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A XXI. század

Az ember tragédiája• Van-e merszünk belegondolni 
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át mindezt főhősei ebben a vírus sújtotta 
sötét és komor időkben?
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lenne mindenki számára 
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Magyarország eredményeit jobban 

elismerik a nemzetközi hitelminősítő 
cégek, mint a magyar ellenzék.
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Új évet kezdtünk nem is olyan régen, 2021-be léptünk! A Lámpás újság életében is 
jelentős ez az év, hiszen 2021. azt is jelenti, hogy ide s tova 8 éve jelenik meg. Ez idő alatt külső 
megjelenése is megváltozott. Először közel három éve, és majd most veszi fel új arculatát. 

Tartalmában már korábban igyekeztünk nyitni a világra, a napi belpolitikai történésekre  
Olvasóink visszajelzéseiből leszűrhettük, hogy a változtatások szerencsések voltak. Természetesen 
nem felejtkeztünk meg szervezetünk, vagy más társ szervezeteink fő feladatáról: 1956 emlékének 
ápolása, a még közöttünk élő bajtársak felkutatásása, azok életének bemutatása. Sajnos egyre 
kevesebben vannak, vagyunk, de szinte minden esetben elhangzik a fájdalmas kérdés tőlük: hol 
vannak a mai fiatalok, akiknek el lehetne mondani az igaz, néha egyszerű, de annál felemelőbb 
történeteket, akikben talán felsejlik, hogy mit köszönhetnek napjainkban 1956-nak. Jelenlegi 
számunkba ez a kérdés kétszer is felmerül. Először Simicskó István a KDNP frakcióvetetője 
foglalkozik azzal, hogy mit teszünk a fiatalság hazafias neveléséért, majd a Két Lomnici c. 
riportunkban az idősebb Dr. Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, fogalmaz 
meg hasonló kérdéseket.  Az itt említésre került két riport is szerves része és eredménye annak a 
tartalom változtatásnak, hogy minden számunkban szerepeljen egy olyan közismert társadalmi 
szereplő, vagy politikus, akinek a véleménye bizonyos kérdésekben iránymutató lehet az olvasók 
számára. Így jelent meg többek között Dr. Boross Péter nyugalmazott miniszterelnökkel egy 
riport (és nem azért, mert a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke, hanem mert lényegre 
törő meglátásai, retorikai felkészültsége 93 éves kora ellenére is figyelemre és irigylésre méltó), 
Dr. Kövér László házelnök úrral, prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úrral, vagy Lezsák Sándorral, 
a parlament alelnökével, a Nemzeti Fórum elnökével készített riport, beszélgetés. 

Olvasóink írták c. rovatunkba várjuk azokat a leveleket, amikben felhívják figyelmünket a 
régi bajtársakra, 1956-os cselekedeteikre. 

Jelenlegi számunkban két közismert, a jelenkori és a múltbeli magyar élet belföldi, uniós, 
vagy Kárpát-medencei problémáit jól ismerő közéleti szereplőkkel beszélgetünk. Idősebb Dr. 
Lomnici Zoltán nyugalmazott főbíróval, és fiával, ifjabb Dr. Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal 
– akit nem kell bemutatnunk az olvasóinknak, hiszen hetente néha többször is szerepel 
valamelyik TV csatornán –, a Covid helyzet jogi hátteréről, Magyarország és az Unió viszonyáról, 
valamint a Kárpát-medencében, a határon túli magyarság helyzetéről, a fennmaradásért 
folytatott küzdelmes életéről. A beszélgetés különlegessége, hogy eddig a Két Dr. Lomnicit még 
nem sikerült egy beszélgetés során egyszerre megszólaltatni. 

Terveink továbbra is nagyok. Külső megjelenésünk jelentős változása már annak jegyében 
történt, hogy 2021. év során szeretnénk az utcai újságárusok standjain megjelenni. Reméljük, 
lesznek olyan érdeklődök, akik a mondanivalónkat megismerve később is megvásárolják 
újságunkat. Ha sikeres tárgyalásokat folytathatunk a lapterjesztő cégekkel, akkor a 2021. 2. 
számunk, már az utcákon, az aluljárókban, s a pályaudvarokon is kapható lesz.

A témakörök bővitését most először a közgazdasági helyzetet elemző írásokkal kezdjük, a 
tisztánlátás elősegítésére. Ebben állandó segítőnk Dr. Bogár László közgazdász professzor úr, 
aki a politika és a gazdaság összefüggéseit taglaló elemzéseivel szolgálja az ügyet, valamint Dr. 
Petrasovits Anna közgazdásznő – aki egyébként világszövetségünk egyik alelnöke is –, érdekes 
téma felvetése, ami az ellenzék gazdasági helyzetünket rosszhiszeműen bíráló nyilatkozatait veti 
össze, a világ nagy gazdasági értékelő cégeinek pozitív véleményeivel.

Kedves Ólvasónk! Továbbra is várjuk észrevételeiket, írásaikat. A Lámpás olvasásával 
kellemes időtöltést kívánunk!
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Március
Idusa

A világjárvány okán szerényebb 
külsőségek mellett emlékezünk 1848. 
március 15-re, Nemzeti ünnepünkre.
Talán egyetlen más ünnepünkhöz sem 
köt annyi közismert hős, forradalmár, 
szabadságharcos és esemény, mint az 
1848. március 15-ei Forradalomhoz 
és Szabadságharchoz, pedig sokszor 
próbálták elszürkíteni, kisajátítani, 
tiltani e jeles napot. A mai ifjúság már 
nem is tudja, mi is volt az a FIN 
(Forradalmi Ifjúsági Napok), gondol-
junk bele, hogy lehetett összevonni a 
világtörténelmű jelentőségű március  
15-ei polgári demokratikus forradalom 
napját, a március 21-én megalakult 
Tanácsköztársaságot, amelyben a Lenin 
fiúk ártatlan embereket gyilkoltak, nem 
csak ott ahol hirhedt páncélvonatuk 
megállt. Továbbá április 4-ét, amely 
nem felszabadulás volt, hanem az ország 
szovjet megszállása. Amikor március 15-
ét ünnepeljük a megszépítő messzeség 
távlatából máig glóriával övezve említ-

jük Petőfi, Kossuth, Batthyány, Táncsics, 
Jókai, Vasvári, Irinyi és még hosszan 
sorolhatnám a neveket, a Nemzeti dalt, 
a 12 pontot, a szabadságharc sikeres 
csatáit, eltipratását és a megtorlást. 
Ezért is ébredünk minden március 15-
én ünnepi lélekkel, hősi emlékezettel és 
tűzzük szívünk fölé a kokárdát.
Olyan erővel tört fel a nemzeti érzés, a 
függetlenség-, a szabadságvágy, hogy 
egységbe forrasztotta a magyar népet. 
A Márciusi Ifjak megmutatták erejüket, 
elszántságukat s példát adtak a forron-
gó Európának az összefogásból, cselek-
vésből, a bátorságból és a túlerővel szem-
beni gyakran sikeres harcból.
Nem kell történésznek lenni, hogy 
felismerjük a párhuzamot az 1848. 
március 15-ei Forradalom és az 1956- 
os Magyar Forradalom és Szabad-
ságharc között. 1848. március idusán 
deklarált követelések közül még mindig 
vannak aktuálisak, ezért is jogos, hogy 
március 15-e kapcsán, ne csak a dicső-

séges múltunkról, hanem a jelenünkről 
is, mi több a jövőnkről is beszéljünk. 
Napjainkban vannak olyan megnyilvá-
nulások, amelyek távol állnak forra-
dalmainktól – mint az összefogás –, az 
egység hiánya, magyar a magyarnak 
ellensége, gyűlölete. 
"...Mást érez, mást mond
Talpnyaló nyelvével,
háromszínű lobogónkat
Rongyá tépi széjjel".
Zavaros idők járnak most Európában. 
Csak a jövőjüket együtt építő erős 
nemzetállamok léphetnek fel a birodal- 
mat behálózó globális fenyegetésekkel 
szemben. „Az utolsó védőbástyát a 
demokratikus nemzeti kormányok 
jelentik”, és talán még megakadályoz-
hatjuk azokat a folyamatokat, ahonnét 
nincs visszaút – vallja Dr. Kövér László 
az Országgyűlés Elnöke. Európa ketté-
szakadt, a politikai árkok mélyülnek. 
Hála Istennek, Antall József javaslatára 
1991-ben a Visegrádi Hármak, majd 
Cseszlovákia szétválása után 1994-ben 
a Visegrádi Négyek néven változatlan 
működött a visegrádi országok példás 
összefogása és együtt gondolkodása. A 
jobboldaliak fenyegetettsége eszkalá-
lódott oly mértékben, amely eddig még 
nem jelent meg ilyen gátlástalanul. 
Folyik az emberek megfélemlítése. Nem 
tűrhetjük el identitásunk sárba tiprá- 
sát, a tömeges bevándorlás kierősza-
kolásával nemzeti múltunk elrablását. 
Világos a párhuzam 1848-as 1956-
os és napjainkban is folyó hazai és 
világpolitikai események között. Szabó 
Lőrinc: Hazám, keresztény Európa című 
verséből méltán idézhetek
"... hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét"?
Nemzeti imánkban Kölcsey Himnuszá-
ban megszólítja a Magyar Hazát – 
szinte vizionálja, hogy elértünk ide – 
amikor magyar a magyart támadja, s 
végzetét akarja.
"...Hányszor támadt ten fiad
Szép hazám kebledre
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvedre."

Engedjék meg, hogy személyes élmé- 
nyeimet megosszam Önökkel. Pálya-
kezdő koromban a 60-as évek végén és 
a 70-es évek közepén egy életre szóló 
lelki barátságot kötöttem Utassy József- 
fel. Felfoghatatlan volt számomra, hogy 
a kádári diktatúra tombolása közepette 
megjelenhetett Zúg Március című verse. 
Az akkori kilencek közül (kilenc 
bölcsész-hallgató csoportjából Utassy 
Józsefet tekintettem vezéregyéniségük-
nek). Elbűvölt a klasszikus elődöket 
idéző fergeteges lírája és Zúg Március 
című verese, amely Petőfit idézi és olyan 
örök igazságokat is deklarál, amely 
napjainkban is igaz.
"... Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!" 
Hisszük és valljuk, hogy 1848 fényei nem 
halványulhatnak, nem merülhetnek a 
feledés homályába. Példájukból ma is 
meríthetünk, mert 
„emberségről példát, vitézségről formát 
mindeneknek Ők adnak.”
Dicső történelmi múltunk nem enged- 
heti meg a kishitűséget, a remény-
telenséget. Önmagunk megerősítésére 
Juhász Gyula: Március idusára verséből 
idézve zárom márciusi gondolataimat.
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Wass Albert: 
A március 15.-ei ifjúsághoz
(részlet)

"...Véreim, fiatal magyarok, jól-
rosszul, de valahogy átmentettük 
számotokra azt a nemzeti örökséget, 
ami Isten rendelése folytán a tietek. 
Átmentettük azt földrengésen, 
világégésen, nemzetpusztító, 
lélekgyilkoló nemzetköziség 
mesterséges tanainak szennyes 
özönvizén keresztül. Ha egyebet 
nem tudtunk értetek tenni, de ezt 
megtettük s becsülettel őrködünk 
fölötte, ameddig élünk. De a többi 
már a ti dolgotok és a ti felelősségetek. 
Egyet ne feledjetek el: amig magyarok 
vagytok s az ősi kultur-örökség 
erkölcsi alapján álltok, addig Isten 
által kijelölt helyetek és szerepetek 
van a világban. De ha eldobjátok 
magatoktól ezt az örökséget, ha 
magyarságotokból kivetkőztök, akkor 
senkik se lesztek, csupán egy halom 
szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg 
végül is elmerültök a semmiben.
Én bízom bennetek. Áldjon meg 
mindannyiatokat az egy igaz Isten, 
kőszikla-örökségünk magyar Istene!"

séges múltunkról, hanem a jelenünkről 
is, mi több a jövőnkről is beszéljünk. 
Napjainkban vannak olyan megnyilvá-
nulások, amelyek távol állnak forra-
dalmainktól – mint az összefogás –, az 
egység hiánya, magyar a magyarnak 
ellensége, gyűlölete. 
"...Mást érez, mást mond
Talpnyaló nyelvével,
háromszínű lobogónkat
Rongyá tépi széjjel".
Zavaros idők járnak most Európában. 
Csak a jövőjüket együtt építő erős 
nemzetállamok léphetnek fel a birodal- 
mat behálózó globális fenyegetésekkel 
szemben. „Az utolsó védőbástyát a 
demokratikus nemzeti kormányok 
jelentik”, és talán még megakadályoz-
hatjuk azokat a folyamatokat, ahonnét 
nincs visszaút – vallja Dr. Kövér László 
az Országgyűlés Elnöke. Európa ketté-
szakadt, a politikai árkok mélyülnek. 
Hála Istennek, Antall József javaslatára 
1991-ben a Visegrádi Hármak, majd 
Cseszlovákia szétválása után 1994-ben 
a Visegrádi Négyek néven változatlan 
működött a visegrádi országok példás 
összefogása és együtt gondolkodása. A 
jobboldaliak fenyegetettsége eszkalá-
lódott oly mértékben, amely eddig még 
nem jelent meg ilyen gátlástalanul. 
Folyik az emberek megfélemlítése. Nem 
tűrhetjük el identitásunk sárba tiprá- 
sát, a tömeges bevándorlás kierősza-
kolásával nemzeti múltunk elrablását. 
Világos a párhuzam 1848-as 1956-
os és napjainkban is folyó hazai és 
világpolitikai események között. Szabó 
Lőrinc: Hazám, keresztény Európa című 
verséből méltán idézhetek
"... hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét"?
Nemzeti imánkban Kölcsey Himnuszá-
ban megszólítja a Magyar Hazát – 
szinte vizionálja, hogy elértünk ide – 
amikor magyar a magyart támadja, s 
végzetét akarja.
"...Hányszor támadt ten fiad
Szép hazám kebledre
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvedre."

Engedjék meg, hogy személyes élmé- 
nyeimet megosszam Önökkel. Pálya-
kezdő koromban a 60-as évek végén és 
a 70-es évek közepén egy életre szóló 
lelki barátságot kötöttem Utassy József- 
fel. Felfoghatatlan volt számomra, hogy 
a kádári diktatúra tombolása közepette 
megjelenhetett Zúg Március című verse. 
Az akkori kilencek közül (kilenc 
bölcsész-hallgató csoportjából Utassy 
Józsefet tekintettem vezéregyéniségük-
nek). Elbűvölt a klasszikus elődöket 
idéző fergeteges lírája és Zúg Március 
című verese, amely Petőfit idézi és olyan 
örök igazságokat is deklarál, amely 
napjainkban is igaz.
"... Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!" 
Hisszük és valljuk, hogy 1848 fényei nem 
halványulhatnak, nem merülhetnek a 
feledés homályába. Példájukból ma is 
meríthetünk, mert 
„emberségről példát, vitézségről formát 
mindeneknek Ők adnak.”
Dicső történelmi múltunk nem enged- 
heti meg a kishitűséget, a remény-
telenséget. Önmagunk megerősítésére 
Juhász Gyula: Március idusára verséből 
idézve zárom márciusi gondolataimat.

"...Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.
De azért lelkünk búsan visszanéz, 
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!"

Dr. Sántha Gábor
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hogy Buzánszky Jenő 90. születésnapján 
veszi kezdetét majd a megemlékezések 
sora. Sajnos Jenő bácsi röviddel a 
születésnapja előtt meghalt. Úgy tűnt, 
hogy nem tudom betartani az ígéretet, 
de egy beszélgetés során szóba került 
az ügy és azt a kormány felkarolta. A 
sportért felelős államtitkár jelentette 
be, hogy létrehoztak egy testületet, 
amelynek az elnöke lettem. Bajkai István 
képviselő úr az alelnök, és ifj . Buzánszky 
Jenő mellett Grosics Edina, Bozsik Péter 
és Szőlősi György is tagja a testületnek. 
Utóbbi nagyköveti rangban hivatalosan 
képviseli az Aranycsapat ügyét. Több 
mint háromszáz eseményre került sor 
a Kárpát-hazában, úgy, hogy egyetlen 
fi llér állami támogatást vagy adományt 
sem kaptunk. 

Akárhogy szeretnénk elkerülni a 
jelenleg legégetőbbnek tartott kérdést, 
mégis kénytelenek vagyunk kitérni rá: 
A Coviddal kapcsolaos intézkedések. 
id. L.Z.:
Én a kérdés politikai részével nem 
foglalkoznék, de mint az Emberi Méltó-

ság Tanácsának elnö-
ke, a jogvédelemmel 
foglalkozhatom, mert 
a mi szervezetünknek 
ez a feladata. A 
környező országokhoz 

képest Magyarország jól áll. Viszont 
valamilyen igazolás kellene azoknak, 
akik már átestek a fertőzésen, vagy 
magkapták a védőoltásokat, Hiszen 
ezek az igazolások elképzelhető, hogy 
szükségesek lesznek utazásaik, határ 
átkelések-, vagy egyéb dolgaik során. De 
nem vitatva szükségességét szeretném 

aláhúzni, hogy ez az emberi méltóság 
elvét semmiképpen nem sértheti. Aki 
önhibáján kívül nem kaphat oltást, Uram 
bocsá’, nem fér bele a keretbe, (egy-egy 
országban ez is elképzelhető), azt nem 
érheti semmilyen hátrány, ezt szem előtt 
kell tartani. 

