igen es a nem, e 
szelso pontok kozott pedig megbujik a langyos ember es a sunyi poli- 
tika. Korunk magyar politikajanak egyik egbekialto hazugsaga, amikor 
a szelsosegektol valo elhatarolodasra buzdi't. A fentiek ertelmeben ez 
azt jelenti, hogy el kell hatarolodni az igazmondo embertol! A tovabbi 
gondolatok az igazmondas szandekaval sziilettek, Igy aki szelsosegest 
kialt. akar olvasatlanul tegye feire az I'rast,

Az igazsag kiszurese az alattomos agymosas koraban alig lehetseges. 
Nehez a tajekozodas napjaink szoaradataban, nehez a tisztanlatas az 
uralkodo media szocsovein at. 2007. marciusaban ujabb megfogalma- 
zasai sziiletnek a masfel evszazados, nevezetes, de soha meg nem valo- 
sult 12 pontnak. Mit ki'van a magyar nemzet? Ez akar egyetlen pontban 
is megfogalmazhato lenne.

A politikusok szi'nvallasara pedig ket kerdes megvalaszolasa is elegen- 
do lenne:

1. Miert eppen marcius 15. elott erkeztek hazankba az izraeli kato- 
nak?

2. Miert jott Mose Kecav izraeli allamfo 2004. aprilisaban, az unios 
csatlakozas elott ket hettel Magyarorszagra?

A hallgatas talalgatasra ad okot. Ha a marciusi szonokok mindegyike 
e ket kerdesrol szolna, elvalna a ver a vi'ztol. A hazug szavakbol is kiol- 
vashato lenne az igazsag.



A NAGY EUROPAI MELLEBESZELES

Ez az Europa nem az az Europa... A Romai Szerzodes 50. evfordu- 
lojan Berlinben az Europai Unio allam- es kormanyfoi monumentalis. 
tuzijatekos. amerikanizalt showmusorok kozepette ujabb nyilatkozatot 
adtak ki. Ennek lenyegc a magyar tortenelem ismereteben ertheto meg. 
A mostani alai'rok azonosak azokkal, akik 2006-ban a magyar nep kiza- 
rasaval a magyar parlamentben az ' 56-os esemenyek 50. evfordulojan 
a szabadsagnyilatkozatot is ellattak nevjegyukkel. E szabadsagnyilatko- 
zat akkor szuletett, amikor Magyarorszag eseteben sem politikai, sem 
gazdasagi fiiggetlensegrol nem lehet beszelni. A magyarsagnak csak a 
tisztanlatas szabadsaga adatott meg. A berlini alai'rok kozt van Angela 
Merkel, az egykori Nemet Demokratikus Koztarsasag neveltje, magyar 
reszrol pedig Gyurcsany Ferenc, az egykori KISZ tulelo delegaltja. Ma 
sokakkal egyiitt mindketten az Europai Unio kegyeltjei, szemelyiik bizo- 
nyitek arra, mindket nyilatkozat ugyanazon gyokerekbol taplalkozik. A 
berlini nyilatkozatban ok mondanak koszonetet Kelet- es Kozep-Europa 
szabadsagszereto nepeinek? Korunk valosaga: a magyarorszag! dontes- 
hozok a munkavegzes utan jaro szemelyes szabadsaggal foglalkoznak, 
mikozben az orszag szabadsagarol nem esik sz6.

Mit iinnepeltek Berlinben? Az 1957-es Romai Szerzodes az akkori 
Hatok gazdasagi szerzodese, aminek termeszetesen semmi koze Europa 
keresztenysegehez es eredendoen sokszinu, osi kulturajahoz. (A kitu- 
zott celok: az egyseges piac a negy szabadsag elvevel, szabad verseny, 
szabad arumozgas, a munkaero es a toke szabad mozgasa, a tagallamok 
torvenyeinekharmonizaiasaagazdasagerdekeben... stb.) A kereszteny- 
seg megemh'tese fel sem meruit. Ma ki kell mondani: a keresztenyseg 
zaszlaja teljesen szuksegtelen, sot nem is ki'vanatos egy gazdasagi rab- 
lohadjaratban. Az Europai Unionak a gazdasagi erdekervenyesi'teshez 
pedig eppen alkotmanyra, tiszta torvenyessegre nines sziiksege. Ezert 
kellenek valamennyi allam elere olyan szalonkepesnek iteit fok, a parla- 
mentekbe olyan politikusok, akik csak szoban hadakoznak a kereszteny 
gondolatert vagy az europai alkotmany fontossagaert. A keresztenyseg 
emiitesetol vagy az alkotmany elfogadasatol semmi nem valtozik meg!

A Europai Kozosseg 1957-es tagallamai a gazdasagi egyiittmukodes 
fokozatos noveleset valasztottak „mint azt egymasba vetett bizalom 
fokozasanak es a haboru elkerulesenek eszkozet” . Ennek egyenes foly-



l atasa az utobbi evek „konvergencia programja", aminek letetemenyese 
Gyurcsany miniszterelnok. Magyarorszag es az EK hivatalosan is beje- 
lentett targyalasai 1985-tol folytak, nem tiltott mozgalomkent egy koz- 
rudottan diktatorikus rendszerben. A rendszert nem valtas bizonyite- 
kakent a gazdasagi atalakitast ugyanazok vittek tovabb 1989 utan is, 
akik az orszag kifosztasa mellett jelentos szcmelyes vagyongyarapodast 
IS elveztek, es a kommunizmus utan ma a posztkommunista EU vedel- 
meben tiindokolnek. Akik a berlini nyilatkozatban iinneplik, hogy veg- 
ervenyesen megszunt Europa termeszetellenes megosztottsaga, csak 
azt nem latjak, hogy a hatterben minden korabbinal erosebb gazdasagi 
megosztottsag van.

Kik kovetkezhetnek Angela Merkel, Gyurcsany es tarsai utan az euro- 
pai politikatbrtenetben? A tortenelem es eloelet ismereteben egyszer 
Goncz Kinga is lehet az EU soros elnoke. Kovacs Laszio EU biztos utod- 
jakent pedig eddigi munkalkodasa, az EU erdekek magyarorszagi erve- 
nyesitese alapjan Koka, Moinar, Magyar Baiint, jelenlegi es volt minisz- 
terek neve joggal johet szamitasba ebben az alkotmany nelkiili Europa- 
ban. Erdo Peter pedig akar a papai tronus varomanyosa lehet, csak ez 
mar nem a kereszteny Europa lesz.



1988 FEBRUARJABAN A GELLERT SZALLOBAN ALAKULTUJJA 
A MAGYARORSZAGI PANEUROPAI UNIO 

DR. HABSBURG OTTO 
A PANEUROPAI UNIO NEMZETKOZI ELNOKE JELENLETEBEN

AZ IDEGEN ELNYOMAS ES DIKTATURA EVTIZEDEI UTAN 1990-BEN 
ITT KEZDHETTE MEG A SZERVEZET TEVEKENYSEGET HIVATALOSAN
IS. MAGYARORSZAG EUROPAI UNIOS CSATLAKOZASAERT

Budapesten marvanytabla hirdeti, mikor adtak el az orszagot a kom- 
munistak a Habsburgoknak, igy keriilt az allamvagyon zsido kezbol zsi- 
doeba. A Rozsadombon meg nines ilyen emiektabla...



HABSBURG GYORCy MAJUS ELSEJEN

2007. majus I -en Habsburg Otto magyarorszagon tartozkodo fianak,
I Magyar Voroskereszt elnokcnek gondolatai hangzottak el a Magyar 
Kadio hullamhosszan Az en hazam cimu sorozatban:

..Amikor edesapamat magyarorszagi latogatasai alkalmaval elki- 
ertem es itt tartozkodasom alatt szemelyes elmenyeket szereztem, 
ikkor ereztem egy szi'vbeli vagyat, hogy nekem itt kell elnem. Nekem 
lehat Magyarorszag, csaladi hagyomanyok alapjan is hazam, de magam 
valasztotta haza is. Tudom, hogy sok magyar meg ellenszenwel gondol 
izokra a Habsburgokra, akik Rakoczi es Kossuth ellen hadat viseltek. De 
en egyreszt arra az Arpad-hazi kiralyra, IV Laszlora emiekezem, aki az 
elso Habsburg csaszart, Rudolfot 1278-ban tronra segitette, masreszt 

Habsburgokra, akik elveztek a magyarok szeretetet. Jozsef nadorra es 
Tiara, Istvan nadorra, Erzsebet kiralynera, de meg inkabb nagyapamra, IV 
Karoly kiralyra es apamra, akik teljes mertekben azonosultak a magyar 
neppel. Ha a nagyapamnak tobb idot hagyott volna a tortenelem, ma 
bizonyara olyan szeretet ovezne, mint amilyen szeretettel fogadjak 
edesapamat Magyarorszag valamennyi telepulesen, ahol megjeienik. 
Amikor az Europai Parlament tagja volt, Magyarorszagot hivatalosan 
nem kepviselhette, de a magyar iigyek targyalasan mindenkor kiizdott 
a magyarokert. Nagyapam es apam a peldakepeim. Keresztenynek es 
magyarnak vallom magam. Ez hatarozza meg ertekrendem. Igy erzem 
Magyarorszagot hazamnak, es sziVbol oriilok, hogy magyar allampol- 
garkent doigozhatok itt, ezen a foldon. Jozsef nadorra azt mondtak, a 
Habsburgok magyar aga. Szeretnem hinni, hogy majd rolam es utodaim- 
rol mondjak: magyar Habsburgok.”

Majus elseje 1776 ota az illuminatusok iinnepe, emiekeztetven arra 
a napra, amikor a zsido szarmazasu Adam Weisshaupt befejezte alapi- 
to munkajat. Azota a satani rend megszervezesenek hivatalos napja, 
kesobb jogfolytonosan a kommunistak nagy iinnepe. Az illuminatusok 
ceija a vilag minden kormanyanak elpusztltasa es a vallasok, a keresz- 
tenyseg kiirtasa, a gonosz vilaguralmanak megvalositasa, az uj vilag- 
rend. A vilagbeke, a szabadsag, testveriseg, egyenloseg szabadkomuves 
jelszavai mogott a vilag nemzeteinek ontudatat, kulturajat es tortenel- 
met zuzzak szet.

Habsburg Gyorgy ma a vilagkormany meghosszabbi'tott keze, egyik



magyarorszagi helytartoja, szavaibol a magyar torteneti'ras Habsburg, 
zsido, kommunista multjanak folytatasa olvashato ki. ami megfelel a 
jelenlegi unios elvarasoknak. EI6 bizonyitek napjaink tortenelem-hami- 
si'tasara, amit megeioz a kommunista tortenetiras, a szazotven eves 
Habsburg-zsido ferditesek lancolata. 2007 marciusaban tudos javaslat 
sziiletett arra is, hogy a nemzeti iinnepek soraban a kiegyezes valtsa ki 
a forradalmat, 1848. marcius 15. helyctt az 1867-es kiegyezes lenne 
iinnepelendo. Meghamisi'tott az orszag ezereves tortenelme is. E peldak 
sorozatabol joggal feltetelezheto, hogy a hivatalos magyar ostortenet- 
iras is hamis alapokra epul.



Zsidok es hazugsagok

‘Cy, '

Csontvary



ZSIDO A HUNYO

A legujabb Gyurcsany-botrany nagyot durrant, mint nemreg a Med- 
yessy-fele D-209-es. Mindketto kirobbantasa jol idozitetten tortent.

I botranyok ,J6h6sei” a kommunizmus kiszolgaloi, annak mindenkori 
iMszonelvezoi, kulcsfigurak az MSZMP es jogutodja, az MSZP torte- 
leteben is. Felvetodik, hogy a botrany kirobbantasa az ellenzeknek volt 
rdeke. A masik elmeleti Ichetoseg a figyclmet felrevivo ..onrobbantas” , 

iiiintha a ..tolvaj kialtana rendorert” , azaz maga az MSZP szivarogtatta 
ki a hirt, es gerjeszti az indulatokat. Errol hallgatas van. de ebben az 
t setben is cinkosak az ellenzekinek nevezett partok, ha nem lepnek hat- 
liatosan a botrany okainak tisztazasaban. Mindket eset a zavarkeltest, 
iz orszag jelen helyzeteben erzett jogos allampolgari indulatok leveze- 
1 eset. es az 1956-os esemenyek 50. evfordulojarol a figyelem eltereleset 
IS szolgalja.

A reszben hazug, maskor elhallgatassal tarkitott hirozonben nehe- 
zen tisztazhatok a hatalmi es erdekszovetsegi szalak. Debrecenben. az 
orszag masodik legnagyobb varosaban tortentekbol egy uj bizonyi'tek 
olvashato ki. A debreceni (helyben ..kiralyi” . ertsd Fidcsz szocsove- 
nek hasznalt) televi'zio 10 napja folyamatosan vezeto hirben tudosit 
a debreceni Kossuth teri tiintetesrol. anelkiil azonban, hogy a pontok- 
ba szedett koveteleseket ismertetne. A tiintetes helyszi'ne a londoni 
Hyde-park szabadossagara emiekeztet, ahol jol idozitettem egymas 
utan jelent meg es szolalt fel Kosa Lajos, a varos fideszes polgarmeste- 
re, Bolcskei Gusztav tiszantuli esTokes Laszio Kiralyhago melleki refor- 
matus piispok is. Az utobbiak legmagasabb szinten a Fidesz tamogatoi, 
ha itteni beszediikben errol nem is tettek emlitest. Tokes Laszio peldaul 
az osszetartas. megmaradas es kitartas harmas gondolatkoreben eppen 
azt emelte ki, hogy hibas a kbzeletnek bal es jobb iranyba terelese, 
helyette a nemzetben valo gondolkodas kialakitasa lenne a kivanatos. 
Beszede kozben tobbszor felhangzott a jelenlevok ritmusos kovetelese: 
„Vesszen Trianon!” , majd pedig a ..Rendszervaltast akarunk! Rendszer- 
valtast akarunk!” Tokes Laszlot a debreceni Kossuth terre erkezesekor a 
helybeli zsido hitkozseg eloljaroi kovettek, ami azert nem veletlen, mert 
a puspok az altaluk adomanyozott Tolerancia-dij kituntetettje. Az emii- 
tett szonoki harmas, a felszolalok kozott szerepio Kosa Lajos, Bolcskei 
es Tokes piispokok mindannyian a zsido hitkozseg lekotelezettjei, Tole-



rancia-dl'jasai. A fentiekbol lathato, hogy az idezett esemenyek hatte- 
reben Debrecenben nem az MSZR de ncm is a Fidesz, hanem a helybeli 
zsidosag all. Ezen allitas elienprobaja is igaz: a Kossuth teren nyilvano- 
san fclszolalok tarka seregeben szamos nyilatkozat iiangzott el, koztiik 
a mar emii'tetteken kiviil a katolikus egyhazc is, de a zsido hitkozsege 
nem. A zsidosag marad a hatterben, mikozbcn tevekenysegebol kiol- 
vashato, hogy masokat, lekotelezettjeit toija maga elott.

A zsidosag szamara vannak nyiltan tamadhatatlan ertekek is. Ilyen 
Arany Janos szcmelye. Vele kapcsolatban erdemes ket budapesti emlek- 
helyenek kornyeket megnezni. Az egyik a Kerepesi temeto, ahol sirja 
van. A nemzet melto kegyelettel es tisztelettel temctte el nem messze 
Vorosmarty sirjatol. A siremlek hattereben ma a Munkasmozgalmi Pan- 
teon latszik. Mondhatjuk persze, az evszazadok talalkozasa, a helyet 
azonban emberek jeloltek ki.

Arany Janos szobra pedig a Muzeumkertben van, a Magyar Nemzeti 
Muzeum epiiiete elott. A klasszicista epiilet homlokzata elott all az 
egyik legszebb magyar kozteri szobor. Labainal azonban a magyar kul- 
turatol idegen, a magyar tortenelem szamara is jelentektelen esemeny- 
rol tudosito tabla van. 1993-ban, az ugynevezett rendszervaltas utan 
kerult oda, es egy 1913-as esemenyrol szol (lasd a tabla szoveget). Az 
I9l3-as ev Ferenc Jozsef kora. Baha'i Ullah latogatasa esemeny volt 
a Habsburg idokben, ami a rendszervaltas utani idokben is megfelel a 
hatterhatalomnak, ezert kerult a magyar nemzeti emiekhelyre a tabla. 
Csak mellekeskent emli'theto, hogy az Arany Janos szobra mogotti 
zaszlorudon most 12 csillagos Europai unios lobogo van ugyanott, ahol 
korabban a szovjet zaszio is lengett. Baha'i Ullah, arab neven „lsten 
fenyessege” ismert vallasi vezeto altal a XIX. szazad kozepen alapitott 
vallas. Alapitoja a babizmus kovetoje volt, s az 1850-ben kivegzett 
Bab halala utan atvette a vallasi kozosseg vezeteset. 1867-ben kihir- 
dette, hogy 6 az ..akiben Isten meg fog nyilatkozni” . A baha'ik szerint 
Jezus, Mohamed, Zoroaszter es Buddha utan Baha Ullah a kovetkezo 
az isteni megnyilvanulasok soraban, s tanitasai egy uj vilagrend csirait 
jelentik. A bahaizmus alapveto tam'tasa az egyhazak es az emberiseg 
egyseget hirdeti. Szerintiik az osszes nagy vallasalapito az Isten meg- 
jelenese es az emberi nem fejlodeset szolgalo isteni akarat vegrehaj- 
toja, mivel a nagy vallasok ugyanazt az igazsagot tanitjak. Az Isten 
egysegevel osszehangban a bahaik hisznek az emberiseg egysegeben is,



crt kiizdenek a faji, tarsadalmi es vallasi eloi'teletek felszamolasaert. A
■ ihai vallas nyitva all mindenki elott, aki elfogadja tanitasait. (Nehany 
I iium egybeesese; a bahai ev marcius 2 1 -en kezdodik - nalunk egykor a 
I inacskoztarsasag napja, bahai evfordulok: aprilis 2 1 - Lenin sziiletese,
ii.ijus 2. - Kadar Janos kihantolasa). A Magyarorszagi Baha'i Kozosseg 
ozpontja pedig Budapesten az V keriileti Ferenciek teren, a ferences 
i mplom es rendhazzal atellenben. Egy kereszteny kozponttal szem- 

iien egy keresztenyellenes... A bahaizmus szervezeti felepitese is egy 
iij vilagrend mintajaul szolgal. A kormanyzat alapegysege a helyi vallasi 
1 anacs, amit a kozossegek valasztanak meg. Kiildotteket valasztanak az 
jrszagos konvenciora. amely megvalasztja az orszagos hataskoru nem- 
:eti vallasi tanacsot. Ezek hi'vjak ossze a nemzetkozi konvenciokat es

/]rany Janos szobra a Baha 'i 
emlekldbldra nez a Magyar Nemzeti 

Muzeum kertjeben

tG\ FA G M ’MOLCSEl X^AGYTOK 
tS EG\ AG LEVELEl

BAHAI'!: \M (15r

riTFTTl’K AW AK EMMklRl HlVA 
AlUX'l IvAHA M '

\'tOlCVAN IV\ lATOGATOTT Bl'DAPESTRE 
I S A SFMZLTl Ml'ZEl'StBAN TARTOTT 

HOAIWST

MAGYARcTR-S/AGI BAHAI KOZOSStG W5.



megviilasztjak az Igazs^goss^g Egyetemes Hazakent ismert legfelsobb 
kormanyzo szervet. Szekhelye az izraeli Haifaban van. A bahai vallas- 
ban vannak kinevezett tisztsegviselok is. mint az Isten Ogyenek Kezei. 
Ime az 6 kezei ernek el Izraelbol Arany Janos szobraig is...

<
X 
X

.MDOTT/i MmriROK EMLEKEZETE"

ELHELVEZTE A MAGYARORSZAGI EVANGELIUMI TESTVERKOZOSSEG 
ES A WESLEY JANOS LELKtoKEPZO FOISKOLA 
A HOLOKAUSZT 60. EVFORDULOJAN 2004

E tabla tobb magyar nagyvaros palyaudvaran megtalalhato anelkul. 
hogy zsido eredetere kozvctleniil utalna. E tablat nem a tortenelmi 
egyhazak es nem is a zsido hitkozsegek helyeztek el. A negy rogzi- 
tocsavaron azonban rejtetten ott van a David csillag (lasd jobb szelen 
kinagyitva).

A fenti tenyek ismerete 2006-ban tortenelmi fontossagu. A nan- 
dorfehervari diadal 550. evfordulojan a magyarok Europa megmentoi 
voltak, most e kis nep hivhatja fel a vilag figyelmet arra, hogy Europat 
ujabb betolakodok fenyegetik. Amit a fejlettnek mondott, de agymosott 
Nyugat mar nem lat, vagy hallgatasaval egy uj hatalom kiszolgaloja, 
annak veszelye itt a keleti vegen latszik legtisztabban.