Ausztriában Kurcz kancellár a 
további tüntetéstől való félelmében 
Ausztrián belül, szinte mindent 
megnyitott, de a határokon szigorított. 
Közel ötvenezer magyar jár át, 
ebből harmincezer naponta ingázik. 
A nagy élelmiszerláncok – mint a 

Lidl, az Aldi, vagy Spar –, központi 
raktáraiban szinte csak magyarok 
dolgoznak, magyar sofőrök szállítják 
ki az árut az üzletekbe. Ha az ingázók 
belekényszerülnek egy állandó 
tesztelésbe, akkor másnap reggel nem 
lesz a „sógoroknak” friss tejecskéje, 
kifl icskéje. A magyar kormány milyen 
lépésekkel készül segíteni a napi 
ingázókat? 
ifj .L.Z.:
Csak megerősíteni tudom az édesapám 
által elmondottakat, itt bizony alapjo-
gokba ütközhetnek a rendelet megal-
kotói. Két nagyon fontos mérlegelési 
szempont van. Az egyik az élet, és a túl-
élés, a másik pedig a megélhetés és az
élet. A túlélés és a megélhetés fenntar-
tásának, megteremtésének a két kategó-
riája a pandémia idején sokszor össze-
ütközésben áll. Hiszen az éttermesek-, 
a mozi működtetők-, a turisztikai cégek 
rentabilitása, a beosztottak megélhetése, 
egy úgynevezett lockdown idején – ahogy
az osztrákok a teljes lezárást hívják –
nyilván veszélybe kerül. De amíg fennáll 
a világjárvány, – márpedig tavaly tavasz-
szal a WHO kihirdette, hogy ez egy világ-
járvány, és azóta sem vonta vissza – amíg 
ez a pandémia nevű szörnyűség fennáll, 
az élet folyamatosan veszélyben van és
lesz. Tehát az életveszélyben létének 
folyamatosságát kell a megélhetés rész-
leges veszélyben lévő mivoltával össze-
egyeztetni. Gyakorlatban pedig egy idő
után az embereknél, mint ahogy Ausz-
triában, Németországban láttuk, elszakad 
a cérna. Itt arról van szó, hogy az embe-
rek a mozgáshoz való jogosultságukat 
követelik vissza, amit nem a kormányok 
vettek el, hanem a pandémia. Ám ezt úgy 
élik meg, hogy a veszélyhelyzetből fakadó 

Ön Világszövetségünk tiszteletbeli 
elnöke, de miként lett az Aranycsapat 
Testület vezetője?
id. L.Z.: Buzánszky Jenő bácsival másfél 
évtizeddel ezelőtt beszéltünk először 
arról, hogy az Aranycsapat emlékének 
ápolására létre kellene hozni egy szerve-
zetet. Tizenkét évvel ezelőtt közzé 
tettem egy felhívást az emberi méltóság 
védelmében, amelyhez valamennyi par-
lamenti párt, a történelmi egyházak és 
tizenhétezer magánszemély csatlakozott. 
Ennek alapján jött lét-
re az Emberi Méltóság 
Tanácsa, egyik alapí-
tója Buzánszky Jenő, 
az Aranycsapat kiváló-
sága volt. Egyik Erdélyi utunk alkalmával 
vetette fel, hogy ápolni kellene az Arany-
csapat hagyományait, de úgy, hogy még 
az anyagi haszonszerzés látszatát is 
kerüljük el.
Grosics Gyula halála után ezt a felkérést 
a sajtó jelenlétében is megismételte. 
Ígéretet tettem és abban maradtunk, 

Aki önhibáján kívül nem 
kaphat oltást (...) azt nem 
érheti semmilyen hátrány

hogy Buzánszky Jenő 90. születésnapján 

Beszélgetés
id. és ifj. 
Lomnici 

Zoltánnal

• Édesapám Pestszentimrén, 
községi jegyző volt. Visszaemlékezve 
gyerekkoromra, láttam, hogy sokat 
segített a hozzá fordulóknak. Jogi 
tanácsokat adott, szerződéseket 
készített. Annak idején ez a jegyzők 
egyik főfeladata volt, hogy a helyi 
jogi problémák megoldásában 
segédkezzenek. Így már korán 
megismertem a jogi nyelvezetet, és 
fontosságát ennek a területnek.

• Abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a szülői indíttatás, 
a jogi pályára vitt.  Ez találkozott 
azzal a hitbeli tanítással, amit 
Varjú Imre atyától kaptam. Így a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
jogi karára felvételiztem. A 
tantárgyak, és az ottani szellemiség 
most már egy határozott keretét 
adták annak az életnek, amelyet 
mint iskolásként-, másrészt, mint 
egy gyakorló vallásos ember, 
korábban folytattam. Én az egyetemi 
évek során – kiváló oktatóimnak 
köszönhetően – többféle tárgy iránt 
érdeklődtem, de ezek közül is három 
nagy terület különösen érdekelt. 
A polgárjog, a büntetőjog és az 
alkotmányjog, illetve egyfajta határ 
területeként ennek a háromnak az 
orvosi jog, amiből végül is a doktori 
disszertációmat is elkészítettem.

Fotók: Kapusi Zoltán
Szentiványi György:
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aláhúzni, hogy ez az emberi méltóság 
elvét semmiképpen nem sértheti. Aki 
önhibáján kívül nem kaphat oltást, Uram 
bocsá’, nem fér bele a keretbe, (egy-egy 
országban ez is elképzelhető), azt nem 
érheti semmilyen hátrány, ezt szem előtt 
kell tartani. 

Ausztriában Kurcz kancellár a 
további tüntetéstől való félelmében 
Ausztrián belül, szinte mindent 
megnyitott, de a határokon szigorított. 
Közel ötvenezer magyar jár át, 
ebből harmincezer naponta ingázik. 
A nagy élelmiszerláncok – mint a 

Lidl, az Aldi, vagy Spar –, központi 
raktáraiban szinte csak magyarok 
dolgoznak, magyar sofőrök szállítják 
ki az árut az üzletekbe. Ha az ingázók 
belekényszerülnek egy állandó 
tesztelésbe, akkor másnap reggel nem 
lesz a „sógoroknak” friss tejecskéje, 
kiflicskéje. A magyar kormány milyen 
lépésekkel készül segíteni a napi 
ingázókat? 
ifj.L.Z.:
Csak megerősíteni tudom az édesapám 
által elmondottakat, itt bizony alapjo-
gokba ütközhetnek a rendelet megal-
kotói. Két nagyon fontos mérlegelési 
szempont van. Az egyik az élet, és a túl- 
élés, a másik pedig a megélhetés és az 
élet. A túlélés és a megélhetés fenntar- 
tásának, megteremtésének a két kategó- 
riája a pandémia idején sokszor össze-
ütközésben áll. Hiszen az éttermesek-, 
a mozi működtetők-, a turisztikai cégek 
rentabilitása, a beosztottak megélhetése, 
egy úgynevezett lockdown idején – ahogy 
az osztrákok a teljes lezárást hívják – 
nyilván veszélybe kerül. De amíg fennáll 
a világjárvány, – márpedig tavaly tavasz-
szal a WHO kihirdette, hogy ez egy világ- 
járvány, és azóta sem vonta vissza – amíg 
ez a pandémia nevű szörnyűség fennáll, 
az élet folyamatosan veszélyben van és 
lesz. Tehát az életveszélyben létének 
folyamatosságát kell a megélhetés rész- 
leges veszélyben lévő mivoltával össze-
egyeztetni. Gyakorlatban pedig egy idő 
után az embereknél, mint ahogy Ausz-
triában, Németországban láttuk, elszakad 
a cérna. Itt arról van szó, hogy az embe-
rek a mozgáshoz való jogosultságukat 
követelik vissza, amit nem a kormányok 
vettek el, hanem a pandémia. Ám ezt úgy 
élik meg, hogy a veszélyhelyzetből fakadó 

szigor a kormánydöntésekben 
töltött testet, Pedig nyilvánvalóan 
kormány ebben a történetben 
csak egy közvetítő. A tudomá- 
nyos eredményeket és a valós 
tényeket szintetizálja egy kor-
mánydöntés, és az alapján szüle-
tik meg, hogy mit zárnak be, 
mennyi ideig, mikor van kijárási 
korlátozás, mettől meddig, mi-
kor lehet vásárolni idősebbek 
szempontjából. Magyarország 
kapcsán két dolgot biztosan el 
lehet mondani. A kormány tavaly 
is már időben lépett, ezzel sok-sok 
tízezer magyar ember életét megmentve 
ez az egyik, amit le kell szűrni, a másik, 
hogy nem csak a korlátozó intézkedések 
kapcsán léptünk időben, hanem a 
kétoldalú vakcina megállapodások terén 
is. Jóval előrébb tartunk, mint az Európai 
Unió, amely ugyan 
2,3 milliárd ada- 
got rendelt meg külön- 
böző cégektől, de meg- 
késve. Az unió és 
Magyarország gyógy- 
szeripara is egyön- 
tetűen tudja, hogy ma már a 
gyógyszerekben lévő hatóanyagok közel 
60%-át Kínában gyártják. Ezért amit 
az orosz és a kínai vakcinával csinált 
a magyar baloldal, ez a démonizálás 
egyértelműen egy álprobléma kreálása 
volt, Ma a németek és az osztrákok is 
tárt karokkal várják az orosz és kínai 
vakcinát, és természetesen az egész 
Európai Unió. Tehát önmagában az, hogy 
a kínai gyógyszeriparral kapcsolatban 
bármilyen fenntartása lenne az Európai 
Uniónak ez egy nem létező probléma. 

Orbán Viktor miniszter-
elnök úr egyik nyilatko-
zatában azt mondta, hogy 
aki nem fogadja el az 
oltóponton épp lévő vak- 
cinát, akkor az a várako-
zási sorban hátrább kerül 
addig, amíg az általa kért 
vakcina elérhető lesz, és 
akkor újra értesítik. 
Nekem mindig eszembe 
jut, amikor Gyurcsány 

Ferenc azt mondta, hogy akinek nem 
tetszik, az elmehet az országból. Ezt 
most megpróbálják ugyanilyen éllel 
Orbán Viktor szájába adva előadni, 
hogy akinek nem tetszik ez a vakcina, 
az majd elmegy a sor végére. Mit 
lehet tenni az ellenzék ilyen jellegű 

zavarkeltő megnyil- 
vánulásai ellen?
ifj.L.Z.:
Az ellenzék így pró-
bált visszavágni az 
oltás körüli szigorí-
tások bevezetéséért. 

Tekintettel arra, hogy baloldali poli-
tikusok megszegve az oltási terv szabá-
lyait, a gyanú szerint úgy oltatták 
be magukat többen Budapesten, és 
vidéken is, hogy kiszorították azokat, 
akik az egészségügy frontvonalában 
dolgoznak. Valamint megpróbálták 
teljesen szétzilálni az oltási tervet. 
Ezért teljesen érthető, hogy a magyar 
kormány álláspontja szigorodott, és 
azt mondja, hogy az oltási tervet a 
lehető legkövetkezetesebben és leghaté-
konyabban be kell tartani. Ennek 
többek között ez is egy következménye, 
hogy aki éppen sorra kerül, és nem 
tetszik neki az adott vakcina, az a sor- 
ban hátrább kerül addig, amíg megér- 
kezik az általa kért vakcina. A Századvég 
Alapítvány felmérése szerint a magyar 
lakosság túlnyomó többsége azt vallja, 
igenis az oltás ellenes politikusokat, 
közéleti szereplőket valamilyen formá- 
ban meg kell büntetni. A parlamentnek 
meg kell találni az eszközöket arra, 
hogy ezek valamilyen szankcióban 

A kormány tavaly is már 
időben lépett, ezzel sok-

sok tízezer magyar ember 
életét megmentve
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részesülhessenek. Egy másik felmérésben 
a megkérdezett kritikus tömeg szerint 
egyértelmű, hogy a pandémia meg-
állításának leghatékonyabb eszköze 
a vakcina, mert nélküle nem lehet 
megállítani a vírust. Nincs az a korláto-
zás, vagy szigorítás, ami  az oltóanyagot 
pótolni tudná vagy kiegészítené.

Az ellenzék rémhíreket is terjeszt 
a hozzá közel álló médiumokon 
keresztül. Lengyelországban nem 
régen fogadták el az ezzel kapcsolatos 
törvényt, miszerint azokat a 
médiumokat, akik ilyen jellegű híreket 
nyilvánosságra hoznak, azokkal 
szemben különféle szankciókat lehet 
alkalmazni. Magyarországon készül 
ilyen törvény?
ifj.L.Z.:
A lengyel szabályozás egészen pontosan 
arról szól, hogy ha a rémhírek terjesz-
tésének közegei, – ezek elsősorban 
a közösségi médiumok –, törölnek 
egy felhasználót a kinyilvánított 
véleménye alapján, vagy bármilyen 
korlátozásban részesítik, akkor egy 
rendkívül magas bírságot állapíthat 
meg egy külön erre a célra kijelölt 
bíróság, vagy korlátozhatják az 
elkövető működését Lengyelországban. 
Az Igazságügyi Minisztérium Magyar-
országon is dolgozik egy ilyen tervezeten. 

Ugyanakkor azt látnunk kell, hogy ebben 
politikai állást foglalni könnyebb, mint 
jogit, mert politikailag a lengyeleknek 
maximálisan igazuk van. Az, hogy 
jogilag ezt, hogy fogják kivitelezni, az 
egy óriási kérdés, tekintettel arra, hogy 
a jog világában van egy fogalom, ez a 
joghatóság fogalma, ami arról szól, hogy 
nem minden olyan kérdésben dönthet 
egy bíróság, amely az adott ország 
területén történik. Általában igen, de 
nem mindig van ez így. Önmagában 
az a tény, hogy a Facebook, a Twitter, 
az Instagram, a Tiktok vagy a többi 
közösségi médiumszolgáltatást nyújt a 
V4-ek régiójában is, ez  nem jelenti azt, 
hogy ez által, az ottani bíróságoknak 
joghatósága keletkezik az Egyesült 
Államokban bejegyzett székhellyel 
rendelkező cégek fölött, tehát itt egy 
jogvita áll fönn. A lengyel törekvések és a 
magyar törekvések ebből a szempontból, 
mindenképpen helyesek és verifikáltak, 
a fogyasztók érdekeinek védelmére 
irányulnak, de jelenleg csak azt tudjuk 
mondani felelősséggel, hogy a jogi 
munka még nagy, ebből a szempontból.

Tavaly év vége felé Magyarország és 
Lengyelország az unióban vétót emelt 
a támogatási és a felújítási költségvetés 
ellen. Ez egy politikai vétó volt. Most 
az emberekben fölmerült az a kérdés, 
hogy mit jelent az, hogy formális vétó, 
és politikai vétó, mi a kettő közt a 
különbség?
ifj.L.Z.:
Csak egy féle vétó van, az alapszerződé-
sek szerint ezzel élhet egy tagállam az 
Európai Unió Tanácsában, – amely az 
állam- és kormányfők fóruma –, ahol 
még lehetnek olyan kérdések, amelyek-
ről a tagok egyhangúan dönthetnek. 
Amikor erre kerül sor, akkor az az 
állam, amely nem kíván részt venni a 
többségi döntésben, vagy bármilyen 
módon ellenzi, az a vétójogával élhet. 
Most 2021. februárját írjuk, és senki 
nem tudja megmondani, hogy hol 
az a pénz, amiért az unió tanácsában 
annyira harcoltak. Mindenki elküldte a 
magyarokat és a lengyeleket melegebb 
éghajlatra különböző szitkokkal és 
kéretlen minősítésekkel, azért, mert a 

vétó lehetőségével éltek, illetve folya-
matosan napirenden tartották a 7 éves 
költségvetés, és az újjáépítési alap 
pénzügyi kérdését. Ez utóbbi pénzügyi 
termék a Next Generation nevet viseli, 
gyakorlatilag egy hitelfelvételt jelent 
EU-s kötvények kibocsátásával. Erről 
még mindig semmit nem hallunk, pedig 
most már bőven eltelt egy hónap, de 
addig és annyira sürgették a magyaro-
kat és a lengyeleket, hogy álljanak el a 
vétótól, mert különben nem lesz pénz. 
Ezek után rendkívüli módon elgondol-
kodtató, hogy az Európai Unióban 
hány tisztességes vezető van, és azok 
között a politikusok között hány tisz-
tességes közszolga, akik ostorozták 
Magyarországot és Lengyelországot, 
hogy sürgősen álljanak be a sorba. 
Nekik el kellene számolniuk azzal, 
hogy 2021. február vége lesz lassan, 
és még mindig nem látszik a pénz, 
nem látszik az a helyreállítási forrás, 
amely állítólag annyira szükséges és 
sürgős volt elsősorban a mediterrán 
országok számára.

Itt válik érdekessé Vera Jourova 
kisebbségi biztos szerepe 
Magyarországgal szemben. 
Az esetleges vétó óta egyfolytában 
azon munkálkodik, hogy a Fideszt, az 
EU Néppártja függessze fel teljesen, és 
zárja ki a Néppártból.
ifj.L.Z.:
Szerintem sem szabad abba a hibába 
esni, hogy Vera Jourova asszonyt, a cseh 
uniós biztost, aki egyben az Európai 
Bizottság alelnöke is összemossuk a teljes 
testülettel. Ugyanis Vera Jourova azon 
különleges személyek körébe tartozik, 
akik nyíltan felvállalják a Soros György-
féle barátságot, nyíltan felvállalják a 
Soros hálózatot és nyíltan felvállalják 
a nyílt társadalom eszmeiségét. Éppen 
ezért Vera Jourova minden egyes politikai 
lépését másképpen kell megítélnünk, 
mint ahogy ezt tesszük a bizottság 
esetében. Egy alapvetően lekáderezett 
politikust kell Vera Jourova személyében 
látnunk, akivel szemben komoly aggá-
lyok merülnek fel, hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikkében 
foglaltak szerint valóban egy független 

intakt személyiség-e, mert hogyha nem, 
akkor nem alkalmas az Unió alkotmánya 
vagy jelenlegi kvázi alkotmánya szerint 
arra, hogy az Európai Bizottság tagja 
legyen az a személy, aki nyíltan felvál-
lalja, hogy nem európai uniós gazdasági 
lobbi-érdekekkel kokettál. Ráadásul 
kísértetiesen hasonlít a Nyílt Társada-
lom Alapítványok Agendája és a Vera 
Jourova biztos asszony-féle portfólió. A 
támadási irányok gyakorlatilag elsősor- 
ban egy irányba mutatnak: Magyarország 
és Lengyelország felé. Azt mondhatjuk, 
hogy Vera Jourova még a függetlenség 
látszatát is feladó európai uniós politikus. 
Aki egyébként – és mivel a Civil Össze-
fogás Fórum szóvivője is vagyok, 
elmondhatom, a CÖF közössége, és a 
nemzeti civilek szerint – alkalmatlan 
arra, hogy betöltse a posztját. Beállunk 
azoknak a sorába, akik már felszólították 
– egyébként a magyar kormány több 
tagja is –, Jourova asszonyt, hogy mond- 
jon le mind az Európai Bizottság 
alelnöki tisztségéről, mind pedig a 
biztosi pozícióról, mert nem felel meg a 
személye a jogszabályi előírásoknak.