SALKAHAZI - CyURCSANNYAL KORITVE

Ket gondosan megtervezett esemeny keriilt egyetlen napra, 2006. 
szeptember 17-e kronikajaba. Az egyik, Salkahazi Sara boldogga ava- 
tasa delelott, a Gyurcsany-botrany kirobbantasa pedig az estere szolo 
volt. A Salkahazi-program gondos elokcszitese tagadhatatlan, de a 
magyar belpolitika kozelmultjara emiekezok (ertsd: iigynokmultak) sza- 
mara egyertelmu, hogy a Gyurcsany korul kavart vihar idozitese sem 
volt veletlen.

E ket esemenyt az egyik televi'zios csatorna a kovetkezokepp tarsi'tot- 
ta: keppel es hanggal tudosi'tott a boldogga avatasrol, mikozben a szent 
ahitatot megtorte a kepek alatt futo szalagtudositassal, ekeppen:

KEPERNYO: Erdo Peter bi'boros szavai: „A mostani szentmiseben 
iinnepelyesen kihirdetjiik Salkahazi Sara szocialis testver boldogga ava- 
tasat.”

FELIRAT; ..Nincsen sok valasztas, azert nincsen, mert elkurtuk. Nem 
kicsit, nagyon. Europaban ilyen boszmeseget meg orszag nem csinalt, 
mint amit mi csinaltunk.

KEPERNYO: Erdo Peter: „A hit onmagaban, tettek neikul, holt 
dolog.”

FELIRAT: ..Nyilvanvaloan vegig hazudtuk az utolso masfel, ket evet. 
Teljesen vilagos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.”

A kozvetitesben elhangzott meg, hogy Salkahazi peldaja nem egyedi a 
katolikus egyhaz torteneteben, hozza hasonloan Mindszenty Jozsef es 
AporVilmosisvallalta aziildoztetest. ErdoPeten'gymegemlekezettMind- 
szentyrol. mikozben Salkahazi boldogga avatasat maga kezdemenyezte, 
de ugyanezt nem tette meg tortenelmi elodje, Mindszenty eseteben. 
Nyitott kerdes, hogy a Salkahazival egyiitt ugyanazon iigyert vertanu 
halalt halt hitoktatono, Berkovits Vilma (nevet a Duna parti emiektabla 
is orzi) miert nem keriilhetett a boldogok soraba. Effajta boldogga avatas 
Magyarorszagon utoljara 1083-ban volt, amikor Szent Istvan, fia Imre es 
Gellert puspok avatasa tortent. E teny alapjan mintha Salkahazit eppen- 
seggel Szent Istvan-i magaslatokba kivantak volna emelni. A boldogga 
avatas es a botranykeltes, a mindkettorol szolo tudositasok is ugyan
azon hatterhatalom tevekenysegenek dokumentumai.



A HAZUCSAG MERTEKEGYSEGE

Ha lenne politikai meresiigyi hivatal, bevezetne a hazugsag mcrtek- 
egyseget, ami I gyurcsany. Az aljas indokbol elkovetett hazudozas 
lehetne a gyurcsany-negyzet, a nemzet elleni hazugsagok mertekegy- 
scge pedig a gyurcsany a kobon. Nemzeti es allambiztonsagi erdekbol 
most az utobbival kell foglalkozni, hiszen a gyurcsanyi hazugsag-hisz- 
teria - mint jovendoltek - egy honap utan erthetoen csendesedett. 
Az ezt koveto oktober 23-a tunt utolso eselynek az ebredesre, annak 
felismeresere, hogy a szeptemberi (oszintesegi rohamban elkovetett) 
gyurcsanyi hazugsagnal van nagysagrenddel nagyobb is. A karomkodas 
fokozasa azonban mellozve.

Lehet-e nagyobbat hazudni Gyurcsanynal? Termeszetesen. Lehet-e 
fokozni a kommunista diktatura evtizedei alatt elkovetett becsapaso- 
kat? Mindezeket mar idotartamban is meghaladja az az evszazados 
fondorlatos megtevesztes, amit a zsidosagtett a magyarsagellen. Ennek 
igazolasara azonnal fellapozhato a minden csalad otthonaban felleiheto 
UTMUTATO a 2005. evi szemelyi jovedelemado bevallashoz, melynek
7. oldalan kezdodik az egyhazak listaja. A felsorolas elejen a Magyar 
Katolikus Egyhaz, a Magyarorszagi Reformatus Egyhaz, a Magyarorszagi 
Evangelikus Egyhaz. ezt koveti a Karma-Kagyiipa Kozosseg, kesobb a 
leghosszabb nevu OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR Vallasi 
Kozosseg es Szellemi iskola, a leghangzatosabb nevu pedig a Szakja 
Tasi Csolig Buddhista Egyhazkozosseg. A zsidosag NINCS a magyar tor
tenelmi egyhazak soraban! A neveben zsido (es az alig felismerheto. 
megis zsido erdekeitsegu) csoportok elvegyiilnek a hivatalos nyom- 
tatvany 129 csoportosulast tartalmazo felsorolasaban. Kozuluk ma 
a legismertebb nevu a MAZSIHISZ (Magyarorszagi Zsido Hitkozsegek 
szovetsege), melynek neve eppenseggel azt mutatja, hogy nem egyhaz, 
hanem civil szervezet. Ugyanolyan szovetseg, mint a KESZ (Keresz- 
teny Ertelmisegiek Szovetsege), ami termeszetesen nem azonos sem 
a katolikus, sem a reformatus egyhazzal. Megjegyzendo, hogy a K to  
az egyhazak listajan nem is szerepel, es nem ker adomanyt az adozok 
egyhazi felajanlasabol. A MAZSIHISZ azonban igen, az idezett adozasi 
UTMUTATO egyhazi rangsoranak 32. helyen. A MAZSIHISZ-nek ter
meszetesen nem rabbija van, hanem elnoke, alelnoke, akiknek nem a 
zsido hiteletben, hanem a magyar politikaban van szerepe. Vilagosan



iiiutatja ezt a debreceni zsido hitkozscg is, melynek iigyvezeto igazga- 
loja egy volt szocialista epitoipari vallalat kulturfelelose, elnokc pedig 
I helyi korhaz (anyagi botranyai miatt) bukott gazdasagi igazgatoja. 
Nem is kellene veliik foglalkozni, ha nem ez a hitkozseg szervezne 
lendszeresen, immar hetcdik eve a zsido testverkozossegek nemzet- 
kozi konfercnciajat. Ennck keretebcn rendre meghi'vtak es dijaztak a 
politikai elet eloljaroit, I'gy Kosa Lajos (Fidesz) debreceni polgarmes- 
Lert, Torgyan Jozsef (FKgP) minisztert, Nagy Bercelt (az Orszagyules 
ilelnoke. Ader Janos tanacsadoja volt). Kiss Peter (MSZP) kancellaria 
minisztert. Az aitaiuk alapi'tott tolerancia-dijban reszesiiltek a helyi es 
iz orszagos, tudomanyos es hitelet vezetoi: koztiik Glatz Ferenc (MTA 
akkori elnoke), Bolcskei Gusztav reformatus puspok, Varszegi Asztrik 
pannonhalmi foapat es legutobb Erdo Peter biboros, esztergomi ersek. 
A debreceni hitkozsegnek nines rabbija sem, igy Erdo Peternek a helyi 
hitkozseg altal adomanyozott tolerancia di'ja erseki rangjahoz meltatlan 
kozegben keriilt atadasra.

2006. oktoberenek esemenye meg, hogy Erdo Petert megvalasztottak 
az Europai Katolikus Konferencia elnokenek. A MAZSIHISZ egy helyi, 
az Europai Katolikus Konferencia pedig egy europai civil szervezodes, 
ami lehet a Vatikan meghosszabbitott karja, de mukodeseben politi
kai celokat szolgal. Az utobbi elnokeit nem nemzeti, hanem eppenseg- 
gel nemzetek folotti, europai erdekbol es szolgalatert nevezik ki. Az 
europai szolgalat ma hazaarulast jelent politikai, egyhazi es tudoma
nyos szinten. A MAZSIHISZ nev szerint is zsido, az Europai Unio pedig 
megjeloles nelkul a nemzetkozi zsidosag alattomos eroszakszervezete. 
Erdo Peter kozszereplesevel az a kep valik teljesse, melyben latszolag 
demokratikus keretekben (pi. europai unios parlamenti valasztassal, de 
alkotmany hianyaban!) a vezeto politikusok, az egyhazi es a tudoma
nyos elet eloljaroi es a rejtozkodo zsidosag szovetsege dont.

A kor. melyben eliink: oktober 23-an a senki altal meg nem valasztott 
magyar miniszterelnok es erkolcsileg bukott kormanya 650 millioert 
egy beton dollarpiramist, 1956 emieket meggyalazo emiekmuvet avat. 
Ugyancsak 650 millioba keriilo iinnepsegek kereteben a vilag vezetoi 
politikusai hivatalosak az iinnepsegekre, Erdo Peter a MAZSIHISZ es 
Europa kituntetesevel adja aldasat ra. Mintha Marai gondolataval ismet- 
lodnenek az 50 eve tortentek: „Es a vilag beszel csodarol,/ Papok papol- 
nak batorsagrol./ Az allamferfi parentalja,/ Megaldja a szentseges papa.”



Glatz Ferenc es Vizy E. Szilveszter vezetesevel a Magyar Tudomanyos 
Akademia is fenyes kiilsosegek kozott rendezte meg 56-os emlekkonfe- 
renciajat, idezve ' 56-nak a kadari, es a ma sem kiilonb posztkadari ertel- 
mezeset. Mert a tudosok sem a kolto nyoman kerestek a valaszt: - Miert, 
hogy meghasadt az egbolt,/ Mert egy nep azt mondta: ..Eleg volt.” . A 
magyar nepet evszazadokon at sanyargatta a „tron es oltar”sz6vetsege, 
a mai utodok alnemzeti, alkereszteny es altudomanyos szinben teszik 
ugyanezt. Ha vezetoi nem, de a magyar nep, a tizenotmillios magyar 
nemzet erti-e meg, lesz-e batorsaga kimondani, hogy: HABSBURG, 
KOMMUNISTA, CIONISTA UNIO - BUSZKE, SZABAD MAGYARNAK 
NEM VALO!



HERDERT FELEDNI,
CION BOLCSEIT ES A KGB-T ISMERNI KELL!

Magyarorszag masfel evszazada idegen erdek es kenyszer sziilte val- 
lozasokon megy kercsztiil. Az utobbi hat evtized tobblepcsos ..reform- 
[)olitikaja” valojaban lehengerlo sikerckrol szolo amokfutas, mikozben 
I magyar erdek kovetkezetesen, veszesen hatterbe szorul. E folyamat 
inegallitasahoz tiszta gondolat es tisztesseges vezeto kell. A megertes 
i forrasa: egy tortcnelmi hazugsag feltarasa (Herder), majd ket elhallga- 
tott dokumentum (CION bolcseinek es a KGB 45 pontjanak) ismerete.

I. NINCS herderi joslat! Herder (nemet gondolkodo, meghalt 1803- 
ban) sehol nem irt magyar nemzethalalrol! Az irodalmi es tortenelmi 
koztudatban megis az 6 nevevel jovendolik a magyar nep kihalasat. Ket 
evszazad hazugsaga ugy ivodott be a kozgondolkodasba, hogy manap- 
sag Herder idezese szinte egyet jelent a nemzethalal remevel. Herder 
kornyvtarnyi I'rasainak mindossze egy felmondataban van olyan utalas 
a magyarokra, amely szerint „fel6, hogy maga a nyelv is eltunik". Meg 
ez a megallapitas sem Herder sajatja, hanem egy Maria Terezia kora- 
beli Habsburg-barat jezsuitatol szarmazott, alapja a Karpat-medence 
tortenelmenek es etnikumanak felreismerese, amit kesobb maga Herder 
is bevallott. A herderi joslatnak nevezett valotlansagot az evszazados 
Habsburg, panszlaves zsido erdek (ertsd: magyarsaggal szembeni erdek) 
taplalta.

A ket evszazados folyamatos tortenelem-hamisitasra jellemzo, hogy a 
magyar nemzethalal programszeru terjesztese a mai napig tart. (Jgyan- 
ekkor elmarad a zsido tortenelem idezese Herdertol, pedig az ..Eszmek 
az emberiseg tortenetenek filozofiajabol” cimu muve 12. konyve- 
nek terjedelmes fejezeteben foglalkozik vele. Ezt irja: ..ugy adom elo 
a heberek tortenetet, mint ok maguk.” . „Az Izraeli Kiralysagnak tulaj-
donkeppen nem volt torvenyes alkotmanya.” ...... egy orszag, ameiynek
berendezkedese sem a belso, sem a kiilso feltetelekkel nines osszhang-
ban, a vilagnak ezen a tajan nem lehetett eletkepes.” , .... vallasossa-
guk kepmutatassa valt, tanultsaguk egyetlen konyv szorszalhasogato 
magyarazatava, patriotizmusuk szolgai ragaszkodassa a felreertett regi 
torvenyekhez, olyannyira, hogy a szomszedos nepek megvetettek vagy 
kigunyoltak oket.” , „ Isten nepe, mely valaha magatol az Egtol kapta



hazajat, evezredek ota. ugyszolvan szuletesetol fogva, elosdi noveny 
mas nemzetek torzsen, ravasz alkuszok nemzetsege majdnem minde- 
nutt, amely minden elnyomas ellenere sem vagyik sehol sajat otthonra 
es megbecsulesre.”

Tehat van Herdertol szarmazo hiteles irodalom is. A nemzethalal 
helyebe azonban Arany Janos eletmuvet es orokervenyu gondolatat kell 
visszaiiltetni:

„Es ne gondold, hogy kihalnak/ Sujtott nepek hirtelen,
Amig ossze-zeng a dalnok/ S a nemzeti erzelem.”

2. LETEZIK a Cion bolcseinek jegyzokonyve, a zsido vilagbirodalom 
tervevel, ami az alabbi hangvetelben Irodott:

Szuperkormanyunk a torvenyen ki'vul alio keretekben mukbdik. Itele- 
teket fogunk vegrehajtani, oini fogunk es kegyelmet gyakorolni. Akarat- 
erovel uralkodunk, mert kezunkben van egy valamikor hatalmas, most 
altalunk legyozott part oroksege. Fegyvereink pedig a hatartalan becs- 
vagy, ego kapzsisag, irgalmatlan bosszu, gyulolet es rosszindulat.* 

Toliink indul ki a mindent elnyelo terror. A mi szolgalatunkban 
minden velemenyt, minden doktrinat kepviselo szemelyek allnak: 
monarchistak, demagogok, szocialistak, kommunistak es mindenfde

almodozo utopistak. Mind- 
ezeket felfegyvereztuk felada- 
taik elvegzesere; mindegyi- 
kiik a sajat maga szamlajara 
assa ala a tekintely utolso 
maradvanyait, igyekszik meg- 
donteni minden fennallo 
rendet. Ezek a torekvesek 
nyugtalansagot ideznek elo 
minden allamban; az allamok 
nyugalomra intenek, keszek 
meghozni minden aldozatot 
a beke erdekeben; mi azon
ban nem fogunk nekik beket

Debrecenben Kosa Lajos es Sdsdi 
/indras. Budapesten Demszky Qdbor 
epitkezik



idni, ami'g nyi'ltan es alazatosan el nem ismerik allamok feletti szu- 
[)crkormanyunkat.*

A gojok azzai, hogy partokra szakadtak. a zsidok kezebe adtak magu- 
kat. A partharcokhoz ugyanis penz keil, es a penz mind a mi keziinkben 
van. Kezunk benne van a torvenyhozasban, a valasztasok lebonyolita- 
saban, a sajtoban, az egyen szabadsagaban, mindenekfelett azonban 
I nevelcsben es kozoktatasban... * („ha magadban beszelgetsz, 6, a 
/sarnoksag kerdez, kepzeletedben se vagy fiiggetien, ... mert ahol zsar- 
noksag van. minden hiaban, ... mert ott all eleve sirodnal, 6 mondja 
meg, ki voltal, porod is neki szolgal.”)**

Felrevezettiik, elszeditettuk es elrontottuk a nem zsido fiatalsagot azal- 
tal. hogy olyan elvek es elmeletek alapjan neveltuk. amelyekrol tudjuk, 
hogy helytelenek, de amelyeket megis a lelkere kotottunk. Nagyszeru 
eredmenyeket ertunk el azzal, hogy a torvenyeket ellentmondo ertelmeze- 
sekkel kiforgattuk valodi ertelmiikbol. Ez azzal az eredmennyel jart, hogy 
ezek a torvenymagyarazatok eloszor elhomalyosi'tottak, majd erthetet- 
lenne tettek a torvenyeket olyannyira, hogy a torvenyhozas osszekuszalt 
szovevenyeben meg maguk a kormanyok sem tudnak eligazodni.*

Onok azt mondhatnak, hogy a gojok fegyverrel a kezukben fognak 
nekunk jonni, ha ido elott rajonnek arra, hogy valojaban mi folyik korii- 
iottiik; ez ellen azonban Nyugaton oly szornyu terroreszkoziink van. 
amelytol meg a legbatrabbak is remegnek, a foldalatti helyisegek. a fold- 
alatti vasutak. azok a foldalatti folyosok, amelyek meg az ido elerkezese 
elott keszen lesznek valamennyi fovaros alatt. s ahonnan ezeket a fova- 
rosokat minden szervezetukkel es irattarukkal egyiitt a levegobe fogjuk 
ropiteni.*

(Az idezetekforrasa: *HerzlT:Cion Bolcseinekjegyzokonyvei. **lllyes 
Gyula: Egy mondat a zsarnoksagrol)

3. VAN KGB es vannak titkosi'tott dokumentumai. Peldaul a benn- 
sziilottek leigazasanak alapelveit osszefoglalo 45 pont. melynek forga- 
tokonyve szerint zajlott Magyarorszag 1945 utani egesz tortenelme, 
beleertve az 1989-es elhazudott rendszervaltast is. (Valamennyi pontja 
megtalalhato e sorok irojanak Alattomos agymosas c. konyveben) 
A kovetkezetesen magyarellenes (internacionalista, kozmopolitika) 
tevekenyseg kulcspontjai:

Meggyorsftani a ... bennszulottek likvidalasat (ertsd: nepirtas)



Meg kell gyorsitani az osszes part cgy szervezetbe torteno egyesite- 
set (ertsd: diktatura)

A bennsziilott vezetes nyilvanos fellepesei lehetnek nemzeti es torte- 
nclmi szinezetuek, de azok nem vezethetnek a nemzet cgysegchez.

Ha letrejon egy olyan jellegu szervezet, amelyik ... szorgalmazna a 
hivatalos vezetes gazdasagi tevekenysegenek ellenorzeset, azonnal be 
kell inditani ellene nacionalizmus es sovinizmus vadjaval egy ragalom- 
hadjaratot. Ezt a kovetkezokcppen kell csinaini: emiekhelyeink megsze- 
gyenitese, temetoink megrongalasa, nemzetiink es kulturank befeketi- 
teset hirdeto, es a veliink kotott egyezmenyek ertelmet ketsegbe vono 
roplapok kiadasa. A propagandamunkaba be kell vonni a bennszulotte- 
ket, es kihasznaini a veliink szemben letezo gyuloletet.”

Az onsajnalat keltese, onmerenylet provokalasa alapjan joggal felvet- 
heto, hogy a jelenlegi Gyurcsany-botrany kirobbantasa is bnerdekbol, 
onvedelembol sziiletett. Az idegen ugynokok maig tarto jelenletere 
pelda volt a Medgyessy-botrany. A harsogo IGEN-propaganda hatte- 
reben a Parlament nemet mondott az iigynokmult felszamolasara, es a 
nemzetkozive dagadt ujabb miniszterelnoki botrany kivizsgalasara. A 
legfobb nepkepviselet tobbszoros bizonyi'tekat adta a nemzetarulasnak. 
Ezert kell a herderi hazugsagot feledtetni. Cion bolcseit leleplezni. a 
KGB tevekenyseget megismerni es hirdetni, hogy az orszag mai bajainak 
forrasa az Europai Unio diktatuma.



A HATTERHATALOM BIZONYITEKAI

Ma a magyarsag (crtsd: a szavazasra jogosultak tobbsege) alattomos 
igymosas. tortenelmi tudatlansag allapotaban van. melynek talajan 
iz orszag tudatos gyarmatositasa, evezredes kulturajanak szetzuzasa 
tolyik, a jogtipras es csodbe juttatas hatalmas ki'serlete valosul meg. A 
vegorakban sokan fujnak riadot, mikozbcn a legharsanyabbak ismet a 
hatterhatalom berencei, akik felreviszik az orszag szekeret.

Ma a Karpat-medenceben amerikai-zsido-liberalis-szabadkomuves 
erdekervenyesites folyik. Ennek soran az ujsutetu es alacsonyabb rendu 
amerikanizmus keriil folebe a hagyomanyos europaisagnak, a farize- 
Lis zsidosag iili diadalat a keresztcnyseg folott, humanizmust hirdetve 
libcralis es szabadkomuves alarcban folyik a nemzetgyilkossag. A folya- 
mat leirasara egyetlen jelzo nem is elegendo, ezert kell tudatosftani az 
amerikai-zsido-liberalis-szabadkomuves (a tovabbiakban betuszoval 
AM-ZSI-LIB-SZAB) megjeiolest, mivel a jelzok egyedi hasznalatakor a 
hatterhatalom nemzetkozi zsidosaga az ismert modszer szerint rogton 
antiszemitizmust kialt. A megnevezett zsido ekkor athazudja magat 
liberalisnak, akit pedig liberalisnak jeloinek, az rogvest szabadkomuves 
alarc moge bujik. Igy tekereg klgyokent a hazugsag lancolata.