Ehhez kapcsolódna a másik kérdésem, 
hogy a Minority Safe Pack-et 
egyszerűen lesöpörte az asztalról. Van 
ez ellen valamilyen jogi lehetőség, hogy 
bírósági vagy egyéb fórumokon meg 
lehessen támadni döntését? Végül is ez 
50 millió ember sorsáról 
szól Európában. 
ifj.L.Z.:
Az Európai Polgári Kezdeményezés nevű 
intézmény eleve úgy lett kitalálva, hogy a 
végső szót az Európai Bizottság mondja 
ki, az az Európai Bizottság, amely 
elvileg hivatott a jogalkotási folyamatok 
derékhadának megszervezésére az 
Európai Unióban. A Minority Safe 
Pack, amelyet többek között a FUEN 
illetve az RMDSZ kezdeményezett, 
egyébként már megjárta az Európai 
Bíróságot, de sajnálatos módon azt kell, 
hogy mondjuk, hogy kétszer kapott 
piros lapot az Európai Bizottságtól. 
És ez azt is üzeni egyrészt az Európai 
Unió őshonos nemzeti kisebbségeinek: 
felejtsék el, hogy az autonómia bármiféle 
kiterjesztése a jövőben megvalósulhat, 
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vétó lehetőségével éltek, illetve folya-
matosan napirenden tartották a 7 éves 
költségvetés, és az újjáépítési alap 
pénzügyi kérdését. Ez utóbbi pénzügyi 
termék a Next Generation nevet viseli, 
gyakorlatilag egy hitelfelvételt jelent 
EU-s kötvények kibocsátásával. Erről 
még mindig semmit nem hallunk, pedig 
most már bőven eltelt egy hónap, de 
addig és annyira sürgették a magyaro-
kat és a lengyeleket, hogy álljanak el a 
vétótól, mert különben nem lesz pénz. 
Ezek után rendkívüli módon elgondol-
kodtató, hogy az Európai Unióban 
hány tisztességes vezető van, és azok 
között a politikusok között hány tisz-
tességes közszolga, akik ostorozták 
Magyarországot és Lengyelországot, 
hogy sürgősen álljanak be a sorba. 
Nekik el kellene számolniuk azzal, 
hogy 2021. február vége lesz lassan, 
és még mindig nem látszik a pénz, 
nem látszik az a helyreállítási forrás, 
amely állítólag annyira szükséges és 
sürgős volt elsősorban a mediterrán 
országok számára.

Itt válik érdekessé Vera Jourova 
kisebbségi biztos szerepe 
Magyarországgal szemben. 
Az esetleges vétó óta egyfolytában 
azon munkálkodik, hogy a Fideszt, az 
EU Néppártja függessze fel teljesen, és 
zárja ki a Néppártból.
ifj.L.Z.:
Szerintem sem szabad abba a hibába 
esni, hogy Vera Jourova asszonyt, a cseh 
uniós biztost, aki egyben az Európai 
Bizottság alelnöke is összemossuk a teljes 
testülettel. Ugyanis Vera Jourova azon 
különleges személyek körébe tartozik, 
akik nyíltan felvállalják a Soros György-
féle barátságot, nyíltan felvállalják a 
Soros hálózatot és nyíltan felvállalják 
a nyílt társadalom eszmeiségét. Éppen 
ezért Vera Jourova minden egyes politikai 
lépését másképpen kell megítélnünk, 
mint ahogy ezt tesszük a bizottság 
esetében. Egy alapvetően lekáderezett 
politikust kell Vera Jourova személyében 
látnunk, akivel szemben komoly aggá-
lyok merülnek fel, hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikkében 
foglaltak szerint valóban egy független 

intakt személyiség-e, mert hogyha nem, 
akkor nem alkalmas az Unió alkotmánya 
vagy jelenlegi kvázi alkotmánya szerint 
arra, hogy az Európai Bizottság tagja 
legyen az a személy, aki nyíltan felvál-
lalja, hogy nem európai uniós gazdasági 
lobbi-érdekekkel kokettál. Ráadásul 
kísértetiesen hasonlít a Nyílt Társada-
lom Alapítványok Agendája és a Vera 
Jourova biztos asszony-féle portfólió. A 
támadási irányok gyakorlatilag elsősor- 
ban egy irányba mutatnak: Magyarország 
és Lengyelország felé. Azt mondhatjuk, 
hogy Vera Jourova még a függetlenség 
látszatát is feladó európai uniós politikus. 
Aki egyébként – és mivel a Civil Össze-
fogás Fórum szóvivője is vagyok, 
elmondhatom, a CÖF közössége, és a 
nemzeti civilek szerint – alkalmatlan 
arra, hogy betöltse a posztját. Beállunk 
azoknak a sorába, akik már felszólították 
– egyébként a magyar kormány több 
tagja is –, Jourova asszonyt, hogy mond- 
jon le mind az Európai Bizottság 
alelnöki tisztségéről, mind pedig a 
biztosi pozícióról, mert nem felel meg a 
személye a jogszabályi előírásoknak.

Ehhez kapcsolódna a másik kérdésem, 
hogy a Minority Safe Pack-et 
egyszerűen lesöpörte az asztalról. Van 
ez ellen valamilyen jogi lehetőség, hogy 
bírósági vagy egyéb fórumokon meg 
lehessen támadni döntését? Végül is ez 
50 millió ember sorsáról 
szól Európában. 
ifj.L.Z.:
Az Európai Polgári Kezdeményezés nevű 
intézmény eleve úgy lett kitalálva, hogy a 
végső szót az Európai Bizottság mondja 
ki, az az Európai Bizottság, amely 
elvileg hivatott a jogalkotási folyamatok 
derékhadának megszervezésére az 
Európai Unióban. A Minority Safe 
Pack, amelyet többek között a FUEN 
illetve az RMDSZ kezdeményezett, 
egyébként már megjárta az Európai 
Bíróságot, de sajnálatos módon azt kell, 
hogy mondjuk, hogy kétszer kapott 
piros lapot az Európai Bizottságtól. 
És ez azt is üzeni egyrészt az Európai 
Unió őshonos nemzeti kisebbségeinek: 
felejtsék el, hogy az autonómia bármiféle 
kiterjesztése a jövőben megvalósulhat, 

magyarán előfordulhat újra az, ami 
mondjuk Katalóniában, vagy éppen Dél-
Tirolban történt. A másik üzenete ezzel 
a Bizottságnak: ne indítsatok európai 
polgári kezdeményezést olyan ügyben, 
amely a mostani liberális mainstream 
számára nem megfelelő. Ha megnézzük 
a kezdeményezéseket, az egyik legújabb 
a méhek megmentéséről szól. Egy ilyet 
nyilván szívesen befogadnak, szívesen 
továbbítanak majd jogalkotásra javasolt 
címkével az Európai Unió tanácsának, 
illetve az adott miniszteri tanácsnak, 
de olyan kérdésben, amely elsősorban 
a klasszikus tradicionalista politikai 
irányvonalhoz köthető, olyan kérdéseket 
felejtsék el az európai emberek, és 
bármennyi aláírás gyűlhet össze, az 
Európai Bizottság egy ilyen kérdésben 
a kezdeményezés mellé nem fog állni. 
Ha az Európai Bizottság nem akar 
valamit, akkor abból nem lesz semmi. 
Az Unió alapszerződései így lettek 
megfogalmazva ebben a témakörben, 
Ez egyben azt is jelenti, hogy az Európai 
Unióban nagyon nehézzé vált a közvetlen 
demokratikus érdekérvényesítés. Míg 
például Magyarországon több ilyen 
eszköz van, a népszavazás, a népi 
kezdeményezés, az Európai Unióban az 
európai polgári kezdeményezés nevű 
intézmény meggyőződésem szerint szűk, 
liberális elit igényeinek kiszolgálását 
leszámítva a többség ne számítson arra, 
hogy ezt az intézményt hasznosan fel 
tudja a saját céljaira használni.

A másik ránk nehezedő kérdés az 
az LMBTQ ideológia, amit 
megpróbálnak törvényileg ránk 
erőszakolni. Az Európai Unió által 
elfogadott törvény szerint 
bűncselekménynek minősül, hogyha 
bármelyik országban is vitatják 
ennek a jogosságát? 
ifj.L.Z.:
Az Európai Unióban külön kérdésként 
kell kezelni a másként gondolkodók, vagy 
a szexuális kisebbséghez tartozók jogait, 
a gender propagandát, a szélsőséges 
LMBTQ lobbit Az Unióban jelenleg 
nincs olyan szabály, amely megbüntetné 
azokat, akik ezeket a közösségeket 
bírálják. Viszont a közösségi médiumok 

már kifejlesztettek egy olyan algoritmust, 
ami nem enged a felületükön meg-
jelentetni támadásokat, negatív minősítő 
jelzőket, vagy egyéb mást ami az ilyen 
közösségek számára hátrányos, vagy 
sértené az érintettek méltóságát, jó 
hírnevét. Ezt a közösségi médiumok 
lényegében törvényerőre emelték, mond- 
hatjuk, hogy az Unióban nincs kife-
jezetten erre szabályozás, ma már a 
sajtó és a közösségi médiavilág jelentős 
része blokkolja az olyan véleményeket, 
amelyek szembemennek a gender 
lobbival, vagy a szélsőséges LMBTQ 
ideológiával. Ez súlyosan sérti a szólás-, 
és véleménynyilvánításhoz fűződő alap- 
jogot, ugyanis az ellenvéleményt egyen-
rangú véleményként kell kezelni, 
még akkor is, ha egyébként az egyik 
vélemény értékesebb, mint a másik, 
így azt a véleményt is, amely ideológiai 
alapon megkérdőjelezi a gender tanok 
létjogosultságát. Ha ezt nem engedik 
meg, akkor erre már van egy műszó: 
vélemény diktatúra. 
Vácon a szülők tüntetést szerveztek, 
hogy ne az legyen beírva a születési 
okmányokba, hogy egy gyerek született, 
hanem derüljön ki, hogy fiú vagy lány, 
aki született. Európai körutunk végén 
hazaérkeztünk.

Věra Jourová
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• A legnagyobb unokám módfelett izgalmas házi feladatot 
kapott a szünetre, azt kellene szavakba öntenie, hogy vajon 
miként írta volna meg Madách Imre Az ember tragédiájának 
elképzelt budapesti színét.• És valóban, van-e merszünk belegondolni abba, hogy 
miképpen ismétlődne a Tragédia minden szín során új 
alakban megjelenő szellemi alapmintázata, ha a mai Buda-
pesten élnék át mindezt főhősei ebben a vírus sújtotta sötét 
és komor időkben?• Ehhez először is talán azon kellene eltöprengenünk, 
hogy mi is ez a szellemi mintázat, az emberi lét milyen 
mélységeinek milyen kihívásaira is próbál választ találni 
Lucifer és az első emberpár a Tragédia különböző színeiben. 
Nos, ezt a mintázatot talán úgy lehetne kifejezni, hogy az 
ember legpontosabb és legmélyebb meghatározása az, hogy 
az ember maga a meghatározhatatlanság, a mindig mássá 
levés. És azért ez az egyetlen „pontos” meghatározás, mert 
maga a létezés ilyen természetű, és lévén az ember is egy a 
létezők közül, ő maga is e lét alapmintázatának a lenyomata. 
Igaz, tudomásunk szerint az egyetlen olyan létező, akinek 
tudomása van a saját, időben és térben korlátozott életén 
túli, az időben és térben végtelen létezésről is. És hogy még 
bonyolultabb legyen, mindjárt hozzáilleszthetnénk ehhez 
Jean-Baptiste Alphonse Karr híres maximáját, miszerint plus 
ça change, plus c’est la même chose, vagyis minél inkább 
változik, annál inkább ugyanaz marad. Lucifer éppen erre 
építi állandó cinikus figyelmeztetését, hogy az életnek sem 
értelme, sem célja nincs, és nem is lehet, vagy ha mégis van, 

az a lázadás, a lázadás a látszólag céltalan és értelmetlen élet 
Teremtőjével és a Teremtés rendjével szemben. És hogy e 
destruktív szemléletének és erre épülő tervének szolgálójává 
tegye az első emberpárt, mindjárt „használati utasítást” is ad 
mindehhez, amikor arra biztatja őket, hogy hagyjanak fel az 
okoskodással, „a tett halála az okoskodás”.• Az egymást váltó, egymásból következő színekben a 
létezés, az emberi létezés lehetséges szerveződési formáit 
járják végig emberőseink. Ám a mintázat mindenütt ugyanaz, 
felívelő, majd összeomló remények, bármilyen lelki, erkölcsi, 
szellemi alapra is épülnének ezek a létszerveződési formák, az 
eredmény mindig ugyanaz, a teljes kudarc. A szép és nemes 
(vagy inkább csak annak látszó) elvek „szövedéke mindig 
felfeslik valahol”, és kiderül, hogy noha az emberi lélek 
kedves, békés, nyugodt, megértő szeretetre vágyna leginkább, 
ehelyett állandósuló háborúba, kegyetlen, gyilkos, pusztító 
indulatba torkollik minden próbálkozás. Az antik demokrácia 
athéni színében kiderül, hogy a nép csak cinikus hivatkozási 
alap, és öntudatlan masszává gyúrva használják fegyverként 
a „nem létező” sötét erők. És akiben volna még tudás, 
bátorság, akarat, az is szükségszerűen elbukik e hiábavaló 
küzdelemben. Róma bukása megmutatja azonban, hogy 
„ebül szerzett jószág ebül vész el”, hogy az élvezetek végtelen 
tengerébe fulladnak a gátlástalan „anyagfelhalmozók”, és 
hogy minden nemzet támasza és talpköve a tiszta erkölcs. Ám 
hiába jön a kereszténység „tiszta erkölcse”, ha e „nem létező” 
világerő ezt is pusztításra használja fel. Akkor jöjjön hát újra 
a már modernizált demokrácia, hátha tanult már Athén óta 
bukásaiból az ember. És hát, mint a párizsi színből kiderült, 

• A XXI. század 
Az ember tragédiája

valóban tanult. E tanulásának legfőbb eredménye nem 
más, mint a guillotine, amely a hagyományos ügyetlenkedő 
és alacsony hatékonyságú kisüzem helyébe a nagyüzemi 
tömeggyilkolás jakobinus terrorját hozza el az emberiség 
számára. Akkor tehát Párizsból menjünk tovább Londonba, 
ahol a jakobinusok gyilkos erőszak-energiái már nem csúfítják 
el az elegáns felszínt, van itt minden, szabadság, demokrácia, 
fejlődés, lendület, de legfőképpen látványosságok tömege. 
Egész addig és annak, aki és amíg engedelmesen belesimul 
e rejtetten pusztító rendbe, ám azonnal megmutatja magát a 
rend acélkarmának gyilkos ereje, ha valaki kilép belőle. Az 
így végigjárt történelem itt aztán véget is érhetne, hisz ha 
minden logikailag egyáltalán elképzelhető szerveződési mód 
látványosan csődöt mondott, ugyan miben reménykedhetne 
még a magára maradt lélek. A végidőket felidéző haláltánc 
jelzi is, hogy az emberiség már csak látványosságra vágyó 
ontológiai katasztrófa-turista saját temetésén. Azért tegyünk 
még egy próbát, győzködi magát a már negyvenévesen is egy 
aggastyán életterheit egyre elcsigázottabban cipelő Madách, 
lássuk, hogy egy „plusz egyedik” színben mit hozhat magával 
a jövő. S ugyan mi mást hozhatna a falanszter színben, 
mint a mesterséges intelligencia szingularitásba torkolló 
mátrixvilágát zseniálisan megsejtő szerző reményeinek végső 
összeomlását.• Talán nem is egy budapesti szín kívánkozna hát ide, 
hanem ennek az egész globális szép új világnak és e világ 
Európájának a színe, amelyben, mint egy régóta túlhasznált 
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az a lázadás, a lázadás a látszólag céltalan és értelmetlen élet 
Teremtőjével és a Teremtés rendjével szemben. És hogy e 
destruktív szemléletének és erre épülő tervének szolgálójává 
tegye az első emberpárt, mindjárt „használati utasítást” is ad 
mindehhez, amikor arra biztatja őket, hogy hagyjanak fel az 
okoskodással, „a tett halála az okoskodás”.• Az egymást váltó, egymásból következő színekben a 
létezés, az emberi létezés lehetséges szerveződési formáit 
járják végig emberőseink. Ám a mintázat mindenütt ugyanaz, 
felívelő, majd összeomló remények, bármilyen lelki, erkölcsi, 
szellemi alapra is épülnének ezek a létszerveződési formák, az 
eredmény mindig ugyanaz, a teljes kudarc. A szép és nemes 
(vagy inkább csak annak látszó) elvek „szövedéke mindig 
felfeslik valahol”, és kiderül, hogy noha az emberi lélek 
kedves, békés, nyugodt, megértő szeretetre vágyna leginkább, 
ehelyett állandósuló háborúba, kegyetlen, gyilkos, pusztító 
indulatba torkollik minden próbálkozás. Az antik demokrácia 
athéni színében kiderül, hogy a nép csak cinikus hivatkozási 
alap, és öntudatlan masszává gyúrva használják fegyverként 
a „nem létező” sötét erők. És akiben volna még tudás, 
bátorság, akarat, az is szükségszerűen elbukik e hiábavaló 
küzdelemben. Róma bukása megmutatja azonban, hogy 
„ebül szerzett jószág ebül vész el”, hogy az élvezetek végtelen 
tengerébe fulladnak a gátlástalan „anyagfelhalmozók”, és 
hogy minden nemzet támasza és talpköve a tiszta erkölcs. Ám 
hiába jön a kereszténység „tiszta erkölcse”, ha e „nem létező” 
világerő ezt is pusztításra használja fel. Akkor jöjjön hát újra 
a már modernizált demokrácia, hátha tanult már Athén óta 
bukásaiból az ember. És hát, mint a párizsi színből kiderült, 

• A XXI. század 
Az ember tragédiája

valóban tanult. E tanulásának legfőbb eredménye nem 
más, mint a guillotine, amely a hagyományos ügyetlenkedő 
és alacsony hatékonyságú kisüzem helyébe a nagyüzemi 
tömeggyilkolás jakobinus terrorját hozza el az emberiség 
számára. Akkor tehát Párizsból menjünk tovább Londonba, 
ahol a jakobinusok gyilkos erőszak-energiái már nem csúfítják 
el az elegáns felszínt, van itt minden, szabadság, demokrácia, 
fejlődés, lendület, de legfőképpen látványosságok tömege. 
Egész addig és annak, aki és amíg engedelmesen belesimul 
e rejtetten pusztító rendbe, ám azonnal megmutatja magát a 
rend acélkarmának gyilkos ereje, ha valaki kilép belőle. Az 
így végigjárt történelem itt aztán véget is érhetne, hisz ha 
minden logikailag egyáltalán elképzelhető szerveződési mód 
látványosan csődöt mondott, ugyan miben reménykedhetne 
még a magára maradt lélek. A végidőket felidéző haláltánc 
jelzi is, hogy az emberiség már csak látványosságra vágyó 
ontológiai katasztrófa-turista saját temetésén. Azért tegyünk 
még egy próbát, győzködi magát a már negyvenévesen is egy 
aggastyán életterheit egyre elcsigázottabban cipelő Madách, 
lássuk, hogy egy „plusz egyedik” színben mit hozhat magával 
a jövő. S ugyan mi mást hozhatna a falanszter színben, 
mint a mesterséges intelligencia szingularitásba torkolló 
mátrixvilágát zseniálisan megsejtő szerző reményeinek végső 
összeomlását.• Talán nem is egy budapesti szín kívánkozna hát ide, 
hanem ennek az egész globális szép új világnak és e világ 
Európájának a színe, amelyben, mint egy régóta túlhasznált 

autó olajteknőjében a halálosan fáradt olaj szennyes sötét 
mocskában próbálná felismerni utolsó önvalóját a maradék 
emberiség.  Ahol, ahogy a sláger szövege mondja, mindenki 
siet, mindenki megy, mindenki senkije mindenkinek. A 

lélek most vacog itt ebben az 
Istenétől eltávolodó világban, s 
arra vár, hogy eljöjjön a Fény. Hogy 
felhangozzék a Teremtő szózata: 
„Mondottam, ember: küzdj és 
bízva bízzál!” De miben és miként 
bízhatnánk, és miért küzdenénk 
még itt? A magát anyának érző 
örök Éva testében hordozott új 
életbe vetett hit mutathatná meg, 
hogy a keresztény európai fehér 
ember rádöbben, hogy unott 
hedonizálása így a végéhez közelít. 
• Bogár László

A cikkhez felhasznált képek
Zichy Mihály festőművész illusztrációi 
Madách Imre Az ember tragédiája
1888-ban megjelent díszkiadásához.

10. oldal felső kép: A teremtés
10. oldal alsó kép: VI. szín Róma
11. oldal felső kép: XII. szín Falanszter
11. oldal alsó kép: XV. szín
"Ember kűzdj és bízva bízzál"
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Az ember tragédája időszerűségének 
mélységes átéléséről és átérzéséről 
tanúskodó írást publikált Bogár László a 
Magyar Hírlap karácsonyi számában. 
Madách műve nyomán nekünk is újra 
meg újra föl kell tennünk ezt a legnyo-
masztóbbat: igazolja-e az emberiség 
története, történelme az ember, az 
emberiség létezésének célját, értelmét? 
Vagy éppen ennek ellenkezőjét, Lucifer 
szándéka szerint?
Éppen most ebben a pandémiás nyomo-
rúságban, amikor egyre több tényező, 
egyre több tapasztalat erősíti a gyanút, 
hogy a világjárványt valamiféle sátáni 
terv szabadította rá az emberiségre (még 
ha a "nem létező háttérhatalom" messze  
is áll a "a tagadás ősi szellemének", a 
luciferi őselemnek a fenségétől, inkább 
csak földhözragadt profitérdekek moz-
gatják önhittségből adódó "hatásköri 
túllépését"). Természetesen előkerül a 
cikkírónál, az "ember küzdj és bízva 
bízzál", a Teremtő szózata, az Úr hangja, 
mint amire vár a lélek ebben az "Istenétől 
eltávolodó világban" (Bogár), és ami 
fölemeli a Tragédiát a szerkezetből (is) 
adódó pesszimizmusából. Több ez, 
mint az az etikai töltésű önvigasztaló 
kijelentés, ahová az űr-jelenetben jut el 
Ádám: "A cél halál, az élet: küzdelem,/ 
S az ember célja a küzdés maga". 
(Vagy ahogy Cyrano tesz hitvallást a 
"pessimisme héroiqe" szellemében:
"...verekedni kell,/ Még akkor is, ha 
nem biztat siker,/ Sőt, ez dicsőbb, mert 
hősökhöz való!") De van, ami még 
ennél is sokkal több, és amely egyúttal 
a cikk befejezésének üzenete: "A magát 
anyának érző örök 
Éva testében hordo-
zott új életbe vetett 
hit mutathatná meg, 
hogy a keresztény 
európai fehér ember 
rádöbben, hogy 
unott hedonizálása 
így a végéhez 
közeledik." Ha valaki 
kételkedne abban, hogy az első ember-
palánta megszületésének ígérete valóban 
Jézus születésének előre jelzése, annak 
érdemes felidéznünk azt a dialógust, 

amely az anyaság örömét a szállóigévé 
vált híres mondatban ("Anyának érzem, 
ó Adám, magam") Ádámmal közlő Éva 
és az akkor már teljesen destruktív 
Lucifer között zajlik:
"Te dőre asszony, 
mondd, mit kérke 
del?/ Fiad Édenben 
is bűnnel fogamzott, 
/ Az hoz földedre 
minden bűnt s nyo- 
mort." - Ha úgy 
akarja Isten, majd fogamzik/ Más a 
nyomorban, aki eltörli,/ Testvériséget 
hozván a világra". Nehéz nem arra 
gondolnunk, hogy itt Madách a Meg-
váltó megszületésének prognózisát adja 
Éva szájába. Annyival inkább, mert az 
istenhitet oly annyira személyessé tevő 

Jézus ezen kívül csak 
egy helyen szerepel 
a Tragédiában, akkor 
is úgy, hogy Lucifer 
a Jézus szenvedését 
félreértelmező és 
degradáló "keresztény-
cinikus barátsereg" 
álságos pózára hívja 
fel Ádám figyelmét, 

a kereszténységből való kiábrándulást 
hozó bizánci színben.
"Erényük a sanyargás, a lemondás/, 
Mit mestered kezdett meg a kereszten". 

A kereszténység valódi értelmét adó 
Megváltó megszületésének gondolata 
viszont teljes tisztaságában ragyog fel itt a 
záró színben, amelyet persze az ateizmust 
államvallássá tevő évtizedekben nem 
nagyon vettek észre, vagy legalább is nem 
nagyon emlegették. És ne mondja senki, 
hogy ennek az Éva önérzetes válaszában 
megjelenő testvériségnek bármi köze 
lehet a francia forradalomnak a guillotine 
árnyékában a hármas jelszó egyikeként 
hangoztatott "testvériségéhez". Sokkal 
inkább van köze Ady Ének a Visztulán 
című verséhez, amelyet akkor írt, 
amikor még igaz volt az, hogy "Halat a 
Visztula s gyermeket/ A lengyel asszony 
ad örökké". Amely vers utolsó strófája 
így szól: "Isten vidám úr a Föld fölött,/ 
Minden fajzatnak üdvössége./ Az Isten: 
Élet -halleluja-/ S az Életnek nincs soha 
vége." A hedonizáló Európa istentelen 
tombolása és egyben unottsága leginkább 
a római társadalom Madách által olyan 
szuggesztíven meg-festett dekadenciá-

ját (amelyre válaszul 
valóban a keresztény-
ségnek kellett követ- 
keznie) és a nyugat 
Spengler által is fel-
idézett pusztulásá-
nak vízióját juttatja 
eszünkbe. De ki tudja, 

nem jön-e válaszul erre a mai dekaden-
ciára is az ingalengés törvényének 
megfelelően a kereszténységnek valami-
féle újjászületése? Messze vagyunk 
még az embernek attól, az állati lét alá 
süllyedésétől, az eszkimó színtől, a "sok az 
eszkimó, kevés a fóka" világától, amelyre 
gondolva még az Úr által megvigasztalt 
Ádám is utolsó mondatában, a Tragédia 
utolsó előtti sorában így sóhajt fel: "Csak 
az a vég! Csak azt tudnám feledni!" Mi 
pedig a záró sor biztatásának megfele- 
lően küzdjünk és bízva bízzunk! 
Akármilyen sátáni tervet eszel is ki 
a luciferi gonoszságú háttérhatalom, 
és próbál megvalósítani éppen soron 
következő ügynökei segítségével, tud-
nunk kell, hogy az utolsó szót mégsem 
ők mondják ki. Hanem a Fennvaló, az 
Isten, az úr, aki a történelemnek is ura.

Kiss István Béla

Ki
mondja

ki az
utolsó 
szót?

• "...több tapasztalat 
erősíti a gyanút, 
hogy a világjárványt 
valamiféle sátáni terv 
szabadította rá az 
emberiségre..."

• "...ki tudja, nem 
jön-e válaszul erre (...) 
a kereszténységnek 
valamiféle 
újjászületése?..."

Ha a fiatalok elveszítik gyökereiket, akkor könnyebben 
elsodródhatnak a 21. század forgatagában, ami nagy veszteség 
lenne mindenki számára – nyilatkozta a Vasárnapnak Simicskó 
István országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Nép-
párt országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezetője, 
akivel a 2021-es év kihívásairól beszélgettünk. 

Eseményekben teli évet hagytunk magunk mögött. Mit 
tartogat az új esztendő?

Az biztos, hogy a tavalyi egy sajátos év volt, tele kihívásokkal, 
melyekre mi, magyarok képesek voltunk jó válaszokat adni. 
Büszkék lehetünk embertársainkra, ahogy helyt álltak ebben a 
nehéz időszakban. A koronavírus-járvánnyal járó nehézségek 
rádöbbentettek bennünket arra, milyen nagy szükségünk van 
egymásra, és jobban értékeljük a találkozásokat, a baráti és 
családi együttléteket, új értelmet kapott a szabadság fogalma is. 
2020-ban megtanultuk, hogy a legapróbb fenyegetést sem 
szabad jelentéktelennek tekinteni, és a bajban az összefogás 
az egyetlen lehetőség a megmaradásunkra.
Az összefogás életet, otthont, munkahelyet képes menteni, és 
ezt mi, magyarok megértettük. Nehéz szívvel, de elkerültük 
az idősebb rokonainkkal való személyes találkozásokat, 
segítettük a karanténban lévő ismerőseinket, alkalmazkodtunk 
az otthoni munkához, és közben még a gyerekeink online 
oktatásában is aktívan részt vettünk.
Azt hiszem, 2020 ebből a szempontból a kihívásokkal 

Simicskó István:
Cselekvő hazaszeretetre
kell nevelni
a fiataljainkat
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A kereszténység valódi értelmét adó 
Megváltó megszületésének gondolata 
viszont teljes tisztaságában ragyog fel itt a 
záró színben, amelyet persze az ateizmust 
államvallássá tevő évtizedekben nem 
nagyon vettek észre, vagy legalább is nem 
nagyon emlegették. És ne mondja senki, 
hogy ennek az Éva önérzetes válaszában 
megjelenő testvériségnek bármi köze 
lehet a francia forradalomnak a guillotine 
árnyékában a hármas jelszó egyikeként 
hangoztatott "testvériségéhez". Sokkal 
inkább van köze Ady Ének a Visztulán 
című verséhez, amelyet akkor írt, 
amikor még igaz volt az, hogy "Halat a 
Visztula s gyermeket/ A lengyel asszony 
ad örökké". Amely vers utolsó strófája 
így szól: "Isten vidám úr a Föld fölött,/ 
Minden fajzatnak üdvössége./ Az Isten: 
Élet -halleluja-/ S az Életnek nincs soha 
vége." A hedonizáló Európa istentelen 
tombolása és egyben unottsága leginkább 
a római társadalom Madách által olyan 
szuggesztíven meg-festett dekadenciá-

ját (amelyre válaszul 
valóban a keresztény-
ségnek kellett követ- 
keznie) és a nyugat 
Spengler által is fel-
idézett pusztulásá-
nak vízióját juttatja 
eszünkbe. De ki tudja, 

nem jön-e válaszul erre a mai dekaden-
ciára is az ingalengés törvényének 
megfelelően a kereszténységnek valami-
féle újjászületése? Messze vagyunk 
még az embernek attól, az állati lét alá 
süllyedésétől, az eszkimó színtől, a "sok az 
eszkimó, kevés a fóka" világától, amelyre 
gondolva még az Úr által megvigasztalt 
Ádám is utolsó mondatában, a Tragédia 
utolsó előtti sorában így sóhajt fel: "Csak 
az a vég! Csak azt tudnám feledni!" Mi 
pedig a záró sor biztatásának megfele- 
lően küzdjünk és bízva bízzunk! 
Akármilyen sátáni tervet eszel is ki 
a luciferi gonoszságú háttérhatalom, 
és próbál megvalósítani éppen soron 
következő ügynökei segítségével, tud-
nunk kell, hogy az utolsó szót mégsem 
ők mondják ki. Hanem a Fennvaló, az 
Isten, az úr, aki a történelemnek is ura.

Kiss István Béla

Ha a fiatalok elveszítik gyökereiket, akkor könnyebben 
elsodródhatnak a 21. század forgatagában, ami nagy veszteség 
lenne mindenki számára – nyilatkozta a Vasárnapnak Simicskó 
István országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Nép-
párt országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezetője, 
akivel a 2021-es év kihívásairól beszélgettünk. 

Eseményekben teli évet hagytunk magunk mögött. Mit 
tartogat az új esztendő?

Az biztos, hogy a tavalyi egy sajátos év volt, tele kihívásokkal, 
melyekre mi, magyarok képesek voltunk jó válaszokat adni. 
Büszkék lehetünk embertársainkra, ahogy helyt álltak ebben a 
nehéz időszakban. A koronavírus-járvánnyal járó nehézségek 
rádöbbentettek bennünket arra, milyen nagy szükségünk van 
egymásra, és jobban értékeljük a találkozásokat, a baráti és 
családi együttléteket, új értelmet kapott a szabadság fogalma is. 
2020-ban megtanultuk, hogy a legapróbb fenyegetést sem 
szabad jelentéktelennek tekinteni, és a bajban az összefogás 
az egyetlen lehetőség a megmaradásunkra.
Az összefogás életet, otthont, munkahelyet képes menteni, és 
ezt mi, magyarok megértettük. Nehéz szívvel, de elkerültük 
az idősebb rokonainkkal való személyes találkozásokat, 
segítettük a karanténban lévő ismerőseinket, alkalmazkodtunk 
az otthoni munkához, és közben még a gyerekeink online 
oktatásában is aktívan részt vettünk.
Azt hiszem, 2020 ebből a szempontból a kihívásokkal 

szembeni küzdelem és a tanulás éve volt, s remélem, 2021 
a győzelem éve lesz, amely a védőoltással felvértezve 
helyreállítja a korábbi életünket. Jó lett volna azt látni, hogy a 
politikai színtéren is teljesül egyfajta összefogás, ehelyett sajnos 
a baloldal részéről a szokásos kicsinyes, rövidlátó politikai 
haszonszerzés irányította a döntéseket. Ezek nem a nemzet 
javát szolgálták, hanem a hatalom megszerzésére irányultak. 
A folyamatos támadások ellenére is időben meghoztuk a 
szükséges intézkedéseket, ezzel pedig a magyar kormánynak 
sikerült a lehető leghatékonyabban megóvni a magyar emberek 
egészségét és munkahelyét.

A kihívásokkal teli óesztendő után milyen év vár ránk?
A legfontosabb cél, hogy egy globális összefogás keretében 
le kell győznünk a koronavírust. Fontos, hogy hazánkban 
mindenki, aki az oltóanyag beadása mellett dönt, mielőbb 
megkaphassa a vakcinát. Az úgynevezett „nyájimmunitás” 
kialakulása érdekében pedig elengedhetetlen, hogy minél 
többen tegyék le a voksukat az oltás mellett. Elsődleges 
feladatunk az emberélet és a munkahelyek további védelme. 
Szolidárisnak kell lennünk egymással, az állami intéz-
ményeknek, a cégeknek és az önkormányzatoknak is mindent 
meg kell tennie a kialakult veszteségek enyhítéséért.
Sok még a teendő, de már látjuk ennek az emberpróbáló 
küzdelemnek a végét.
Az év kérdése valószínűleg az lesz, hogy milyen gyorsan 
sikerül újra biztonságosan a régi mederbe zökkentenünk 
mindennapi életünket. Külpolitikai szinten szeretnénk, ha 
valós és pozitív változás állna be határon túli honfitársaink 
életében, akik ma is gondokkal kénytelenek szembesülni 
magyarságuk miatt. A V4-ek együttműködését is szeretnénk 
tovább erősíteni, és bízunk benne, hogy az új amerikai 
adminisztrációval is sikerül korrekt kapcsolatokat kiépíteni.

Az elmúlt hónapok megmutatták, hogy a világ 
számos pontján kiéleződtek az ellentétek. Ebben a 
nehézségekkel teli időszakban milyen segítséget nyújthat a 
kereszténydemokrata politika felvállalása?

A mi generációnk az első hosszú évszázadok óta, ami nem 

Simicskó István:
Cselekvő hazaszeretetre
kell nevelni
a fiataljainkat
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élt meg háborúkat és pusztító járványokat sem. Talán ezért is 
tűnt hihetetlennek, hogy mindez bekövetkezett, mondhatni, 
egyik napról a másikra. Sokat tanulhatunk elődeink példá-
jából, hogy a mostanihoz hasonló kritikus helyzetekben mi 
irányította döntéseiket.
Ha európaiságunkra vagy akár uniós tagságunkra tekintünk, 
vissza kell térnünk az alapokhoz, a keresztény gyökerekhez. 
A világháborúk szörnyűségeinek nyomán az Európai Unió 
alapítói egyetlen kiutat láttak a pusztulásból: egy olyan Európát 
vizionáltak, amelyben a keresztény hitből kibontakozó 
civilizáció és kultúra egy szebb, élhetőbb, igazságosabb és 
boldogabb világot hoz. Mi sem adhatjuk alább: ezekhez 
az eszmékhez ragaszkodva, ha kell, a konfliktusokat is 
felvállalva ki kell tartanunk európai értékeink és nemzeti 
szuverenitásunk védelme mellett.
Európának egyetlen értelmes jövője a kereszténydemokrácia.

Az Európai Unióban és a tengerentúlon sokan támadják 
kereszténydemokráciát. A magyar kormány is számos 
kritikát kapott értékalakú politizálása miatt. Mi várható 
idén a külpolitikában?

Ha a politikai csatateret nézzük, ott biztosak lehetünk, 
hogy idén sem fog változni a „harci kedv”, egyre nagyobb 
seregek sorakoznak fel ellenünk. Nemzetközi színtéren, a 
külpolitikában erőteljes mozgások tapasztalhatók. 
Magyarországnak kiváló természeti adottságai vannak, egy 
egyre erősödő gazdasággal, szilárd, nagy támogatottságú 
kormánnyal. A kormányzati irányhoz, a döntésekhez alapot 
a kereszténységen nyugvó európai értékek adják, amelyeket 
a magát fejlettnek és demokratikusnak mondott nyugati 
országok mára teljesen feladtak, és a saját elképzeléseiket 
próbálják rákényszeríteni a többi európai államra.
Az EU-val szemben következetesen kiállunk alapvető 
európai értékeink mellett, nemcsak hazánk, hanem az egész 
kontinens jövője érdekében. Nemzetünk megmaradásának 
alapja, hogy megőrizzük függetlenségünket és kultúránkat, 
ha sokszor nehéz csatákat is kell érte megvívnunk. Mi 
hiszünk Európában! Egy olyan unióban, amelyet az alapító 
tagok is megálmodtak. Küzdelmes időszak előtt állunk, de a 
kormány a jövőben is mindent megtesz a magyar emberek és 
Magyarország érdekében.

A magyarok melletti kiállás is felértékelődött a pandémia 
során, hiszen egyes szomszéd országok nemzetiségi 
politikája nem sok okot adott az örömre.

Valóban így van, aggasztó látni a határon túli magyarokkal 
szemben tanúsított bánásmódot, különösen egy világjárvány 
alatt, amikor a kisebbségi létből fakadó sajátos helyzetük 
mellett még a pandémia okozta nehézségekkel is meg kell 
küzdeniük. Magyarország ugyanakkor erős és elismert része 
az Európai Uniónak, súlya van, ha a kormányzat fellép a 
méltatlan intézkedésekkel, szemben. Egyértelműen hallatja 
a hangját például a kárpátaljai magyarokat ért atrocitások 
kapcsán, és nemtetszésének a diplomácia szintjén is komoly 
nyomatékot tud adni. Minden tőlünk telhető támogatást 
megadunk nemzetünk tagjainak – éljenek bárhol.