A hatterhatalom letenek legutobbi bizonyiteka az elmult evtized harom 
nepszavazasa: 1997-ben Magyarorszagnak a NATO-hoz, 2003-ban az 
Europai Uniohoz valo csatlakozasarol, 2004. december 5-en pedig a 
kettos allampolgarsagrol szolo nepszavazas vegeredmenye kovetkeze- 
tesen megfelelt a hatterhatalom, az AM-ZSI-LIB-SZAB elvarasoknak. A 
NATO-hoz es az EU-hoz valo csatlakozas ( helyesebben csatlakoztatas) 
nem nemzeti, hanem nemzetkozi erdek volt, mivel mindketto a nemzet
kozi zsidosag eroszakszervezete. A kettos allampolgarsagrol szolo nep
szavazas pedig annak bizonyiteka, hogy a demokratikusnak nevezett, 
valojaban aljas, alattomos modszerek, a mediadiktatura alkalmazasa- 
val a magyarsag onmegtagadasra, a nemzeti erdek nyilt letagadasara 
is kepesse teheto. Mindket nemzetkozi szervezetbe valo belepes utan 
napokon beliil fekete leveskent omiott az emberek nyakaba az a valosag, 
ami szoges ellentetben allt a korabban hirdetett elonyokkel. Nem volt 
ez maskent a legutobbi Gyurcsany-fele „valasztasi gyozelem”-mel sem, 
amikor a kampanyban csak az orszag valos helyzeterol nem esett szo. 
Erdemes felidezni a NATO-nepszavazason feltett kerdest: „Egyetert-e



azzal, hogy a Magyar Koztarsasag a NATO-hoz csatlakozva biztosi'tsa 
az orszag vedettsegct?” Hasonlokepp felrevezeto (es jogilag hibas) volt 
az EU nepszavazas kcrdese: „Egyetert-e azzal. hogy a Magyar Koztar
sasag az Europai Unio tagjava valjon?” Ket teny maradt ki a kerdesbol. 
nevezctesen a mod, mely igy hangzott volna: „a csatlakozasi szerzo- 
des szerint” . Meg fontosabb, es azota is clhallgatott kcrdes, hogy a 
valasztopolgar egyctert-e azzal. hogy Magyarorszag a szabadkomuves 
Nyugat-Europahoz csatlakozzon? A kerdesre csak az lett volna jogosult 
valaszt adni:

1. aki tudja, hogy mi a szabadkomuvesseg;
2. aki erti, hogy a XX. szazadi diktaturak ugyanannak a szabadkomu- 

vessegnek a hajtasai;
3. aki megerti, hogy a szabadkomuves uniohoz szabadkomuves alla

mok csatlakoznak. ezert minden magyar kulcspolitikus is szabadkomu
ves.

Lezajlott tehat harom nepszavazas, nemzeti kontosben, a nemzeti 
erdek hangsulyozasaval, de a nemzetellenes erok gondosan megterve- 
zett gyozelmevel. Aki egybol nem ertene, annak itt van immar harom 
pelda, es a tortenetnek meg nines vege.

A korabban megosztott Europa keleti es nyugati feleben a szabad- 
komuvesseg igenyei szerint alakult az orszagok sorsa, beleertve a szo- 
cialista rendszereket is. Aki a szemelyes hasonlatokbol jobban ert: az 
akkori Elnoki Tanacs elnokei (allamfok), Dobi Istvan es Losonczi Pal 
ugyanolyan babfigurak voltak az akkor orosz (egyebkent zsido-libera- 
lis-szabadkomuves) hatalom kezeben, mint manapsag Goncz, MadI es 
Solyom. Nemzeti erdek kepviseleterol sem akkor. sem most nem lehe- 
tett sz6. Aki ismeri a KGB 45 pontjat a leigazas alapelveirol, a benn- 
szulettekkel (pi. magyarokkal) valo banasmodrol, az el tud igazodni 
napjaink esemenyeiben is: „A bennsziilott vezetes nyilvanos fellepesei 
lehetnek nemzeti es tortenelmi szinezetuek, de azok nem vezethet- 
nek a nemzet egysegehez.” A nemzeti szi'nben valo tetszelges bevett 
modszer, a lengyeleknel a szovjet erdekek kiszolgalasa idejen Koscius- 
ko-hadsereg megjelolessel a lengyel szabadsagharcos nevet becsteleni- 
tettek meg. E modszer szinte jogfolytonosan vezet Orban Viktorig, aki 
a hatalom kezeben most nemzeti hos jelolt. Orban a kivalasztott ember



Nagy Imre ujratemetesen elmondott beszede 6ta, aki az 1956-os sza- 
hadsagharc 50. evfordulojan a nemzetarulas ujabb bizonyitekat adhat- 
la. Bar jogosnak hat a „J6 reggelt, Magyarorszag!” felhi'vasa, miszerint 
..a magyar demokracia nem epulhet hazugsagra. nem engedheto meg. 
hogy ezeket a hazugsagokat a Gyurcsany-kormany a magyar emberekkel 
fizettcsse meg stb....” Orban maga is a legnagyobb hazugsagok hordo- 
zoja. Ez vonatkozik politikai (szabadkomuves) multjara, ezzel egyutt 
az egesz unios politikajara, melynek kulcsmondata volt; „az unioban 
egyetlen akarat ervenyesui, es ez a valasztok akarata” . A mondat elso 
fele ugyanis igaz, az egyetlen akarat az amerikai-liberalis-zsido-szabad- 
komuves diktatum, de ez ertelemszeruen nem lehet azonos a (nemzeti) 
valasztok akarataval. Csak a tudatlansag talajan hihet barki is a Jo reg- 
gelt, Magyarorszag! dokumentum azon megallapitasaban. mely szerint 
2006-ban a rendszervaltoztatas ota eloszor tortent Magyarorszagon 
szervezett es nyi'lt politikai hazugsag, amikor eltitkoltak az orszag valos 
helyzetet, korlatoztak az igazsag megismeresehez valo jogot, a tajeko- 
zodas szabadsagat, ezzel pedig az allampolgarok demokratikus jogat a 
dontes szabadsagahoz. Orban ur, eljott az igazmondas ideje, es Orban 
elvtars alkonya! Aki I'gy erti jobban: Orban kozonseges zsido berenc, 
ertsd az amerikai-zsido-liberalis-szabadkomuves erdekek szekertoloja.

2006. forro nyara, a regi-uj kormany megszon'to, egyuttal magyar- 
sag elleni intezkedesei embermilliokat kesztetnek elgondolkozasra. A 
leirt evtizedes (de ismerten evszazados, vagy evezredes) tortenelem- 
hamisi'tas megismertetesere evtizedek kellenenek, megis a kozelgo 
oktober hataridot ad a cselekvesnek. Orban a fizetett ellenzek neve- 
ben szeptember 23-ra a Hosok terere hivogat. A foproba ideje valoban 
eljott, amilyen szeptember 23-a, olyan lesz oktober 23-a is. A hata- 
lom „zenes-tancos", emlekezo, emiekmu-avato, host szentelo iinnepet 
keszit oktoberre. Ezzel akarja feledtetni az 1989-es rozsadombi paktum 
azon pontjat. mely szerint az 1956-os esemenyeket, mint a kommuniz- 
mus megjavitasat ceizo mozgalmat kell beallitani, tehat sz6 sines sem- 
mifele rendszervaltasrol. A hallgatas es elhallgattatas evtizedei utan a 
hirdetett szolasszabadsag idejen mar 1990-ben felismerheto volt, hogy 
a hatalom kisajatitja 1956-ot. Ezt bizonyitja a mostani, Dozsa Gyorgy 
uti, az amerikai dollarpiramist formazo emlekmu epi'tese is.

1956 oktobereben egyetlen gondolat koriil - SZABAD ES FUGGETLEN 
MAGVARORSZAGOT! - nemzeti egyseg johetett letre, ennek hirdetese



all eiottiink a most kovetkezo evfordulon is. Ha 1456-ban egy kisebbseg 
tudott szembeforduini es diadalt aratni ellenseges tuleron, ha 1956- 
ban egy kis nep egy akkori vilaghatalommal ereztetni tudta, eleg volt, 
akkor a hos es gondolkodo magyarok kesei utodjai ismet kinyilvani't- 
hatjak azt, amit az agymosott, joletben duskalo Nyugat most sem lat: 
Europa vesztct jelenti az alattomos amerikai-zsido-liberalis-szabadko- 
muves hegcmonia. Ennek kimondasa ma a magyarok kiildetese. Ebben 
nines vesztenivaloja, mielott meg a kozel-keleti konfliktus latvanyos 
megoldasakent diadalmenetben megtortenik az uj-izraeiitak latvanyos 
betelepulese a Karpat-medencebe. Ezert kellett volna szazezres bekes 
tomegnek kimenni az utcara mar szeptember 23-an, de nem Orban 
zaszlaja ala, hanem a Parlamenthez, a lyukas nemzeti zaszlohoz. Ebbol 
lehetett volna ugyanitt es szerte a pesti utcakon millios tomeg oktober 
23-an, amelyik megakadalyozza a Dozsa Gyorgy uti, 56 emieket meg- 
csufolo, idegen erdeket dicsoito bitofak, a „rozsdatemet6” felavatasat. 
A bajok forrasa megsem az emlekmu, de az emiekmu pontos tiikorkepe 
a magyarsag leigazasanak.

2006-ban a tiltakozdsok ellenere felavatott Dozsa Qyorgy uti '56-os emlekmu



BUS BESZED, SATANI VIGYORRAL

22 oras latogatas utan elrepiilt Magyarorszagrol az ifjabb Bush elnok. 
rortenelminek beharangozott beszedenek elhangzasa utan egy nappal 
sines nyoma erdemi kritikanak, amit nem potol a politologusok elemze- 
se. A beszed a dobbenet erejevel hatott azokra, akik eszrevettek, hogy 
ibban semmi nem utalt a magyarsag sorskerdeseinek megertesere. 
Petofi gondolatai alsagosan hangzottak egy vilaghatalom kepviseloje- 
lol, mikent korabban Habsburg Otto is nevetsegesen idezte kedvenc 
versekent az ..Akasszatok fel a kiralyokat” . A beszed helyszme valo- 
ban tdrtenelmi volt; Ferenc Jozsef koranak Citadellaja, ahol Horthy fia 
emiekmuvenek kesziilt, majd a szovjet szabadsagot hirdeto palmaagas 
noalak szobra all, ami most megfelel az amerikai (demokracia-) igenyek- 
nek is. A beszed hangvetelere a cimbeli jelzok illenek, bizonysagul vis- 
szajatszhatok a felvetelek.