A magyarságtudatra, a hazafias nevelésre talán sosem volt akkora szükség, mint 
manapság, amikor minden nemzeti értéket megkérdőjeleznek. Hogyan őrizhetjük 
meg a kultúránkat a gyorsuló globalizációs folyamatok között?
Mai felgyorsult világunkban csak egy egészséges nemzettudattal rendelkező közösség 
képes a nemzetközi nyomással szemben helytállni. A következő nemzedékek 
értékrendje ezért kulcsfontosságú. Néhány évtized múlva fiataljaink kezében lesz 
hazánk jövője. A mi feladatunk most az, hogy felkészítsük őket az elkövetkező évek 
kihívásaira. Fontos, hogy egy cselekvő hazaszeretet alakuljon ki az ifjúságban. 
Az oktató-nevelő munkának ebben nagy szerepe van. Nemcsak a tárgybéli ismeretek 
átadása fontos, elengedhetetlen a fiatalok érzelmi intelligenciájának fejlesztése is. A 
pozitív kötődés a hazához nem áll szemben a modern világgal, csupán segít a globa-
lizáció azon hatásaival megküzdeni, melyek nemzeti megmaradásunkkal szemben 
hatnak. Ha a fiatalok elveszítik gyökereiket, akkor könnyebben elsodródhatnak a 21. 
század forgatagában, ami nagy veszteség lenne mindenki számára.

Nem minden politikai párt támogatja ezt az elképzelést. A baloldali pártok milyen 
irányelvek alapján kezdenének kormányozni?

Az ellenzéki belpolitika alakulása 
mára egyértelművé tette, hogy kibon-
takozóban van a teljes baloldali 
összefogás. A Soros György által 
szponzorált úgynevezett Gyurcsány-
listán a DK-n kívül szerepel az LMP, a 
szélsőjobbosból lett vörös színű Jobbik, 
és az egykori elnyomó pártállam utód-
pártja, az MSZP. De a Momentum is 
aktív tagja ennek az összekapcsolódá-
snak. Láthattuk az elmúlt évek során 
– és a járvány okozta veszélyhelyzetben 
is megmutatták –, hogy náluk csak 
a hatalom megszerzése számít, nem 
törődnek a magyar emberek jólétével. 

Egy közös „érdektől” vezérelve készülnek már a 2022-es országgyűlési választásokra. 
Fontos ezért, hogy az emberek különbséget tudjanak tenni a valós tettek és a 
hangzatos ígéretek között. 

Az elmúlt tíz esztendőben a FIDESZ-KDNP vezette kormányok Magyarországot 
egy olyan sikerpályára állították, mely többek közt lehetővé tette egy világjárvány-
ban is, hogy az emberek egészsége érdekében minden emberi erőforrás és tárgyi 
eszköz rendelkezésre álljon, és a pandémia okozta gazdasági következményekkel 
szemben is képesek legyünk védelmet nyújtani a magyar embereknek és a veszélybe 
került magyar vállalkozásoknak.

Gyurcsány Ferenctől gyakorta halljuk, hogy ő kizárólag az Európai Egyesült 
Államok híve. A nemzeti önrendelkezés és szuverenitás helyett egy nemzetállamai-
kat feladó Európában gondolkodik. Nekünk, kereszténydemokrata politikusoknak 
ez a megközelítés nem elfogadható, mi más jövőben gondolkodunk. Hiszünk abban, 
hogy az Európai Unió akkor lehet sikeres, ha azt erős nemzetállamok alkotják, akik 
együttműködnek egymással kölcsönös érdekek és tisztelet alapján.

A 2022-es választás meghatározó lesz jövőnk szempontjából, arról szól majd, hogy 
Magyarország továbbra is egy erős nemzetállam lesz vagy feladva kultúráját egy 
bizonytalan jövő elé néz.
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Ha a politikai csatateret nézzük, ott biztosak lehetünk, 
hogy idén sem fog változni a „harci kedv”, egyre nagyobb 
seregek sorakoznak fel ellenünk. Nemzetközi színtéren, a 
külpolitikában erőteljes mozgások tapasztalhatók. 
Magyarországnak kiváló természeti adottságai vannak, egy 
egyre erősödő gazdasággal, szilárd, nagy támogatottságú 
kormánnyal. A kormányzati irányhoz, a döntésekhez alapot 
a kereszténységen nyugvó európai értékek adják, amelyeket 
a magát fejlettnek és demokratikusnak mondott nyugati 
országok mára teljesen feladtak, és a saját elképzeléseiket 
próbálják rákényszeríteni a többi európai államra.
Az EU-val szemben következetesen kiállunk alapvető 
európai értékeink mellett, nemcsak hazánk, hanem az egész 
kontinens jövője érdekében. Nemzetünk megmaradásának 
alapja, hogy megőrizzük függetlenségünket és kultúránkat, 
ha sokszor nehéz csatákat is kell érte megvívnunk. Mi 
hiszünk Európában! Egy olyan unióban, amelyet az alapító 
tagok is megálmodtak. Küzdelmes időszak előtt állunk, de a 
kormány a jövőben is mindent megtesz a magyar emberek és 
Magyarország érdekében.

A magyarok melletti kiállás is felértékelődött a pandémia 
során, hiszen egyes szomszéd országok nemzetiségi 
politikája nem sok okot adott az örömre.

Valóban így van, aggasztó látni a határon túli magyarokkal 
szemben tanúsított bánásmódot, különösen egy világjárvány 
alatt, amikor a kisebbségi létből fakadó sajátos helyzetük 
mellett még a pandémia okozta nehézségekkel is meg kell 
küzdeniük. Magyarország ugyanakkor erős és elismert része 
az Európai Uniónak, súlya van, ha a kormányzat fellép a 
méltatlan intézkedésekkel, szemben. Egyértelműen hallatja 
a hangját például a kárpátaljai magyarokat ért atrocitások 
kapcsán, és nemtetszésének a diplomácia szintjén is komoly 
nyomatékot tud adni. Minden tőlünk telhető támogatást 
megadunk nemzetünk tagjainak – éljenek bárhol.

HÍREK EGY
MONDATBAN
• Vácon tüntettek, hogy a helyi 
újság anyakönyvi hírek rovatából 
ne tűnjön el az újszülöttek nemének 
feltüntetése.

• Az Európai Bizottság közleményt 
adott ki, amelyben bejelentette, hogy 
az LMBTQ-célok előtt meghajló 
stratégiát kíván bevezetni valamennyi 
uniós ország számára.

• Nyolc év után ismét napirendre 
tűzte az Európai Parlament 
Petíciós Bizottsága (PETI) a Beneš-
dekrétumokhoz kapcsolódó két 
petíciót.

• Az MNB figyelmeztette a 
hitelt felvevő lakásvásárlókat . 
Kockázatosak azok a lakáshitelek, 
amelyeknél az önerőt az ügyfél 
személyi kölcsöne adja.

• Sebastian Kurz Ausztriában 
gyártatná a kínai és orosz vakcinát.

• Müller: Kizárólag orvosi 
javallatra előfordulhat, hogy az orvos 
előnyben részesíti egyik vakcinát a 
másikkal szemben.

• Zúdul le a szemét a Tiszán. 

• Több száz kisbolt részesül abból 
a 45 milliárd forintos támogatásból, 
amelyet a kormány a Magyar Falu 
program részeként múlt jelentett be.

• Orbán Viktor miniszterelnök 
konzultációval kapcsolatos 
bejelentését követően összehangolt 
kibertámadás indult a kormányzati 
oldalak ellen - közölte a kormany.hu.

• Merkely: Az a jó vakcina, amit 
már megkaptunk.

• A migráció megfékezése 
érdekében Afrikában nyújt segítséget 
a Hungary Helps Program.

• Mégiscsak jó az orosz vakcina a 
szlovákoknak.

• Húsvétra minden regisztráltat 
szeretnének beoltani.

• Az EPP módosította alapsza-
bályát, a Fidesz kilépett a frakcióból.

A magyarságtudatra, a hazafias nevelésre talán sosem volt akkora szükség, mint 
manapság, amikor minden nemzeti értéket megkérdőjeleznek. Hogyan őrizhetjük 
meg a kultúránkat a gyorsuló globalizációs folyamatok között?
Mai felgyorsult világunkban csak egy egészséges nemzettudattal rendelkező közösség 
képes a nemzetközi nyomással szemben helytállni. A következő nemzedékek 
értékrendje ezért kulcsfontosságú. Néhány évtized múlva fiataljaink kezében lesz 
hazánk jövője. A mi feladatunk most az, hogy felkészítsük őket az elkövetkező évek 
kihívásaira. Fontos, hogy egy cselekvő hazaszeretet alakuljon ki az ifjúságban. 
Az oktató-nevelő munkának ebben nagy szerepe van. Nemcsak a tárgybéli ismeretek 
átadása fontos, elengedhetetlen a fiatalok érzelmi intelligenciájának fejlesztése is. A 
pozitív kötődés a hazához nem áll szemben a modern világgal, csupán segít a globa-
lizáció azon hatásaival megküzdeni, melyek nemzeti megmaradásunkkal szemben 
hatnak. Ha a fiatalok elveszítik gyökereiket, akkor könnyebben elsodródhatnak a 21. 
század forgatagában, ami nagy veszteség lenne mindenki számára.

Nem minden politikai párt támogatja ezt az elképzelést. A baloldali pártok milyen 
irányelvek alapján kezdenének kormányozni?

Az ellenzéki belpolitika alakulása 
mára egyértelművé tette, hogy kibon-
takozóban van a teljes baloldali 
összefogás. A Soros György által 
szponzorált úgynevezett Gyurcsány-
listán a DK-n kívül szerepel az LMP, a 
szélsőjobbosból lett vörös színű Jobbik, 
és az egykori elnyomó pártállam utód-
pártja, az MSZP. De a Momentum is 
aktív tagja ennek az összekapcsolódá-
snak. Láthattuk az elmúlt évek során 
– és a járvány okozta veszélyhelyzetben 
is megmutatták –, hogy náluk csak 
a hatalom megszerzése számít, nem 
törődnek a magyar emberek jólétével. 

Egy közös „érdektől” vezérelve készülnek már a 2022-es országgyűlési választásokra. 
Fontos ezért, hogy az emberek különbséget tudjanak tenni a valós tettek és a 
hangzatos ígéretek között. 

Az elmúlt tíz esztendőben a FIDESZ-KDNP vezette kormányok Magyarországot 
egy olyan sikerpályára állították, mely többek közt lehetővé tette egy világjárvány-
ban is, hogy az emberek egészsége érdekében minden emberi erőforrás és tárgyi 
eszköz rendelkezésre álljon, és a pandémia okozta gazdasági következményekkel 
szemben is képesek legyünk védelmet nyújtani a magyar embereknek és a veszélybe 
került magyar vállalkozásoknak.

Gyurcsány Ferenctől gyakorta halljuk, hogy ő kizárólag az Európai Egyesült 
Államok híve. A nemzeti önrendelkezés és szuverenitás helyett egy nemzetállamai-
kat feladó Európában gondolkodik. Nekünk, kereszténydemokrata politikusoknak 
ez a megközelítés nem elfogadható, mi más jövőben gondolkodunk. Hiszünk abban, 
hogy az Európai Unió akkor lehet sikeres, ha azt erős nemzetállamok alkotják, akik 
együttműködnek egymással kölcsönös érdekek és tisztelet alapján.

A 2022-es választás meghatározó lesz jövőnk szempontjából, arról szól majd, hogy 
Magyarország továbbra is egy erős nemzetállam lesz vagy feladva kultúráját egy 
bizonytalan jövő elé néz.
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Folytatás a 16. oldalon ► 
Az elmúlt napokban Simicskó István 
a KDNP parlamenti frakcióvezetője 
egy nyilatkozatában, feladatként 
jelölte fiataljaink hazaszeretetre való 
nevelését. Őszintén megmondom, én 
hallottam olyat, hogy egy értelmes, 
okos fiatal, aki a Közszolgálati 
Egyetemre jár, kerek perec kijelentette: 
„... én magasról sz…ok 1956-ra, 
engem nem érdekel.” Sajnos ez így 
hangzott el, szó szerint. 
id. L.Z.:
Hangsúlyozni szeretném, hogy én 
politikával soha nem foglalkoztam, a 
pártpolitikával pedig különösen nem 
a hivatásom miatt. De a nemzeti 
ügyek kérdésköre olyan terület, ami 
megengedett bárki számára, aki nem 
akarja politikába ártani magát. Így 
például az Emberi Méltóság Tanácsán 
belül a nemzeti méltóságnak a hang- 
súlyozása mindenképpen egy fontos 
eleme a mi működésünknek. Tulaj-
donképpen ott foghatjuk meg a probléma 
gyökerét, hogy mennyiben időszerű 
még a hazaszeretet, egyáltalán kell-e 
ezzel foglalkozni. Úgy gondolom, hogy 
a probléma igazi forrása a történelmi 
múltunkban keresendő, hiszen a II. 
világháborúig a hazaszeretet és az 
elvesztett területek visszaszerzésének 
az igénye széles társadalmi bázissal 
rendelkezett. Aztán egy olyan időszak 
következett ’47-’48 után, egészen a 1990-
es rendszerváltásig, amikor az ’56-os 
forradalom és szabadságharcot idejét 
leszámítva, a hazaszeretet egy gyanús 
fogalom volt. Éppen ezért aki be akart 
illeszkedni, előrébb jutni a Rákosi, 
majd a Kádár féle diktatúra idején, 
annak a hazaszeretetet hangoztatni 
túlságosan veszélyes volt. Kádárék főleg 
a nemzeti ünnepeket sajátították ki, bár 
már Rákosiék is elkezdték a nemzeti 

ünnepek átnevezését. Összekapcsolták 
1848. március 15.-ét, március 21-ét, és a 
fölszabadulás ünnepét. Bár ideológiailag 
a valóságban semmi közük nem volt 
egymáshoz. Azután jött a rendszerváltás, 
aminek az egyik mozgatórugója volt a 
hazaszeretetet. Az egyéb nemzetközi 
vonatkozásokról nem beszélek, mert 
azért Reagan elnök és Gorbacsov szerepe 
volt a legdöntőbb, hiszen mi nagyon 
kis ország vagyunk ahhoz, hogy egy 
hatalmas birodalommal szemben a 
függetlenségünket kivívhattuk volna, 
A hazaszeretet egy mozgatórugó volt, 
az erdélyi tüntetésen is, azon több mint 
másfél millió ember vett részt még a 
rendszerváltás előtt. De az István, a király 
bemutatója is egyfajta nemzeti érzést 
tükröző tüntetés volt. Az igazi problémát 
az okozta, hogy a rendszerváltás után 
sokakban elmúlt ez az érzés, ami a rend-
szerváltás előtt a kommunista diktatúra 
idején érthető volt politikai okokból. 
Sokan úgy érezték, hogy a hazaszeretet, 
valakik ellen irányul, például kisebbségi 
csoportok-. vagy másként gondolkodók 
ellen. Ezért többen hangoztatták, hogy a 
nacionalizmus kora lejárt. 
Több alkalommal jártam az Egyesült 
Államokban, és Japánban, a világ más 
térségeihez hasonlítva viszonylag 
kor-szerű államokban. Ahol azt 
tapasztaltam, hogy a technikai fejlődés 
tényleg a világszínvonal közelében jár, 
különösen Japán esetében. Az Egyesült 
Államokban számos középületen, de a 
magánházak homlokzatán is látható az 
amerikai zászló, és a nemzeti ünnepeket 
a családok is megünneplik. Persze, 
nekem azt tetszik, hogy olyan példát 
mutatnak hazaszeretetből, ami lassan 
Európában nem létezik. Amikor például 
Japánban meglátogattam a Toyota céget, 
ott már a XXI. század követelményeinek 
megfelelően legtöbb munkafázist a 

robotok végzik. Ennek ellenére azt lehet 
mondani, hogy bár a technika fejlődése 
szempontjából egy élvonalbeli ország 
Japán, a történelmi hagyományokhoz 
ugyanakkor mereven ragaszkodnak. 
Én ezt szoktam példaként felhozni, de 
más országokra is hivatkozhatnék. Több 
Nyugat-európai ország is nagyon jó 
példát mutat ilyen szempontból, itt 
például Olaszországot érdemes megem-
líteni. A közös vágy is jó példa, hiszen 
azt jelenti, hogy abban az országban 
megbecsülik a történelmi múltat, mert 
hazaszeretőek. 
Beszéljünk ’56 tiszteletéről, hiszen ez 
a közel múltunk, a része napjainknak. 
’56-nak köszönhetjük, hogy a világra 
nyitottan élünk, ezért kell, hogy 
megbecsüljük történelmi hagyomá-
nyainkat, szeressük ezt a földet, a népet, 
amelyik itt él, érezzük magunkat ide 
tartozónak. Ez nem irányul senki ellen, 
ez a hazaszeretet. 

Ha jól emlékszem Trianonban nem mi 
csonkítottunk meg más országokat, 
hanem minket csonkítottak meg. Mégis 
ha a környező országokba elmegyünk, 
számos ellenséges példát tapasztalhatunk. 
Azt gondolom, hogy az a szeretet, amire 
szükség van, az a történelmi múlt 
tisztelete, ami nem zárja ki, hogy egy 
társadalomnak legyen dinamikája, hogy 
fejlődőképes legyen, nyitott a világra. 
Ilyen módon kell közelíteni, annak 
hangsúlyozása mellett, hogy az igazi 
hazaszeretet soha nem mások rovására, 
hanem a saját épülésünkre szolgál.

Jelenleg mi a határon túli magyarság 
helyzete a körülöttünk lévő 
országokban? 

id. L.Z.:
Az igazság az, hogy a politikai 
kapcsolatok jól fejlődnek a környező 
országokkal szinte kivétel nélkül. Mégis 
azt látjuk, hogy a Monarchia utódállamai 
azzal a területtel, amit Magyarországtól 
elszakítottak, és a jelenleg ott élő magyar 
kisebbséggel nem nagyon tudnak mit 
kezdeni. Gyakran mondom, hogy a 
legbecsületesebb még Fico a szlovák 
kormányfő volt, aki kimondta, hogy a 
magyarokra, mint nemzetbiztonsági 
kockázatra kell tekinteni. Más országok-
ban is hasonló a helyzet. A román 
államfő a magyarellenes gyűlöletkeltés 
élharcosává vált. Nézzük meg, hogy 
Kárpátalján a magyarjainkkal hogyan 
bánnak, és legyünk őszinték, ma 
nagyon pozitív a szerb és magyar állam 
kapcsolata, viszont emlékszünk arra az 
időszakra, amikor Szabadkán, ha valaki 
magyarul beszélt, akkor megverték. A 
magyar verések rendszeresek voltak, 
évről-évre visszatérőek. Tehát úgy látom, 
hogy ne legyenek illúzióink, ezekkel a 
területekkel kapcsolatban. Trianon egy 
igazságtalan béke volt, ami tisztességes 
megoldásokhoz nem vezethet. Például 
Csehország és Szlovákia létének alap-
ját, a Benes-dekrétumokat, nem merik 
hatályon kívül helyezni, mert ez kárté-
rítési-, és nemzetközi kérdéseket vetne 
fel. Szóval rendkívül nagy a baj. A 
politikai, gazdasági együttműködés jó, 
ugyanakkor ez a lappangó gyűlölet a 
magyarsággal szemben szinte minden 
utódállamban megfigyelhető. 
Az első időszakban a legszörnyűbb az 
volt, hogyan szerezhette meg Nyugat-
magyarország egy részét Ausztria. Hiszen 
Ausztria szintén a háború vesztese volt, 
az osztrák császár, aki mellesleg magyar 
király is volt döntött a háborúról, ám 
Ausztria mégis megkapta az Őrvidék 
egy részét, amit ma Burgerlandnak 
hívnak. Aztán a következő kérdés, amit 
a történelem is felvetett, Csallóköz, 
lakóssága a trianoni békeszerződés 
idején szinte színmagyar volt. Határfolyó 
választja el a Felvidék más részeitől. 
Hogyan kerülhetett Szlovákiához? 
Azután a partiumi kérdések! Nem vélet- 
len, hogy évtizedekbe telt, mire 

FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL

Munkácsi vár
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robotok végzik. Ennek ellenére azt lehet 
mondani, hogy bár a technika fejlődése 
szempontjából egy élvonalbeli ország 
Japán, a történelmi hagyományokhoz 
ugyanakkor mereven ragaszkodnak. 
Én ezt szoktam példaként felhozni, de 
más országokra is hivatkozhatnék. Több 
Nyugat-európai ország is nagyon jó 
példát mutat ilyen szempontból, itt 
például Olaszországot érdemes megem-
líteni. A közös vágy is jó példa, hiszen 
azt jelenti, hogy abban az országban 
megbecsülik a történelmi múltat, mert 
hazaszeretőek. 
Beszéljünk ’56 tiszteletéről, hiszen ez 
a közel múltunk, a része napjainknak. 
’56-nak köszönhetjük, hogy a világra 
nyitottan élünk, ezért kell, hogy 
megbecsüljük történelmi hagyomá-
nyainkat, szeressük ezt a földet, a népet, 
amelyik itt él, érezzük magunkat ide 
tartozónak. Ez nem irányul senki ellen, 
ez a hazaszeretet. 

Ha jól emlékszem Trianonban nem mi 
csonkítottunk meg más országokat, 
hanem minket csonkítottak meg. Mégis 
ha a környező országokba elmegyünk, 
számos ellenséges példát tapasztalhatunk. 
Azt gondolom, hogy az a szeretet, amire 
szükség van, az a történelmi múlt 
tisztelete, ami nem zárja ki, hogy egy 
társadalomnak legyen dinamikája, hogy 
fejlődőképes legyen, nyitott a világra. 
Ilyen módon kell közelíteni, annak 
hangsúlyozása mellett, hogy az igazi 
hazaszeretet soha nem mások rovására, 
hanem a saját épülésünkre szolgál.

Jelenleg mi a határon túli magyarság 
helyzete a körülöttünk lévő 
országokban? 

id. L.Z.:
Az igazság az, hogy a politikai 
kapcsolatok jól fejlődnek a környező 
országokkal szinte kivétel nélkül. Mégis 
azt látjuk, hogy a Monarchia utódállamai 
azzal a területtel, amit Magyarországtól 
elszakítottak, és a jelenleg ott élő magyar 
kisebbséggel nem nagyon tudnak mit 
kezdeni. Gyakran mondom, hogy a 
legbecsületesebb még Fico a szlovák 
kormányfő volt, aki kimondta, hogy a 
magyarokra, mint nemzetbiztonsági 
kockázatra kell tekinteni. Más országok-
ban is hasonló a helyzet. A román 
államfő a magyarellenes gyűlöletkeltés 
élharcosává vált. Nézzük meg, hogy 
Kárpátalján a magyarjainkkal hogyan 
bánnak, és legyünk őszinték, ma 
nagyon pozitív a szerb és magyar állam 
kapcsolata, viszont emlékszünk arra az 
időszakra, amikor Szabadkán, ha valaki 
magyarul beszélt, akkor megverték. A 
magyar verések rendszeresek voltak, 
évről-évre visszatérőek. Tehát úgy látom, 
hogy ne legyenek illúzióink, ezekkel a 
területekkel kapcsolatban. Trianon egy 
igazságtalan béke volt, ami tisztességes 
megoldásokhoz nem vezethet. Például 
Csehország és Szlovákia létének alap-
ját, a Benes-dekrétumokat, nem merik 
hatályon kívül helyezni, mert ez kárté-
rítési-, és nemzetközi kérdéseket vetne 
fel. Szóval rendkívül nagy a baj. A 
politikai, gazdasági együttműködés jó, 
ugyanakkor ez a lappangó gyűlölet a 
magyarsággal szemben szinte minden 
utódállamban megfigyelhető. 
Az első időszakban a legszörnyűbb az 
volt, hogyan szerezhette meg Nyugat-
magyarország egy részét Ausztria. Hiszen 
Ausztria szintén a háború vesztese volt, 
az osztrák császár, aki mellesleg magyar 
király is volt döntött a háborúról, ám 
Ausztria mégis megkapta az Őrvidék 
egy részét, amit ma Burgerlandnak 
hívnak. Aztán a következő kérdés, amit 
a történelem is felvetett, Csallóköz, 
lakóssága a trianoni békeszerződés 
idején szinte színmagyar volt. Határfolyó 
választja el a Felvidék más részeitől. 
Hogyan kerülhetett Szlovákiához? 
Azután a partiumi kérdések! Nem vélet- 
len, hogy évtizedekbe telt, mire 

betelepítették románokkal a színmagyar 
részeket, és jól mutatta a problematikát, 
hogy a második bécsi döntés idősza-
kában 1,3 millió magyarral a – 
Székelyföldet is beleértve –, 1.1 millió 
román lakosság is Magyarországhoz 
került, ez volt a betelepítés eredménye, 
és akkor még beszélhetünk arról is, hogy 
a vissza nem adott részeken több mint 
félmillió magyar maradt. Összességében 
azt mondhatom, hogy a történelmi múlt 
– hiába telt el száz év Trianon óta –, a 
napi gyakorlatban is visszaköszön, és a 
mi tevékenységünk az Emberi Méltóság 
Tanácsának a tevékenysége, elsősorban 
a jogvédelemre irányul. Azonban 
nincs hatékony jogvédelem, mert az 
Európai Unió nem kíván foglalkozni 

mindezekkel. Az Európa Tanács erély-
telen, ha elmegyünk a Strasbourgi 
Bírósághoz, és mondjuk egy emberölés 

miatt elítélt rabnak a börtön viszonyait 
vitatjuk, szinte biztos, hogy nyerhetünk, 
de ha Tamás Ilonka néni elmegy 
Strasbourgba és azt kifogásolja, hogy az 
alkotmány rendelkezése ellenére minden 
jogorvoslat nélkül megfosztották az 
állampolgárságától, még az orvosi ellá-
tást is megtagadták a lányától, akkor ő 
nem nyerhet Strasbourgban. 
Én magam négy petíciót nyújtottam 
be az Európai Parlamenthez, a határon 
túli magyarok érdekében. Mind a 
négyet befogadták, de előrelépés nincs, 
talán most a szlovák állampolgársági 
törvénynél lesz, mivel az Európai Unió 
Bírósága is azt az álláspontot fejtette 
ki, amit én 2012-ben a petíciómban 
leírtam, hogy jogorvoslatot kellett volna 
biztosítani, és mivel nem biztosítottak, 
ezért sérti az uniós jogot, ezt most 
már elfogadta az unió, de Szlovákia 
ennek ellenére nem változtatott 
korábbi döntésén. Most megint levelet 
írtam az Európai Parlamentnek, amit 
továbbítottak a Bizottságnak, tehát von 
Leyen asszonynak, abban azt kérdeztem: 
azóta, hogy benyújtottam a panaszomat, 
8 év telt el. Ez az idő miért nem volt 
elég egy jogszabály módosítására, 
hiszen most lesz márciusban a második 
éve annak, hogy az Európai Bíróság 
az én petíciómnak megfelelő döntést 
hozott. Döntésük minden országra 
nézve kötelező. Mégis most fogjuk 
megünnepelni idézőjelben mondva 
szomorúan, hogy két éve nem hajtják 
végre a bíróság ítéletét, és az eredményes 
petícióm ellenére nem adják meg a 
jogorvoslatot.

Ursula von der Leyen
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Úgy érzem, hogy Ukrajna függetlenné 
válásában nagyon nagy szerepe 
volt az akkori magyar politikának, 
és Antall Józsefnek, aki erőteljesen 
támogatta Ukrajna kiválását a szovjet 
birodalomból. Kijelentettük, hogy nem 
kérünk vissza területeket. A jelenlegi 
ukrán vezetés mintha megfeledkezett 
volna ezekről, és a magyar lakósság 
életét ma nem, hogy könnyebbé tette 
volna, hanem inkább hálából rontotta. 
Szerintem a környező országok közül 
a magyaroknak talán Ukrajnában a 
legrosszabb a helyzetük, 
id. L.Z.:

Kétségtelen tény, hogy az elmúlt 
években, főleg, ha gazdasági kérdésekre 
figyelünk, de politikai szempontból 
is kimondható, hogy a kárpátaljai 
magyarok helyzete nagyon nehéz. Nem 
csupán a magyarokat sújtja a hátrá-nyos 
megkülönböztetés, de a velük szim-
patizáló ruszinokat is üldözi az ukrán 
hatalom Ez a jogfosztás, jogellenesség 
nem csak a Kárpátalján, hanem a Fel-
vidéken, és Erdélyben is ugyanúgy 
megvalósul. A két székely politikai 
fogoly ügyében, Beke-Szőcs ügyben 
Bajkai Istvánnal és Tőkés Lászlóval 
közösen szeretnénk segíteni, és annak 
ellenére, hogy jogellenesen ítélték el, 
nem hajlandóak kiengedni őket, a 
kegyelmi kérvényüket is elutasították. 
Arra sem voltak hajlandóak, hogy 
Fehér László szenátor úrral közösen 
kért kihallgatáson Johannis államfő 
fogadjon minket. Ha velünk nem is 
kívánt találkozni, azért Fehér László 
mégis csak a román szenátus tagja, tehát 

a saját szenátorukat se veszi komolyan 
Románia államelnöke. Sajnos ez mutatja, 
hogyan tekintenek a magyarokra, nem 
foglalkoznak ügyeikkel. Jól láthattuk, 
hogy a magyarellenes gyűlöletkeltésben 
milyen szerepe volt, a román államfőnek.

A magyarság létszáma az elcsatolt 
területeken egyre jobban fogy. Részben 
asszimilálódnak, részben elveszik tőlük 
azt a jogot, hogy magyarnak vallhassák 
magukat. Szlovákiában most indul egy 
népszámlálás. A magyarok kérésének 
ellenére a kérdések közül kimaradt, 
hogy van-e magyar állampolgársága, 
vagyis kettős állampolgár-e. 
id. L.Z.:
Igen, a legdöbbenetesebb, az hogy a 
Felvidéken a legutóbbi két népszámlálás 
között több mint 120 ezer ember már 
nem vallotta magát magyarnak, tehát 
az egykor csaknem egymilliós magyar 
kisebbség száma így csökkenhetett.  
Amikor fiatal voltam azt tanultam 
a Felvidéken 750 ezer magyar él. Ez 
most már a legutolsó népszámlálásnál 
500 ezer alá csökkent, és valószínűleg 
további csökkenést fog mutatni az 
idei népszámlálás. Nem vitatható, 
hogy nagyon komoly erőfeszítéseket 
tesz Magyarország, hogy felelősséggel 
közeledjen a határon túli magyarokhoz. 
A Délvidéken is nagyon rossz a helyzet. 
Valamikor Szabadka lakosságának jelen-
tős része magyar volt. Napjainkban 
a magyarok 30 százalék alatt vannak 
a városban.
Huszonhat százalék körüli.
id. L.Z.:
Tehát azért gondolom, hogy nagyon-
nagyon tudatos, és eredményes asszi-
milációs politika folyik, ezt lassítani 
tudjuk, de megállítani nem. A felvidéki 
szlovák népszavazás fogja megmutatni, 
hogy ez a szörnyű tendencia 
folytatódik-e.

Ez tulajdonképpen egy lemondást is 
jelent az emberek részéről, akik azt 
mondják, mindegy, hogyan harcolnak. 
Itt már nem lesz még egyszer 
Magyarország. Megtartják a maguk kis 
magyar szokásait, de ütőképes politikai 
erő már nem lesz belőlük.

id. L.Z.:
Igen, mert ha a trianoni idők törté-
nelemére tekintünk, az volt az ideológia, 
hogy nemzetállamokat hozzanak létre. 
A szlovák nemzetállamban a határ 
menti területek, amelyek mezőgazdasági 
szempontból a legértékesebbek voltak, 
és akkor még gyakorlatilag csak nem 
tiszta magyar lakóssága volt, a szlovák 
nemzethez a csallóközi magyar nem 
tartozott. Viszont az, hogy Szlovákia 
egyáltalán életképes legyen, kellett 
jól működő mezőgazdaság, ahonnan 
a magyarok látják el a Felvidéket, 
Szlovákiát. E címszó alatt odaadták 
a Csallóközt, ez ma is az egyik 
legvitatottabb kérdés. 
Úgy hallottuk, hogy korábban ki 
akarták tiltani  Romániából.
id. L.Z.:
Ez még 2018-ban történt, én Mátyás 
király szülőházában egy sajtótájékoz-
tatón annyit mondtam, hogy száz évvel 
ezelőtt szállták meg a román csapatok 
Erdélyt. Ez tényleg így van, mert 
nem vitatható, hogy Erdély a Magyar 
Királyság része volt, és oda a román 
csapatok nem turistaként érkeztek. 
Még nem volt se Trianon, sem semmi 
más. Csak egyszerűen megszállták. 
Semmilyen jogi alapja a megszállásnak 
nem volt. 

Az Ön meglátása szerint az elkövetkező 
100 évben történhet-e változás ebben a 
kérdésben?
id. L.Z.:
A magyar nép története során számos 
olyan esemény történt, amelyre senki 
nem számíthatott, akár a rég múlt, akár 
a közel múlt eseményeit szemléljük. 
Hazánkat többször huzamosabb időre 
is megszállták, de mára ez is, csak mint 
szomorú emlék maradt.

Kedves ifjabb és idősebb Lomnici 
Zoltán, köszönjük, hogy időt 
szakítottak a Lámpás számára, és 
olyan kérdésekben adtak választ, amik 
olvasóink többségét foglalkoztatják!

Beérett a Fodor Gábor, Magyar Bálint féle oktatási metódus. 
(erre a két "nagytudásúra" volt bízva az oktatásügy!) A libsi 
felfogás szerint nem kell az értelmes, tanult ember minek 
a memoriter, a verstanulás, nem kell az évszámokat tudni,  
Példák a valóságból:
Egy felvételi beszélgetés alkalmával az egyik delikvens 
bejelentette, hogy azért akar a televízióban dolgozni, mert 
szereti a történelmet, különösen a reformkort. A tömeg-
kommunikáció és a történelem összekapcsolásán kissé 
meglepődtem, de a meghatottságomban megkértem, sorolna 
fel néhányat az aradi vértanúk közül.
Esküszöm az élő Istenre, hogy a következőket mondotta:
"Bajcsy-Zsilinszky Endre, Jávor Pál..több most hirtelen nem 
jut eszembe."

Ehhez képest lehet nekünk vigasz, hogy a mai német fiatalok 
java része nem tudja, ki volt Hitler, Lenin, Erich Honecker, 
pedig a 20. század még nincs oly távol.

EU-parlamenti képviselő mondta: ha a magyaroknak olyan 
rossz Szlovákiában, akkor minek mentek oda... És ezek a 
hatökör emberek, orbitális marhák a demokrácia szabályai 
szerint megválasztott képviselők!

Hofi Géza mondotta: "És ők a jövő zálogai,... de dögöljek 
meg, ha kiváltom őket!!"

A Pázmány Péter Tudományegyetem jogi és bölcsészkarán 
hangzottak el az alábbi épületes mondatok a felvételin:
1. A pun háborúban nagyon sok római elpusztult. Ezek 

mind Rómába költöztek és proletárok lettek belőlük.
2. A kaszt zárt társadalmi csoport, ami között csak 

lélekvándorlással lehet mozogni.
3. Ki volt Ben Gurion? – Angol szociológus, a Magna 

Charta szerzője.
4. Szent István valahol azt hallotta: azé a föld, aki 

megműveli.
5. Milyen tisztségeket töltött be Cromwell 1685-ben 

bekövetkezett haláláig? – Lord-processzor.
6. Mi az önkormányzat? – Ahol az emberek sürgős 

dolgaikat elvégzik.
7. Magyarország tagja a NATO-nak? – Nem. Miért? – 

Magyarország a Varsói Szerződés révén lett tagja az 
ENSZ-nek, de később úgy döntöttek, hogy mégsem 
csatlakozunk a NATO-hoz. 

8.  Ki Irak elnöke? – Arafat.

Tőkés László

HUMOR helyett ...
A Jogi- és Bölcsész Karra felvételizők "válaszai"
... félelmetes a sötétségük ...
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id. L.Z.:
Igen, mert ha a trianoni idők törté-
nelemére tekintünk, az volt az ideológia, 
hogy nemzetállamokat hozzanak létre. 
A szlovák nemzetállamban a határ 
menti területek, amelyek mezőgazdasági 
szempontból a legértékesebbek voltak, 
és akkor még gyakorlatilag csak nem 
tiszta magyar lakóssága volt, a szlovák 
nemzethez a csallóközi magyar nem 
tartozott. Viszont az, hogy Szlovákia 
egyáltalán életképes legyen, kellett 
jól működő mezőgazdaság, ahonnan 
a magyarok látják el a Felvidéket, 
Szlovákiát. E címszó alatt odaadták 
a Csallóközt, ez ma is az egyik 
legvitatottabb kérdés. 
Úgy hallottuk, hogy korábban ki 
akarták tiltani  Romániából.
id. L.Z.:
Ez még 2018-ban történt, én Mátyás 
király szülőházában egy sajtótájékoz-
tatón annyit mondtam, hogy száz évvel 
ezelőtt szállták meg a román csapatok 
Erdélyt. Ez tényleg így van, mert 
nem vitatható, hogy Erdély a Magyar 
Királyság része volt, és oda a román 
csapatok nem turistaként érkeztek. 
Még nem volt se Trianon, sem semmi 
más. Csak egyszerűen megszállták. 
Semmilyen jogi alapja a megszállásnak 
nem volt. 