A helyszi'n gondosan valasztott, a szmpad jol megtervezett volt. Bush 
jott es szolt. de e nevezetes alkalmon az amerikai elnokot senki nem 
kerte fel beszedenek megtartasara. Igy sem Solyom Laszio, sem Gyur- 
csany Ferenc nem kenyszerult arra, hogy a televi'zio nyilvanossaga elott 
fejezze ki halajat az elnoknek. Ezt termeszetesen korabban megtettek 
zart korben a parlamenti di'szebednel. A hatterben hodolo kozjogi mel- 
tosagok nem az eiso sorokat toltottek meg. es a kamera jovoltabol hatul- 
i6l kovetve maig nem tudni, hogy kik voltak ott. A beszed elhangzasa 
utan veluk, a koz szamara ..arctalan sereggel” kezdodott az elnoki kez- 
logasok sora, amit a Magyar Televizio helyszini tudosi'toja - a studiobol 
clhangzott keresre - sem kommentalt tenyszeruen. A hazai nepszeru- 
>ege melypontjan alio Bush nem a magyar nephez szolt, hanem sajat- 
laihoz, ezuttal magyar helyszinrol. A beszed 1956 emiekenek nyilvanos 
inegcsufolasa volt. Termeszetesen nem esett sz6 arrol, hogy a hallgatas 
vtizedei utan 1990 ota az esemenyek elferditese, tudatos kisajatitasa 

!6rtenik. A kozpenzen fenntartott, idegen erdeket szolgalo media nem 
z6l a rozsadombi paktum 16. pontjarol, mely szerint „Az 1956-os 

' semenyeket, mint a kommunizmus megjavitasat ceizo mozgalmat kell 
beallitani es csak azokat szabad szohoz juttatni, akik ezt Igy ertelme- 
ik." A rendezveny zaszlodiszet egyenlo aranyban adtak a magyar es 

imerikai lobogok, hamis egyenrangusagot hirdetve a vilag nepei elott. 
\U\sU erkezesenek beharangozasa az 1956 elotti tisztelgesrol szolt, ezt



azonban cafolta, hogy a beszed nem a nevczetes 56-os lyukas zaszio 
elott hangzott el. Amint az elnok es Laura asszony a Kossuth teren sem 
ennel, hanem a hatalom allittatta fekete granit tombnel koszoruzott.

Bush latogatasa pontosan 4 honappal elozte meg az 56-os szabad- 
sagharc 50. evfordulojat. Az elmult napokban ket nevezetes budapesti 
mcgmozdulas erdemelt figyelmet: A Szabadsag teren tiintetes volt a 
frissen aranyozott szovjet emiekmu eltavolitasaert, majd a Parlament 
koriil tobb ezres tomeg formalt eloiancot a magyar genocidium ellen, 
melynek legujabb formajaban ujabb torvenyesi'tett abortusz valik lehe- 
tove. Valoszinuleg nines olyan szemtanu, aki mindharom esemenyen 
reszt vett volna. A tiintetok Bush latogatasanak idejen termeszetesen 
kozelebe sem mehettek a Citadellanak. Az orszag teljes felretajekoz- 
tatasa pedig ugy valosulhatott meg, hogy a Citadellarol tudositok az 
emh'tett tiintetesek erdemi reszevel maradtak adosak. Igy formalodik a 
kettos (hasadt) tudatu Magyarorszag. A Citadellan siitkerezok kisebb- 
sege all szemben a masik, az alant lathato foldonfutok es elnemitottak 
tomegevel. Jelkep erteku is lehetne: „BUSH BUDAN, PESTEN PIRAMIS” . 
Mert Bush beszedenek idejere mar megkezdodott a Dozsa Gyorgy uton 
annak a dollarpiramisnak, a koznyelv szerint rozsdatemetonek az ala- 
pozasa, amely oktober 23-an a hivatalos megemlekezest hivatott szol- 
galni. Mindez tobb 56-os szervezet es gondolkodo magyarok tiltakoza- 
sa ellenere tortenik. Persze csak akkor, ha nem lehet tudatositani, hogy 
egy dollarpiramis, a vilaghatalom jelkepe soha nem lehet emiekhely 
1956 marti'rjainak. Akinek nem volt eleg a kettos korlattal korulvett, 
kameraval figyelt Szabadsag teri szovjet emiekmu latvanya, az keszul- 
het arra, hogy egy szabadnak es demokratikusnak csufolt orszagban 
immar a Dozsa Gyorgy uti dollarpiramist is hasonlokepp, akar egy ujabb 
berlini falkent kell majd vedeni. Bush beszede a Citadellan es az epulo 
dollarpiramis Pesten egyutt es egyszerre jelkepezte azt, hogy Budan es 
Pesten, az orszag keleti es nyugati felen, de tavolabb Erdelytol a Felvi- 
dekig ugyanazon hatalom epitkezik.



KADAR OROK HAZUCSACA

Kadar Janos elete hazugsag volt, halalanak korulmenyeire is hazugsag 
I ityla borul, es ez ervenyes utoeletere is. Az elmult napok hircivel ellen- 
letben ugyanis sirjat nem rongaitak meg, vandalizmusra utalo jelekrol 
ineg az elvhu tudositasokban sem esik szo. A tortenet hamis tanui pedig 
teievizios nyilvanossagot kaptak. Ha az alabbi tenyek igazak. e sorok 
iroja megpalyazza a BRFK altal felajanlott ketmillio forintos nyomrave- 
zetoi dijat.

Visszapergetve az elmult napok esemenyeit, erdemes ujra szemiigyre 
venni a tudositasok kepeit. A majus masodikan a Kerepesi temetoben 
rortentekrol Thiirmer Cyula I'gy szolt: szetzuztak, meggyalaztak es kira- 
boltak Kadar sirjat. Mar az elso tudositasok kepein is feitunt, hogy a sir- 
emlek feliratos marvanytablaja sertetlen, a sir marvanykerete is a helyen 
van, koriilotte pedig alig van kiasott fold. A si'remlek melletti kavicsos 
mezoben mindossze annyi homok volt lathato, amennyi egy urna elte- 
metesekor (vagy kihantolasakor) keletkezhet. A tudositasokban muta- 
tott legelso kepeken a siremlek valamennyiszer szemben lathato, a kia
sott si'rgddor pedig sehol sem. Szembetuno, hogy a „gyalazas” ellenere 
a sir elotti pazsit es koriilotte az elo soveny is ep. Aki valaha is volt 
temetesen, tudhatja, hogy a koporso lesullyesztesehez (vagy kiemele- 
sehez) milyen tomegu foldet kell megmozgatni, ennek itt nyoma sem 
volt. Kulonoskepp mesebe illo az a rajz, ami egy Blikk tudositasban 
szerepelt, sejtetve azt, ahogyan az elkovetok leastak a koporsoig. Egy 
sir kiasasa talajtol fiiggoen akar ket ora, ez csak ugy lehet ketemberes 
munka, ha felvaltva vegzik, egyszerre ketten nem dolgoznak a sirgodor- 
ben. Fiiggoleges csatornat pedig nem lehet asni, kell a hely a munkat 
vegzonek, a lendiilettel mozgo lapatnak, kulonoskepp amikor mar ket 
meter melyrol kell kihanyni a foldet. A tudositasokban egyebkent sem 
3 tenyeken volt a hangsuly, hanem a partok allasfoglalasain, amint az 
illitolagos „gyalazas” bejelentese utan megnyilatkoztak. Hatterbe szo- 
rult az is, hogy a sir teljes megbontasa, a marvanylapok elszallitasa 
mar az orszag tudtaval tortent. A kiemelt koporso azonban ugyanugy 
nem volt lathato, mint az elsonapi helyszlnen a si'rgddor. A tudositasok 
szerint kesobb megtortent a test maradvanyainak eltavoli'tasa, majd a 
rohamtempoban vegzett azonositas, ket napon beliil ujratemetes, es 
a siremlek visszahelyezese, sot friss aranyozassal ennek latvanyos fel-



ujitasa is. Az egesz tbrtenet olyan, mintha jol megtervezve, az orszag 
nyilvanossaga elott (a folyamatos mediajelenlet ellencre csak a lenyeges 
a reszleteket nem mutatva) zajlott volna a kihantolas es a visszateme- 
tes. Ennek valodi celjarol termeszetesen nem esctt sz6, amint hitelcs 
orvosszakcrtoi velcmenyrol sem. Mindez miert? Az egyik lehetseges 
veglet a botrany- es sajnalatkeltes, ami kozvetve parterdek. A masik, 
valoszi'nubb magyarazat az indulat gerjesztese, felbujtas a nemzeti 
erzelmek lejaratasara, iirugy provokalasara, mindenfajta ellenorzcsnek 
es szigon'tasnak a megalapozasara.

A tortentek kapcsan keilo magyarazattai kellene a koztudatba beepi- 
teni azokat a sorokat, amelyek Kadar si'rjan aranyozott betukkel feny- 
lenek:

OTT VOLTAM, AHOL LENNEM KELLETT,
AZT TETTEM, AMIT TENNEM KELLETT.

Ha e sorok azt jelentik, hogy Kadar ott volt, ahova kuldtek es azt tette, 
amit parancsoltak neki, a felirat helytallo. A tortenelem ismereteben e 
szavak a hazaarulas bizonyitekai, es csak nepbutitassal magyarazhato 
az olyan ertelmezes, hogy „azt tettem, amit megkovetelt a haza” . A 
tudatlansag kovetkezo szintje, aki nem tudja, hogy Kadar azon a napon 
halt meg, amikor megsziiletett a felmento itelet Nagy Imre artatlanul 
tortent kivegzeserol. Ez nem veletlen egybeeses, netan isteni csoda. Az 
a rendszer (hatterhatalom), amelyik Kadarbol vezert csinalt, majd vele 
Nagy Imret kivegeztette, 1989-ben Nagy Imre rehabilitalasaval arrol is 
dontott, hogy Kadarnak mennie kell - az eletbol is. A sirversnek nem 
nevezheto fenti sorok alatt pedig a Kadar Janos Barati Kor felirat all. 
Jelen tarsadalmi rendszeriink megbocsathatatlan bune, hogy a torte- 
nelmi tenyek liberalis atertelmezesevel mukodesuket engedelyezi. Sot: 
a kor tagjai meg tiltott onkenyuralmi jelkepet, otagu voros csillagot for- 
mazo koszorut is tehetnek Kadar sirjara. E siremlek ugyanugy volt mar 
tamadas celpontja, mint Rakosi urnafiilkeje a Farkasreten. Az utobbibol 
azonban okult a temeto vezetese es Rakosi nevfeliratat eitavolittatta. 
Kadar si'rja a Nemzeti Panteonban a magyarsag turokepessegenek (vagy 
tudatlansaganak) merceje. Ha Kadar nevevel barati kor is mukodhet, 
akkor nem tilthato meg egy Rakosi Matyas Barati Tarsasag megalaku- 
lasa sem. Kadar szemelye szervesen illeszkedik a Rakositol Gyurcsa- 
nyig tevekenykedo babfigurak koze, idoben pedig fel evszazados az ut 
hazugsagtol hazugsagig.