Az Ön meglátása szerint az elkövetkező 
100 évben történhet-e változás ebben a 
kérdésben?
id. L.Z.:
A magyar nép története során számos 
olyan esemény történt, amelyre senki 
nem számíthatott, akár a rég múlt, akár 
a közel múlt eseményeit szemléljük. 
Hazánkat többször huzamosabb időre 
is megszállták, de mára ez is, csak mint 
szomorú emlék maradt.

Kedves ifjabb és idősebb Lomnici 
Zoltán, köszönjük, hogy időt 
szakítottak a Lámpás számára, és 
olyan kérdésekben adtak választ, amik 
olvasóink többségét foglalkoztatják!

Beérett a Fodor Gábor, Magyar Bálint féle oktatási metódus. 
(erre a két "nagytudásúra" volt bízva az oktatásügy!) A libsi 
felfogás szerint nem kell az értelmes, tanult ember minek 
a memoriter, a verstanulás, nem kell az évszámokat tudni,  
Példák a valóságból:
Egy felvételi beszélgetés alkalmával az egyik delikvens 
bejelentette, hogy azért akar a televízióban dolgozni, mert 
szereti a történelmet, különösen a reformkort. A tömeg-
kommunikáció és a történelem összekapcsolásán kissé 
meglepődtem, de a meghatottságomban megkértem, sorolna 
fel néhányat az aradi vértanúk közül.
Esküszöm az élő Istenre, hogy a következőket mondotta:
"Bajcsy-Zsilinszky Endre, Jávor Pál..több most hirtelen nem 
jut eszembe."

Ehhez képest lehet nekünk vigasz, hogy a mai német fiatalok 
java része nem tudja, ki volt Hitler, Lenin, Erich Honecker, 
pedig a 20. század még nincs oly távol.

EU-parlamenti képviselő mondta: ha a magyaroknak olyan 
rossz Szlovákiában, akkor minek mentek oda... És ezek a 
hatökör emberek, orbitális marhák a demokrácia szabályai 
szerint megválasztott képviselők!

Hofi Géza mondotta: "És ők a jövő zálogai,... de dögöljek 
meg, ha kiváltom őket!!"

A Pázmány Péter Tudományegyetem jogi és bölcsészkarán 
hangzottak el az alábbi épületes mondatok a felvételin:
1. A pun háborúban nagyon sok római elpusztult. Ezek 

mind Rómába költöztek és proletárok lettek belőlük.
2. A kaszt zárt társadalmi csoport, ami között csak 

lélekvándorlással lehet mozogni.
3. Ki volt Ben Gurion? – Angol szociológus, a Magna 

Charta szerzője.
4. Szent István valahol azt hallotta: azé a föld, aki 

megműveli.
5. Milyen tisztségeket töltött be Cromwell 1685-ben 

bekövetkezett haláláig? – Lord-processzor.
6. Mi az önkormányzat? – Ahol az emberek sürgős 

dolgaikat elvégzik.
7. Magyarország tagja a NATO-nak? – Nem. Miért? – 

Magyarország a Varsói Szerződés révén lett tagja az 
ENSZ-nek, de később úgy döntöttek, hogy mégsem 
csatlakozunk a NATO-hoz. 

8.  Ki Irak elnöke? – Arafat.

9. Miről szól Katona József Bánk bán című drámája? –
Arról szól, hogy van Bánk, aki egy bán...

10. Csoóri Sándor több évet élt Indiában és ott is halt meg.
11. Mit tud Pázmány Péterről? – Pázmány Péter költő volt és 

politikus. Gondolom, köztiszteletben álló személy volt.
12. Ki kötötte a Bethlen-Peyer-paktumot? – Az SZDSZ és az 

MDF.
13. Mikor alapították a Szovjetuniót? – XVIII. század. 

Mikor szűnt meg? – 1450-es, 60-as évek. 
14. Nem jó. Azt mondja meg, mely országok tartoztak 

hozzá! – Az északiak! Például? – Norvégia!
15. Magyarországon 1849 után a hivatalos nyelv az osztrák!
16. A pápa református vallású.
17. A keleti kereszténység vezetője a tibeti láma.
18. Mondjon párat a Tízparancsolatból! – Felebarátod 

feleségét szeresd!
19. Foglalja össze a keresztény tanítás lényegét! – Hát, ezt 

most így Anschluss nem tudnám megmondani.
20. Luther Márton templomi könyvnyomtatással foglalko-

zott, és egyet-kettőt ki is szögezett a templomkapura.
21. Mi a feminizmus? –A feminizmus azt jelenti, hogy a 

nők el vannak nyomva a férfiak alatt.
22. Ki jelenleg a köztársasági elnök? – Nem tudom, de 

szerintem alkalmatlan.
23. Milyen szabadságjogokat ismer? – Két szabadságjogot 

ismerek: a vallásit és a szexuálisat.
24. Svájcban az egyik hivatalos nyelv a svéd, mert Svájc 

Svédországgal határos.
25. Szent István kért egy koronát, majd megfogalmazta a 

szatmári tizenkét pontot.
26. Ki volt Szent István felesége? - Bajor Gizi.
27. A fáradt Odüsszeusz leheveredett egy nimfa alá.
28. Radnóti Miklós egész életében tudta, hogy meg fog halni.
29. Az első világháborút azért vesztették el a németek, mert 

Bulgárián keresztül támadták meg Franciaországot.
30. Vannak olyan helyek a Földön, ahol éjszaka egyáltalán 

nincs napsütés.

Így brillíroznak a profitorientált fogyasztói társadalom 
rabszolgái, és belezuhannak a fekete lyukba torkolló örökös 
sötétségbe. Szegény Nóti Károly mérgelődik a mennyekben, 
hogy hónapokon át gondolkozott egy jó bohózat megírásán, 
ezek meg csípőből kirázzák a legjobb szövegeket. Ráadásul 
nem is tudnak róla.

HUMOR helyett ...
A Jogi- és Bölcsész Karra felvételizők "válaszai"
... félelmetes a sötétségük ...
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A Time magazin a februári számában egy terjedelmes 
háttérelemzésben dolgozta fel a 2020-as amerikai elnök-
választás rejtett, titkos történetét. A lap lényegében arról ír, 
hogy rendkívül befolyásos lobbiszervezetek, techóriás cégek 
és óriásvállalatok vezetői miként befolyásolták a színfalak 
mögött úgy az eseményeket, hogy az végül Donald Trump 
megbukását eredményezze. Konzervatív elemzők szerint 
az amerikai baloldali-liberális háttérhálózat ezzel az írással 
most önmagát leplezte le.
A Time magazin a részletes elemzésében arról ír, hogy 
baloldali választási guruk és az üzleti világ titánjai egy 
„rendkívüli árnyékkampányt” folytattak egy „összeesküvés” 
keretében, hogy „megvédjék” a demokráciát és a 2020-as 
amerikai választásokat.

A témáról felszínesen már korábban is írt a New York Times 
és a Daily Beast, amikor megemlítette a „Demokrácia Védelmi 
Koalíciót”. Azonban a korábbi információkhoz képest a Time 
most egy jóval összetettebb és árnyaltabb képet ad a Trump 
megbuktatására irányuló erőfeszítésekről, teszi ezt ráadásul 
nyíltan baloldali és liberális lapként.

„AZ ÁRNYÉKKAMPÁNY TITKOS TÖRTÉNETE, AMI 
MEGMENTETTE A 2020-AS VÁLASZTÁSOKAT”
A cikket Molly Ball szerezte, aki ezt a titkos árnyékkampányt 
úgy írja le, mint valamiféle heroikus erőfeszítés a választások 
tisztaságának megőrzésére. A szerző szerint „befolyásos 
szereplők iparágakon és ideológiákon átnyúló közös mun-
kálkodása zajlott a színfalak mögött, hogy befolyásolják a 
közfelfogást, megváltoztassák a szabályokat és törtvényeket, 
irányítsák a média tudósításait és ellenőrizzék az információ 

áramlását.” Mint írja, nem csalták el a választást, hanem 
„megerősítették” azt. Ball azt is felidézi, hogy Trump a 
választási vereséget követően december elején egy beszédében 
furcsállta is, hogy „napokkal a választások után összehangolt 
törekvésnek” voltak tanúi, például a győztes személyének 
kikiáltása szempontjából, holott még a szavazatokat szám-
lálták. A szerző úgy fogalmazott: „Trumpnak bizonyos 
szempontból igaza volt. Összeesküvés bontakozott ki a 
színfalak mögött.” A Time újságírója arra gondolt, hogy ez 
az árnyékban szerveződő hálózat koordinálta a vezető üzleti 
szereplők ellenállását, és tulajdonképpen egy pártokon 
felülívelő közös kiállást teremtett meg Trump álláspontjával 
szemben. Ball szerint két meglepő dolog történt a választá-
sokat követő napokban: egyrészt „semmi”, se tüntetés, se 
tömeges felháborodást, másrészt a Trumpot addig támogató 
üzleti kör egyszer csak elkezdett szembefordulni az elnökkel.
Ez a program több mint egy éven át zajlott politikai stratégák 
részvételével. Ball állítása szerint nem Trump győzelmének a 
megakadályozása volt a cél, hanem az, hogy ne lehessen olyan 
botrányos a választás, hogy ne tudjanak eredményt hirdetni. 
E célból pedig a választás minden elemét külön-külön 
célba vették, például a választás lebonyolítására vonatkozó 
törvények sorának megváltoztatásával.
A szövetség egyik főszervezőjének Mike Podhorzert nevezte 
meg, aki az egyik legnagyobb amerikai szakszervezeti 
szövetség, az AFL-CIO elnöki főtanácsadója.

JÓL ELŐRE KIDOLGOZOTT FORGATÓKÖNYV 
A KÁOSZRA
A „demokráciavédő” szövetségben a Planned Parenthood 
abortuszklinika-hálózattól kezdve, az utcán vonuló baloldali-
anarchista szervezeteken át egészen a Trump-kritikus 
republikánus szereplőkig mindenki aktívan kivette a részét, 
aki az elnök bukását akarta látni. Ahogyan a techuniverzum 
legbefolyásosabb szereplőit is sikerült megnyerni az ügynek: 
Zuckerbergék például 300 millió dollárt költöttek a választási 
adminisztráció előmozdítására.
A koronavírus-járvány okozta aggodalmak meglovagolása 
és a választási regisztráció, részvétel elképesztő pénzekből 
történő feltornászása meghozta a kívánt eredményt, a 
választás napján mindössze csak a választók negyede voksolt, 
mindenki más korábban adta le a szavazatát.
Ugyancsak kiemelt figyelem jutott a hírek folyásának 

„Összeesküvés 
mentette meg” 

az amerikai 
demokráciát a 

Time szerint

Szijjártó: Robosztus ösztönzőcsomaggal
• válaszol Magyarország a válságra
Magyarország gazdaságtörténetének legrobusztusabb ösztönzőcsomagjával válaszol a koronavírus-
járvány okozta globális válságra – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
csütörtökön Párizsban a MEDEF francia vállalkozói szövetség üzleti fórumán.
Elmondta, a kormány közölte tavaly 
a Magyarországon beruházó külföldi 
cégekkel, hogy kész kifizetni beruházási 
értékeiknek akár a felét, ha nem 
bocsátanak el alkalmazottat. Ennek 
következtében olyan sok beruházás 
érkezet azóta Magyarországra, amire 
korábban nem volt példa, és ma már 
többen dolgoznak az országban, mint a 
válságot megelőzően.
A programban 1435 vállalat vesz részt, 
összesen 4,8 milliárd euró értékű 
beruházással. Ezzel megmentettek 270 

kontrollálására az „álhírekkel” szembeni harc égisze alatt. 
A média tudósításaira történő befolyás már régóta a 
republikánus, illetve a Trump-tábor legfőbb aggodalma, 
nem véletlenül pártoltak el elképesztő tömegek az amúgy 
jobboldali Fox News-tól is, miután ők sem voltak hajlandóak 
egyértelműen kiállni az elnök és álláspontja mellett.
Ez az árnyékszövetség már jó előre tudott és készült is a 
választás napi káoszra, és már egy előre megkomponált 
forgatókönyv alapján zajlott minden létező platformon a 
kommunikáció az összes szavazat megszámlálására vonat-
kozóan (szemben a Trump álláspontjával, ami a legitim 
szavazatokra szűkítette az ilyen irányú kampányt), valamint 
az eredmények megvédésére vonatkozóan.
A tömegkommunikáción túl azonban volt egy privát 
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áramlását.” Mint írja, nem csalták el a választást, hanem 
„megerősítették” azt. Ball azt is felidézi, hogy Trump a 
választási vereséget követően december elején egy beszédében 
furcsállta is, hogy „napokkal a választások után összehangolt 
törekvésnek” voltak tanúi, például a győztes személyének 
kikiáltása szempontjából, holott még a szavazatokat szám-
lálták. A szerző úgy fogalmazott: „Trumpnak bizonyos 
szempontból igaza volt. Összeesküvés bontakozott ki a 
színfalak mögött.” A Time újságírója arra gondolt, hogy ez 
az árnyékban szerveződő hálózat koordinálta a vezető üzleti 
szereplők ellenállását, és tulajdonképpen egy pártokon 
felülívelő közös kiállást teremtett meg Trump álláspontjával 
szemben. Ball szerint két meglepő dolog történt a választá-
sokat követő napokban: egyrészt „semmi”, se tüntetés, se 
tömeges felháborodást, másrészt a Trumpot addig támogató 
üzleti kör egyszer csak elkezdett szembefordulni az elnökkel.
Ez a program több mint egy éven át zajlott politikai stratégák 
részvételével. Ball állítása szerint nem Trump győzelmének a 
megakadályozása volt a cél, hanem az, hogy ne lehessen olyan 
botrányos a választás, hogy ne tudjanak eredményt hirdetni. 
E célból pedig a választás minden elemét külön-külön 
célba vették, például a választás lebonyolítására vonatkozó 
törvények sorának megváltoztatásával.
A szövetség egyik főszervezőjének Mike Podhorzert nevezte 
meg, aki az egyik legnagyobb amerikai szakszervezeti 
szövetség, az AFL-CIO elnöki főtanácsadója.

JÓL ELŐRE KIDOLGOZOTT FORGATÓKÖNYV 
A KÁOSZRA
A „demokráciavédő” szövetségben a Planned Parenthood 
abortuszklinika-hálózattól kezdve, az utcán vonuló baloldali-
anarchista szervezeteken át egészen a Trump-kritikus 
republikánus szereplőkig mindenki aktívan kivette a részét, 
aki az elnök bukását akarta látni. Ahogyan a techuniverzum 
legbefolyásosabb szereplőit is sikerült megnyerni az ügynek: 
Zuckerbergék például 300 millió dollárt költöttek a választási 
adminisztráció előmozdítására.
A koronavírus-járvány okozta aggodalmak meglovagolása 
és a választási regisztráció, részvétel elképesztő pénzekből 
történő feltornászása meghozta a kívánt eredményt, a 
választás napján mindössze csak a választók negyede voksolt, 
mindenki más korábban adta le a szavazatát.
Ugyancsak kiemelt figyelem jutott a hírek folyásának 

ezer munkahelyet, és megteremtettek 
13 ezer újat – mondta Szijjártó Péter. 
A Fidesz–KDNP vezette kormány 
gazdasági célja 2010-es hivatalba lépése 
óta az, hogy az európai gazdasági 
növekedési átlagot mindig legalább két 
százalékponttal meghaladja az ország. És 
ezt el is érte, a legutóbbi „normális” évben 
például, amely 2019 volt, 4,6 százalékos 
növekedést produkált – tette hozzá. 
Kifejtette: sikerült a munkanélküliséget 
is 3,4 százalékra leszorítani, ami egyes 
szakkönyvek szerint megközelíti a teljes 

foglalkoztatást.
A magyar gazda-ság 
rendkívül nyitott, 
tehát az export és a 
hazai beruházások 
értéke határozzák 
meg a teljesítmé-
nyét. Ezeknek az 
értéke 2014 óta min- 
den évben megha-
ladta az előző évit. 
Az elmúlt hét évben 
22 milliárd euró 
összértékben 590 
beruházást hajtottak 

végre külföldi befektetők az országban a 
kormány stratégiájának köszönhetően, 
és ezek a beruházások 99 ezer új 
munkahelyet teremtettek. Részben 
ennek révén 2010 óta az ország 70 
százalékkal növelte ipari teljesítményét 
– hívta fel a figyelmet.
Szijjártó Péter előadásában beszámolt 
arról: az ellenzéki pártok a járvány okozta 
válság miatt tavaly nyomást gyakoroltak 
a kormányra annak érdekében, hogy 
szociális alapon támogassa a társadalom 
erre rászoruló tagjait, osszon pénzt 
segély formájában, és hogy hosszabbítsa 
meg a munkanélküliségi segély folyó-
sításának időszakát.
„Azonban mi a 2010 előtti időszakból 
azt a következtetést vontuk le, hogy a 
segély védhetetlen helyzetbe hozza az 
országot, nem biztosít kiszámítható 
jövőt. Kiszámítható jövőt a munka 
biztosít. Tehát ahelyett, hogy finan-
szíroztuk volna a munkanélküliséget, mi 
inkább a munkanélküliség és az ebből 
fakadó problémák elleni küzdelmet 
támogattuk anyagilag” – szögezte le a 
miniszter.
(MTI, címlap: Szijjártó Péter Facebook)

Szijjártó: Robosztus ösztönzőcsomaggal
• válaszol Magyarország a válságra
Magyarország gazdaságtörténetének legrobusztusabb ösztönzőcsomagjával válaszol a koronavírus-
járvány okozta globális válságra – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
csütörtökön Párizsban a MEDEF francia vállalkozói szövetség üzleti fórumán.
Elmondta, a kormány közölte tavaly 
a Magyarországon beruházó külföldi 
cégekkel, hogy kész kifizetni beruházási 
értékeiknek akár a felét, ha nem 
bocsátanak el alkalmazottat. Ennek 
következtében olyan sok beruházás 
érkezet azóta Magyarországra, amire 
korábban nem volt példa, és ma már 
többen dolgoznak az országban, mint a 
válságot megelőzően.
A programban 1435 vállalat vesz részt, 
összesen 4,8 milliárd euró értékű 
beruházással. Ezzel megmentettek 270 

kontrollálására az „álhírekkel” szembeni harc égisze alatt. 
A média tudósításaira történő befolyás már régóta a 
republikánus, illetve a Trump-tábor legfőbb aggodalma, 
nem véletlenül pártoltak el elképesztő tömegek az amúgy 
jobboldali Fox News-tól is, miután ők sem voltak hajlandóak 
egyértelműen kiállni az elnök és álláspontja mellett.
Ez az árnyékszövetség már jó előre tudott és készült is a 
választás napi káoszra, és már egy előre megkomponált 
forgatókönyv alapján zajlott minden létező platformon a 
kommunikáció az összes szavazat megszámlálására vonat-
kozóan (szemben a Trump álláspontjával, ami a legitim 
szavazatokra szűkítette az ilyen irányú kampányt), valamint 
az eredmények megvédésére vonatkozóan.
A tömegkommunikáción túl azonban volt egy privát 

nyomásgyakorlás is a republikánus törvényhozókra, hogy ne 
tárgyaljanak és ne engedjenek Trump próbálkozásainak, ami 
a választási eredmények megtámadására irányultak.
A Time újságírója úgy összegezte a történeteket, hogy ez 
az árnyékkampány nem elcsalta a választást, hanem csak 
„megerősítette”.
Több republikánus elemző és politikus szerint megdöbbentő 
ez a fajta összeesküvés és rendszerszintű erőfeszítés a 
folyamatok befolyásolására. Van, aki szerint a Time magazin 
cikke tulajdonképpen Trump állításait igazolja, mivel 
nyilvánvalóan elismerték a „titkos összeesküvés” tényét az 
elnökkel szemben.