Tarsasagok titkai



A XXI. SZAZAD VILAGRENGETO HAZUGSAGAI

2001. szeptember I I -e a modern idoszamitas legujabb, csinalt 
datuma. Az esemeny, amely megrengette a vilagot... egy evszazada 
irtak csaknem ugyanezt egy masik sorsfordi'to datumrol, a Nagy Okto- 
beri Szocialista Forradalomrol. Vilagtortenelmi hazugsagok vonultak be 
d tudomanyosnak nevezett tortenetirasba. A modszer lenyege: a leheto 
legnagyobb hazugsaggal beetetni a kozvelemenyt, vilagmeretu leroha- 
nast csinaini valamennyi mediacsatornan. A kozvelemeny manipulala- 
sanak bevalt eszkoze, ami utan a cafolatok megjelenese a tudatforma- 
lasban mar tizedrangu. New Vbrkban az egykori ikertornyok helyszi'ne 
mara turistacsalogato latvannya valt anelkiil, hogy a latogatok tobbsege 
ismerne az esemenyek valos hatteret. A terrortamadas cafolataul eleg 
ismetelten megnezni a videofelveteleket, melyen az onmagukba omio 
toronyhazakon a fiistfelhoben is pontosan kivehetok azok a szinten- 
kenti robbantasos pontok, melyek a legnagyobb titokban es legnagyobb 
technika-mernoki pontossaggal voltak megtervezve es beepitve. Vis- 
szaemlekezve az elso napi tudosi'tasokra, a vilag majd' minden orsza- 
gaban keszenletben alltak a tudomanyos elemzok es politologusok, akik 
azonnai magyaraztak az esemenyeket. Igy allt a tudomany es technika a 
politologia, illetve egy titkos vilaghatalom szolgalataban.

Kadar Janosnak sem elete, sem halala, de legfokepp csontjainak 
kihantolasa nem vilagtorteneti jelentosegu, megis pontosan beleilleszt- 
heto annak rendszerebe. Az egykori partfotitkar foldi maradvanyainak 
kihantolasa es az arroi szolo majus 2-i tudositas modszereben teljesen 
azonos a Vilagkereskcdelmi Kozpont koriil tortentekkel. Mindketto a 
nyilvanossagra hozott kepekbol volt megfejtheto. A foldi maradvanyok 
visszatemetese napokon belul megtortent, az ezt koveto szenzaciok 
soraban pedig hamarosan eloterbe keriilt egy budai bankrablas, majd 
a Muzeum koruti rendori nemi eroszak, rendori dicseretek majd leval- 
tasok stb. A szenzaciora ehes medianak volt miben valogatni anelkul, 
hogy a tettesek kezre keriiltek volna. Igy szorult hamarosan hatterbe 
a Kerepesi temetoben tortent sirmegnyitas remtortenete. A tenysze- 
rii tajekoztatashoz hozzatartozik meg, hogy ez idoben Budapesten 
volt egy szabadkomuves konferencia is. A titkos tarsasagok a lenyeges 
adatokat nem szoktak nyilvanossagra hozni, de joggal feltetelezheto, 
hogy egy ilyen tarsasag megrendelesere tortent a Kadar sir kibontasa.



Ha ebben a napnak is van jelentoscge, tudni kell, hogy majus 2-a bahai 
nemzeti iinnep. De van olyan titkos tarsasag is. amely eppen a Koponya 
es Csontok Rendje nevet viseli. A Skull and Bones tagjai kozott van 
az amerikai elnok. Bush csaladja is. Kadar koponyaja mellett korabban 
(1983-ban) Tisza Istvan koponyajat is elloptak a csaladi kriptabol az 
azota is ismeretlcn tettesek. A kereszteny ember szamara visszataszi- 
to titkos tarsasagi ritualek resze a csontok es balvanyok imadasa. Igy 
nem lehctetlen, hogy a fentiek csontjai is ilyen celt szolgaltak. Mindez 
csak feltetelezes es lehet, hogy Kadar koponyaja eppen Gyurcsanynak 
„a nemzet szineszenek” kellett egy uj szerep eljatszasahoz. E korulme- 
nyek ismereteben nines csodalkoznivalo azon, ha sem a feltort csontok, 
sem a sfrrablok nem kerulnek kezre.

Az igazi titkok mindig rejtve maradnak, akkor is, ha a fenti tarsasagok 
a teljes nyilvanossagukat hirdetik. Olyan ez, mint a politika, kozelet es 
a magyar gazdasag atlathatosaga. Az uvegzseb parja az iivegkoporso 
lehetne.



A ZSIDO EUROPA

A zsido Europa kulturalis kalauza cimmel figyelemre melto konyv 
jelent meg 2002-ben franciaul, majd 2004-ben ugyanez angol forditas- 
ban (The Cultural Guide to Jewish Europe. Editions du Seuil/Fondation 
Jacques et Jacqueline Levy-Willard ISBN 2 02 06121 I 9). Az idezett 
adatok az utobbibol szarmaznak, tehat a kozelmultbol, I'gy adatai nap- 
rakesznek tekinthetok. Ujsagi'rok es torteneszek tizenhat tagu csapa- 
ta szerkesztette, akik a zsido kultura ismert kincsei mellett felhlvtak 
a figyelmet azokra is, amelyek mas utikonyvekbol hianyoznak, muviik 
tehat hianypotlo.

A bevezeto mottoja:
„A legnagyobb veszely nem az, ha feledjiik azt, ami a multban meg- 

tortent, hanem a lenyegnek a felejtese, hogyan is tortent.” Az idezet 
Yosif Hayim Yerushalmi-tol szarmazik, aki a Zakhor (Emiekezz) cimu 
kulcsfontossagu zsido tortenetiras szerzoje. Mar az ajanlasban is emli- 
tesre kerul, hogy e konyvet nem lehetett volna megirni meg tiz ewel 
ezelott sem. Ma viszont olyan ereju a zsido Europa megujulasa, hogy 
szamos kiadvany sziiletik, uj muzeumok nyilnak, hogy beszeljenek arrol 
a vilagrol, amit a Soah soport el. Ez a megujulas kulonosen nagy merte- 
ku Berlinben. Megjegyzendo, hogy Nemetorszag a II. vilaghaboru utan 
Amerikatol jelentos Marshall segelyt kapott, most pedig az EU keretein 
beliil hasonlokepp kiemelt tamogatast az orszag ujraegyesitese utani 
fejleszteshez. A konyv is szol az Amerikabol jovo kezdemenyezesek- 
rol, segitsegrol, sot rabbikrol, akik igyekeznek visszaallitani azt falusi 
es varosi zsido jelenletet, melyek egykor haszidista kozpontok voltak. 
Tehat a Marshall segelytol napjainkig, az EU keretein belul is zsido 
segelyosztasrol van sz6. Milyen Europarol szol a konyv? Termeszetesen 
nem a keresztenyrol, igy nem is a kereszteny hatarokrol. A zsido Europa 
az Atlanti oceantol az Uralig terjed, tehat beleertve a mai Oroszorsza- 
got es Ukrajnat, ahol a fel millios zsido kozosseg nagysagra masodik 
Franciaorszag utan. De megjelenik a konyvben Torokorszag, legalab- 
bis Isztanbul europai resze. Ha visszateriink arra a gondolatra, hogy e 
konyv nem jelenhetett volna meg tiz ewel ezelott, akkor most az ada- 
tokbol az is kiolvashato, hogy a zsido Europai fentebb emiftett hatarai 
nzonosak az Europai Unio tervezett vegpontjaival is, tehat mindketto 
zsido erdekeltsegii. Ezert nem lesz benne a keresztenyseg soha vezerlo



eszmekent az europai alkotmanyban. Nemreg sziiletett dontes arrol is, 
hogy az Europai Unio egyik kulturalis fovarosa eppen Isztambul lesz, igy 
joggal hozzateheto, hogy a zsido Europae. Es epp emiatt nem kellene 
pcidaul Debrecennek nagyon tornie magat ezert a zsido fovarossagert, 
felteve ha tenyleg magyarsagat kiVanja megorizni. Ami a konyv adatait 
illeti, termcszetesen a II. vilaghaborus zsido aldozatok 6 millios szama 
megfelel a mai hivatalos, kanonizalt adatoknak. Ami Magyarorszagot 
illeti: a konyv beosztasaban sajatos harmas tajegyseget jelol meg. ugy- 
mint Budapest cs Eszak-Nyugat-Magyarorszag, a Karpatok nyulvanyai 
es Del-Magyarorszag. A leirt varosok pedig: Budapest. Gyor. Sopron, 
Tokaj, Mad. Satoraljaujhely, Kecskemet es Szeged. A kiemelesek tehat 
nem azonosak azzal. ami a mar emlitett zsido-szlovak kiadasu europai 
unios terkepen szerepelnek. A kdnyvben van fontosabb mondando is. 
nevezetesen tortenetirasa I 700 evesre teszi a zsido jelenletet a Karpat- 
medenceben. Igazi viragzasukat II. Jozsef tiirelmi rendelete utan. majd a 
tovabbi Habsburg osszefonodasok idejen ertek el. A XX. szazadi vilag- 
haboruk kozott pi. Budapesten az anyagi javakat mar 40 %-ban birto- 
koltak. noha reszaranyuk a lakossagban csak 6% volt. Az idezett adatok 
szerint a haboru alatt 600 000 magyar zsidot deportaltak. Bar a konyv 
osszefoglaloan egyertelmuen a magyarorszagi zsido reneszanszrol I'r. 
emh't egy mondatot Fejto Ferenc ujsag- es torteneti'rotol szarmazoan. 
hogy a magyar tarsadalom meg nem egyenlitette ki igazan a tortenel- 
mi tartozasat. ..A nemzet neveben meg senki nem fejezte ki a korab- 
bi esemenyektol valo teijes elhatarolodasat. nem ismerte be az orszag 
szegyenet es bunreszesseget - es szerinte meglepo modon a tortenelmi 
konyvek is meglehetosen langyosake temaban." Ha langyossagrol iehet 
beszelni. akkor a jelen koztarsasagi elnok az, csaknem minden, a nem- 
zetre vonatkozo sorskerdesben. Fejto Ferenc fentebbi sorai pedig ugy 
csapjak arcul a magyarsagot, hogy illo lenne ez ellen nemzetkozi foru- 
mon tiltakozni. Visszaterve a konyv cimere: Kulturalis kalauz. mikent 
keriiihetett ebbe olyan politikai velemeny. hogy Fejto Ferencnek eleg-e 
mar a bocsanatkeres? Fejto Parizsban el. es onnan iizenget vissza. Nines 
a konyvben meg egy mas orszagbeli pelda, hogy kiilfoldon elo polgara 
hasonlokepp nyilatkozna sajat (vagy volt) hazajarol.

2007. majusanak esemenye. hogy Gyurcsany Ferenc Zero tolerancia 
kialtvanyat valamennyi parlamenti es magyar europai parlamenti kep- 
viselo alairta. Senkinek nem jutott eszebe szamonkerni. hogy a minisz-



terelnok mi jogon (es mihez) gyujt alairast a Parlamentben. A kepvise- 
lohaznak ugyanis megvannak a szabalyai, ami vonatkozik a javaslatok 
benyujtasara, megvitatasara stb. A Zero tolerancia ci'm kezdobetunek 
masik olvasata Zsido talpnyalas, ennek alatamasztasara alljon itt a 
teljes szovege:

..A szavak es a tettek eroszakot sziilhetnek, de peldat is mutathatnak. 
Tudjuk jol, hogy eddigi tortenelmiink legembertelenebb, legelvetemul- 
tebb tettet, a holokausztot az antiszemitizmus es a rasszizmus gyava- 
sagban es onzesben fogant gondolatai, illetve szavai keszi'tettek elo.

Ezert figyelmeztetunk a beszelok felelossegere, mint ahogyan figyel- 
meztetiink a csendben maradok, az elfordulok felelossegere is. Hiszen 
a holokauszt nemcsak az aldozatokra emiekeztet, hanem a gyilkosok 
mellett a felbujtokra es a passziv szemlelokre is.

Eppen ezert a zero tolerancia elvet hirdetjiik meg mindazokkal szem- 
ben, akik gondolataikkal. szavaikkal es cselekedetekkel kirekesztenek, 
gyuloletet szltanak, es akik vallasi, faji, szarmazasi vagy nemi alapon 
kiiionbseget tesznek ember es ember, magyar es magyar kozott.

Nem vallalunk kozdsseget szelsoseges egyenekkel es csoportokkai. 
Elhatarolodunk az antiszemita es rasszista megnyilvanulasok minden 
formajatol. Semmilyen formaban nem tamogatjuk azokat, akik erosi'tik 
a gyuloletkeltest, a kirekesztest es a bunbakkereso agressziot.

Megertve a holokauszt mindannyiunkat erinto forteimes es feldoigoz- 
hatatlan tragediajat, igy kell cselekedniink.

Es ezt ajanljuk peldanak valamennyi honfitarsunknak, valamennyi 
tisztesseges embernek.”

Az a Gyurcsany figyelmeztet a beszelok felelossegere, aki epp epp egy 
eve elhiresiilt oszodi beszedeben elszolta magat. A gyuloletkeltessel 
es kirekesztessel foglalkozo kialtvany a nyilvanossag szamara a zsidok 
felelemerzetenek kivetitese. A gyilkos beszel a gyilkossagrol, a bunos 
a buneirol. a felo a felelmerol. A kifosztott, kizsakmanyolt, fegyverte- 
len magyarsag szamara ennek a megertese adja a megoldast. Az resz- 
kessen, akinek van takargatnivaloja. A kiut annak a felismerese, hogy 
nines zsido-kereszteny. A massag azt jelenti, hogy mas a zsido es mas 
a kereszteny. E gondolatok jegyeben ertekelendo e konyv bon'tojanak 
kepe. A cimlapon a legbekesebb, termeszetessegevel az egyik legszebb



magyar temeto, a szatmarcsekei, Kolcsey si'rjaval. A parja pedig a hat- 
oldalon a zsido gondolatvilag marvanyba vesesevel; Borzadjatok. irtoz- 
zatok!

Kolcseyrol szolni azert is idoszeru, mert 6 csaknem ket evszazada 
le tudott mondani kepviselosegerol. A mai magyar parlamentben ilyen 
eset a pelda erejevel hatna. Ha lenne olyan kepviselo, aki nyfltan megval- 
lana: nem vagyok zsido es nines kapcsolatom a nemzetkozi zsidosaggal. 
Lemondasa, onmaga ..kirekesztese” eseten aligha lenne vadolhato gyu- 
loletkeltessel. Vagy egyeb indi'tvanyt is tehetne, peldaul a parlamentben 
divatos szellemi iiresjarat helyett (de nepszavazasra is) idoszeru kerdes 
felteveset inditvanyozhatna:

1. Megtortent-e mar a zsidosag igenyeinek megfelelo teljes karpot- 
ias?

2. Kell-e meg tbbb holokauszt emieknap es emlekmu?
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16. Zsido eletter, zsido hazugsagok (Uropath, 2005) 980 Ft 
ISBN 963 8656! 5 8
Amit a magyar politikai partok kiszolgalnak.

15. Koser komedia (Uropath. 2004) 700 Ft 
ISBN 963 86561 3 I
A debreceni epi'tkezesek hattere es legujabb kronikaja

14. Churchill Budapesten (Uropath, 2004) 200 Ft 
ISBN 963 86561 I 5
Osszefoglalo fiizet arrol, hogyan lehet Budapestbol uj Jeruzsalem. 
Pedig Churchillnek Budapesten. Orbannak Debrecenben es a nem- 
zetkozi zsidosagnak a magyar parlamentben semmi keresnivaloja 
nines.



13. Milyen volt Debrecen 1927-bcn? (Uropath, 2004) I960 Ft 
ISBN 963 86561 0 7
Paify Jozsef Debreceni kalauzanak reprint kiadasa. Dr. Nagy Attila 
eloszavaval)

12. Alattomos agymosas (Uropath, 2004) 700 Ft 
ISBN 963 214 500 3
Kelet-Europaban Habsburg alapokon, kommunista hatterrel cionista 
unio formalodik. A mediadiktatura es a szabadkomuvesseg diadala.

I I .  EUROCIONIZMUS (Uropath. 2003) 700 Ft 
ISBN 963 214 012 5
E cimszo meg hianyzik az erteimezo szotarakbol, mikozben a cio
nista erdekervenyesites gatlastalanul munkalkodik Europaban.

10. Az EURO-birodalmi sas karmaiban (Uropath. 2003) 700 Ft 
ISBN 963 206 869 6
Az Europai Unios csatlakoztatas elott megjelent I'ras a nepszava- 
zas elhallgatott kerdeserol. hogy akart-e Magyarorszag egy zsakba- 
macska-szerzodes szerint a szabadkomuves Nyugat-Europahoz 
csatlakozni.

9. Kek-sarga szovetseg (Uropath, 2002) 200 Ft 
ISBN 963 204 6900
2002-ben ket valasztas volt Magyarorszagon, mindketto az unios 
(kek-sarga) erdekek szolgalataban. A gondolkodas egysegesitese a 
valos tajekoztatas mellozesevel tortent.

8. Bencze T, Nagy A.: Udvozlet a regi Debrecenbol - Greetings from 
the old Debrecen (Uropath, 2002) 2200 Ft 
ISBN 963 202 888 0 (masodik kiadas)
Varostortenet a szerzok gyujtemenyebol szarmazo regi kepeslapok 
bemutatasaval.



7. Sotetkek valasztas - nemzetiszin arulas (Uropath, 2002) 980 Ft 
ISBN 963 202 491 5
A 2002-es orszaggyulesi valasztas parja lehet az 1947-es halvany- 
kek cedulasnak, mert a tomegek megtevesztesc mindig a kor tech- 
nikai szmvonalan, egykor cedulaval, most pedig szamitogeppel tor- 
tenhetett.

6. Nemzetiszin EURO-logia (Uropath, 2002) 980 Ft 
ISBN 963 00 9357 X
Magyar nemzeti szinekbe bujtatott idcgen jelkepek alatt a nem- 
zetkozi szabadkomuvesseg epi'ti az eurokonform orszagimazst. A 
tenyek ismerete a gondolkodo emberek euroszkepticizmusat ala- 
pozza meg.

5. Lopakodo szabadkomuvesseg (Uropath, 200!) 980 Ft 
ISBN 963 00 6200 3
A debreceni iatvanyberuhazasok csucsa, hogy a debreceni Kos
suth teren, a Nagytemplom elott dollarpiramis formaiodott. A teret 
Orban avatta, ahol Lagzi Lajcsi is daridozott.

4. Tenyek teriteken (Uropath, 2000) 500 Ft 
ISBN 963 00 3339 9
A cfvisvaros Trianonja, az ovaros es a Nagyerdo gatlastalan puszti- 
tasaval, amit azonban varosfejlesztesnek es termeszetvedelemnek 
csufolnak.

3. A lathatatlan Debrecen (Uropath, 1999, 2002) 980 Ft 
ISBN 963 00 8954 8 (harmadik kiadas)
A civisvarosban egykor a Szozat es a Himnusz koltoje is iakott, 
hazaik ma lathatatlanok, Vorosmarty emieket csak tabia jeloli, K6I- 
csey hazara meg ennyi sem utal, mert Lenin szobor allt a helyen. 
Ma ugyanitt a nyugati uzletvilag erdekeit szolgalo kongresszusi 
kozpont van.



2. A letrontas dicserete (Uropath, 1999) 300 Ft 
ISBN 963 03 6941 9
Kisvaros a ..huniglobalizacioban” , ahol dicsoito sajtokampany mel- 
lett zajlik a hagyomany- es ertekrombolas.

I. Hogyan epitkezget a DOTE? (ertsd: Debreceni Orvostudomanyi 
Egyetem) (Uropath, 1997) (Puski, 1998) 980 Ft 
ISBN 963 9040 74 6
A szerzo elso konyve, mely kozeleti botranyt kavart. Ennek kovet- 
kezmenye lett, hogy frojat a konyv megjelenese utan azonnal elbo- 
csatottak egyetemi allasabol. mivel az indoklas szerint az egyetemi 
rossz hfret keltette. Az igazmondas beismerese a mai napig varat 
magara.