(Time/Fox News/Breitbart/Mandiner)
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A Covid 19 járvány kitörését követően a nagy hitelminősítő 
cégek realista hangnemben azt nyilatkozták, hogy a magyar 
gazdaság sokktűrő képessége meglepően jó. A pandémia 
nehézségeit legyűrve hamarosan visszatérhet növekedési 
pályájára! S bár voltak félelmek, hogy a lengyel-magyar vétó 
ronthat hazánk hitelminősítésén, a legújabb hír szerint a 
Fitch Ratings, valamint a Standard & Poors is helyben hagyta 
Magyarország BBB adósbesorolását, ami az un. alsó közép 
kategóriás befektetésre ajánlott országok közt jelöli meg 
helyünket a világrangsorban.
A Moody’s, a harmadik nagy befolyással rendelkező hitel- 
minősítő cég még 2020. szeptember 25-én javított 
Magyarország kilátásain. Változatlanul hagyta ugyan a Baa3 
besorolást, ami tartalmilag gyengébb, mint a Fitch Ratings, 
valamint a Standars & Poors által egyaránt adott BBB 
besorolás, ámde az ország jövőbeni kilátásait értékelve 
stabilról pozitívra javította azt!
A hitelminősítő cégek egy ország törlesztési képességét 
írják le a potenciális befektetők számára, ám az aktuális 
adósbesorolásra élénken figyelnek az egyes országok 
kormányai is. Kell is, hogy a gazdaságpolitikusok folyamato-
san egybevessék a hitelminősítő cégek számadatait és elem- 
zéseit a saját nemzeti statisztikájukkal és annak saját 
közgazdasági értelmezésével, hiszen az adósbesorolás 
érzékenyen hat a devizaárfolyamra, és a külföldi állampapír 
befektetőknek fizetett kamatokra.
Magyarország politikai vezetése és a magyar nép keserves 
erőfeszítések árán elérte, hogy makrogazdasági mutatóink 
alapján ma már nem vitatják elért eredményeinket. (Kivéve 
az ellenzék legszélsőségesebb része.)

A gazdasági növekedés, a belső 
forrású finanszírozás, a költségvetési 
egyensúly, a pénzügyi stabilitás, az 
adósságráta, az export teljesítmény, az 
import kitettség, az FDI mutatók, s a 
többi fontos makrogazdasági mutató, 
valamint a külföldi beruházásoknak 
nyújtott finanszírozási és adminisztratív 
kedvezmények terén az utóbbi években 
jó eredményeket ért el Magyarország.
Helyzetünk stabilnak mondható az 
ún. alsó közép kategóriás befektetésre 
ajánlott országok között.
A Fitch Ratings kiemeli a verseny-

társainkhoz képest figyelemre méltó GDP növekedést, sőt 
2022- re akár adósságráta csökkenést is lehetségesnek tartanak. 
A Standars & Poors szerint is, – amennyiben az oltakozás 
ütemesen folyik és az uniós források felhasználásában 
nagyobb fennakadás nem lesz, továbbá ha a kormány folytatja 
(visszatér) a költségvetési fegyelemhez, – a növekedési és 
adósságráta mutatók kedvezően fognak alakulni. 

Pozitív meglepetést keltett az is, hogy a Moody’s szerint 
Magyarország 2024-től a Baa2-Baa3 besorolású országokon 
belül a legnagyobb ütemben csökkentheti adósságállományát. 
Véleményük szerint, ha a kormány valóban végrehajtja a 
strukturális reformokat és visszatér a szigorú költségvetési 
fegyelemhez, a pandémia után Magyarországnak minden 
esélye megvan arra, hogy „elhúzzon” a kategóriája országai 
mellett. A koronavírus ugyan Magyarországot is megtépázta, 
de az évek óta tartó költségvetési fegyelem, pénzügyi 

A kutya ugat, a karaván halad
Magyarország eredményeit jobban elismerik a nemzetközi 
hitelminősítő cégek, mint a magyar ellenzék.

egyensúly és a külföldi termelő beruházások, kiegészülve más 
jól megválasztott gazdaságpolitikai prioritásokkal, lehetővé 
teszik a látványos kilábalást. A gyors és rugalmas kormány-
zati döntések, a magyar lakosság fegyelmezettsége és meglepő 
szolidaritása, a variációs - és kompromisszumkészsége, a 
türelem és a szívós munka, úgy tűnik, meghozta eredményét. 
A migránsválság és a világjárvány kellős közepén hazánk 
folyamatosan fenntartja katonai és migránsvédelmi képes-
ségét, járványveszély kezelési logisztikája pedig a legjobbak 
közé tartozik. Mindeközben, Európában egyedüliként, olyan 
családpoliti-kát képes fenntartani, aminek a hosszútávú létünket 
jelentő demográfiai folyamatokban már mérhető eredménye 
van. Igaz, növekedési lehetőségeink nagymértékben függnek 
a német gazdaságtól és autóipartól, exportunkat kétségtelenül 
a külföldi tulajdonú vállalatok húzzák, s a kedvező makro- 
kroökonomiai számok nem mutatják a magyar munkavál-
lalók, a makro és kisvállalkozók, vagy éppen a hátrányos 
helyzetűek napi nehézségeit. De éppen ő miattuk is, jól és 
pontosan kell majd nyitnunk, nincs idő a kisstílű, terméket-
len vitákra. Hiszen a világban zajlik a negyedik ipari for-
radalomnak is nevezett gigantikus léptékű technológiai áta-
lakulás. Ezt és a nyomában járó szélsebes társadalmi, politikai, 
hatalmi változásokat napról napra elemeznünk kell, hogy 
Magyarország a lehető legjobb utakat és ösvényeket válassza.
Mi az, amit az Új Világrend akaratunktól függetlenül, 
vagy éppen annak ellenére, ránk fog kényszeríteni? Mi az, 
amiben pedig Magyarország alkotóan tud bekapcsolódni a 
negyedik ipari forradalomba. Lépésváltás előtt állunk.
A kutya ugat, a karaván halad. Sőt, lépést vált!

Dr. Petrasovits Anna:
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A gazdasági növekedés, a belső 
forrású finanszírozás, a költségvetési 
egyensúly, a pénzügyi stabilitás, az 
adósságráta, az export teljesítmény, az 
import kitettség, az FDI mutatók, s a 
többi fontos makrogazdasági mutató, 
valamint a külföldi beruházásoknak 
nyújtott finanszírozási és adminisztratív 
kedvezmények terén az utóbbi években 
jó eredményeket ért el Magyarország.
Helyzetünk stabilnak mondható az 
ún. alsó közép kategóriás befektetésre 
ajánlott országok között.
A Fitch Ratings kiemeli a verseny-

társainkhoz képest figyelemre méltó GDP növekedést, sőt 
2022- re akár adósságráta csökkenést is lehetségesnek tartanak. 
A Standars & Poors szerint is, – amennyiben az oltakozás 
ütemesen folyik és az uniós források felhasználásában 
nagyobb fennakadás nem lesz, továbbá ha a kormány folytatja 
(visszatér) a költségvetési fegyelemhez, – a növekedési és 
adósságráta mutatók kedvezően fognak alakulni. 

Pozitív meglepetést keltett az is, hogy a Moody’s szerint 
Magyarország 2024-től a Baa2-Baa3 besorolású országokon 
belül a legnagyobb ütemben csökkentheti adósságállományát. 
Véleményük szerint, ha a kormány valóban végrehajtja a 
strukturális reformokat és visszatér a szigorú költségvetési 
fegyelemhez, a pandémia után Magyarországnak minden 
esélye megvan arra, hogy „elhúzzon” a kategóriája országai 
mellett. A koronavírus ugyan Magyarországot is megtépázta, 
de az évek óta tartó költségvetési fegyelem, pénzügyi 

A kutya ugat, a karaván halad
Magyarország eredményeit jobban elismerik a nemzetközi 
hitelminősítő cégek, mint a magyar ellenzék.

egyensúly és a külföldi termelő beruházások, kiegészülve más 
jól megválasztott gazdaságpolitikai prioritásokkal, lehetővé 
teszik a látványos kilábalást. A gyors és rugalmas kormány-
zati döntések, a magyar lakosság fegyelmezettsége és meglepő 
szolidaritása, a variációs - és kompromisszumkészsége, a 
türelem és a szívós munka, úgy tűnik, meghozta eredményét. 
A migránsválság és a világjárvány kellős közepén hazánk 
folyamatosan fenntartja katonai és migránsvédelmi képes-
ségét, járványveszély kezelési logisztikája pedig a legjobbak 
közé tartozik. Mindeközben, Európában egyedüliként, olyan 
családpoliti-kát képes fenntartani, aminek a hosszútávú létünket 
jelentő demográfiai folyamatokban már mérhető eredménye 
van. Igaz, növekedési lehetőségeink nagymértékben függnek 
a német gazdaságtól és autóipartól, exportunkat kétségtelenül 
a külföldi tulajdonú vállalatok húzzák, s a kedvező makro- 
kroökonomiai számok nem mutatják a magyar munkavál-
lalók, a makro és kisvállalkozók, vagy éppen a hátrányos 
helyzetűek napi nehézségeit. De éppen ő miattuk is, jól és 
pontosan kell majd nyitnunk, nincs idő a kisstílű, terméket-
len vitákra. Hiszen a világban zajlik a negyedik ipari for-
radalomnak is nevezett gigantikus léptékű technológiai áta-
lakulás. Ezt és a nyomában járó szélsebes társadalmi, politikai, 
hatalmi változásokat napról napra elemeznünk kell, hogy 
Magyarország a lehető legjobb utakat és ösvényeket válassza.
Mi az, amit az Új Világrend akaratunktól függetlenül, 
vagy éppen annak ellenére, ránk fog kényszeríteni? Mi az, 
amiben pedig Magyarország alkotóan tud bekapcsolódni a 
negyedik ipari forradalomba. Lépésváltás előtt állunk.
A kutya ugat, a karaván halad. Sőt, lépést vált!

A gazdaság-
újraindítási 
akcióterv
• Az állami és önkormányzati 

ingatlanok után nem kell bérleti 
díjat fizetniük az éttermeknek, 
kávézóknak, konditermeknek 
február 1-je és május 31-e között

• A kis- és közepesvállalkozások 
10 milló forintos, kamatmentes 
újraindítási gyorskölcsönt kapnak.

• A vendéglátásban felgyorsítják 
a bértámogatások kifizetését.

• Az otthonfelújítási programban 
3 milló forint vissza nem térítendő 
támogtatást, és 3 millió forint 
kedvezményes hitelt kaphatnak 
a gyerekes családok.

• Az 5 százalékos lakásáfa segíti 
az építőipar újraindulását.

• A 25 év alattiak számára 
bevezetik 2022. január 1-jétől 
a személyi jövedelemadó-
mentességet.

• Június 30-ig fennáll a hitelmoratorium, 
így sem cégeknek, sem 
magánszemélyeknek 
nem kell hitelüket visszafizetni, 
ha nem akarják.

• Februárban kapták meg 
az idősek a 13. havi nyugdíj 
első negyedét.
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•  TÁRL AT 
• A Magyar Nemzeti Múzeum 

a közvetkező ingyenes online 
tárlatvezetésekkel készül 

az érdeklődők számára:• • Online tárlatvezetés a Seuso-kincs 
Pannónia fénye c. kiállításban• Elhozzuk Önnek online virtuális 3D formában a Magyar 

Nemzeti Múzeum, Seuso kincs – Pannónia fénye című 
állandó kiállítását.

• A kiállítás tárgyi anyaga felhívja a figyelmet a kincs 
birodalmi és pannóniai összefüggéseire, közvetíti a kései 
Római Birodalom elitjének mentalitását, arisztokratikus 

életformáját és önmagáról alkotott képét, s azt a folyamatot, 
amelynek során a korabeli birodalmi elit kereszténnyé 
lett. A kiállítás a leletegyüttes művészi értéke mellett a 

római korban képviselt értékével is foglalkozik, azaz segít 
meghatározni egykori tulajdonosának a társadalomban 

elfoglalt helyét, pozícionálja a késő római nemesfém 
tárgyakat tartalmazó kincsleletek sorában a Seuso-kincset és 

hangsúlyozza annak jelentőségét.• • A pokol bugyrai... "Málenkij robot" 
Kényszermunka a Szovjetunióban • A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítóhelye az 

1944 végétől a Szovjetunióba tömegesen kényszermunkára 
elhurcolt nők és férfiak számára állít emléket.• A Pokol bugyrai… ,,Málenkij robot” – Kényszermunka 

a Szovjetunióban kiállítást egy különleges online alkalmazás 
segítségével tesszük elérhetővé, bejárhatóvá és megérthetővé. 

A látogatókat úgy vezetjük végig a Málenkij Robot 
Emlékhely kamráin, mintha valóban a tárlatot járnánk végig.• • Valamennyi program a ZOOM felületén keresztül valósul meg.• A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. • A regisztrált látogatók a program előtti napon e-mailben kapják meg a 

csatlakozáshoz szükséges linket.• • További információ: tarlatv@mnm.hu• www.mnm.hu

OLVASÓNAPLÓ
Sara Collins:
Frannie Langton vallomásai
A Frannie Langton vallomásai Sara Collins 
zseniális első regénye, amelynek a magyar kiadása 
gyönyörű borítót kapott. Az 1800-as évek elején 
játszódik Jamaicában és Londonban. Egyszerre 
társadalomkritika, krimi és egy élettörténet. 
Sokan azt írták, Margaret Atwood Alias Grace-ét 
idézi - valóban, de Francesben szerintem több az 
igazságot könyörtelenül kimondó szellemesség.
Libri Kiadó 
3999 forint

Joanne Ramos:
A Farm 
A New York állambeli Hudson-völgyben 
egy minden létező kényelemmel felszerelt 
luxuswellnessközpont bújik meg: bioétrend, 
személyi edzők, napi masszázs - mindez ingyen. 
Mi több, komoly pénzt kap, aki itt tölti az idejét 
- többet, mint amiről valaha is álmodott. Hogy 
mi benne a csapda?A vendég kilenc hónapon át 
nem hagyhatja el a létesítményt, minden lépését 
felügyelik, el van zárva a külvilágtól és korábbi 
életétől erre az időre, amíg ő mindent annak rendel 
alá, hogy megszülje a tökéletes kisbabát. 
Park Könyvkiadó
4490 forint

Sally Rooney:
Baráti beszélgetések
Érdekes, hogy a 29 éves Sally Rooney második 
regénye, a Normális emberek jelent meg először 
magyarul tavaly, és aratott hatalmas sikert, az első 
kötete, a Baráti beszélgetések pedig csak.
21. Század Kiadó
3990 forint

RIVALDAFÉNY
A társulat elkészült a zenés játékkal, amely a XVI. századi 

Rómába vezet, ahol Fülöp 
atya a gyermekek megsegí-
tésére teszi fel az életét. A 
darabot Moravetz Levente 
vendégrendező állította 
színpadra, az előadásban 
15 zalai kisgyerek szerepel 
ötévestől 12 évesig. 
(A darab főszerepét 
Besenczi Árpád alakítja, 
partnerei: Helvaci Ersan 

David, Urházy Gábor László, Kováts Dóra, Bellus Attila, 
Szakály Aurél, Baj László, Magyar Cecília, D. Varga Ádám, 
Kovács Martin.) Alighogy túl volt a társulat a nézők nélküli 
házi főpróbán, máris nekikezdett egy újabb munkának. 
Színházunk a Moravetz Produkcióval közösen pályázati 
forrást nyert egy egyelőre tulajdonképpen még meg nem 
határozható műfajú előadásra, amelyet maga Moravetz 
Levente írt Nemeskürty István requiem egy hadseregért 
című könyve alapján – mondta dr. Besenczi Árpád igazgató, 
aki szerepet is vállalt a produkcióban, aminek a bemutatóját 
eredetileg januárra tervezték volna, és ennek megvan a 
nyomós oka. – A Volt egy seregünk című oratorikus mű 
a második világháború számunkra nagyon fájdalmas 
eseményét, a második magyar hadsereg doni katasztrófáját 
dolgozza fel – folytatta a direktor.

Mivel a Donnál a magyarok által 1942 nyarán elfoglalt 
és védett hídfőállásokat érintő áttörés 1943. január 12-
én következett, erre az évfordulóra tervezték az előadás 
premierjét, méghozzá az alkotói elképzelés szerint 
szabadtéren, sátorban, hogy a nézők minél jobban át tudják 
élni az egykori magyar katonák helyzetét, szenvedéseit.

Hevesi Sándor Színház - Zalaegerszeg
Jegypénztár nyitva tartása:
Hétfő-péntek: 9-17 óráig, előadásnapokon: 9-19:15
Szombat: előadásnapokon: 17-19:15
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•  TÁRL AT 
• A Magyar Nemzeti Múzeum 

a közvetkező ingyenes online 
tárlatvezetésekkel készül 

az érdeklődők számára:• • Online tárlatvezetés a Seuso-kincs 
Pannónia fénye c. kiállításban• Elhozzuk Önnek online virtuális 3D formában a Magyar 

Nemzeti Múzeum, Seuso kincs – Pannónia fénye című 
állandó kiállítását.

• A kiállítás tárgyi anyaga felhívja a figyelmet a kincs 
birodalmi és pannóniai összefüggéseire, közvetíti a kései 
Római Birodalom elitjének mentalitását, arisztokratikus 

életformáját és önmagáról alkotott képét, s azt a folyamatot, 
amelynek során a korabeli birodalmi elit kereszténnyé 
lett. A kiállítás a leletegyüttes művészi értéke mellett a 

római korban képviselt értékével is foglalkozik, azaz segít 
meghatározni egykori tulajdonosának a társadalomban 

elfoglalt helyét, pozícionálja a késő római nemesfém 
tárgyakat tartalmazó kincsleletek sorában a Seuso-kincset és 

hangsúlyozza annak jelentőségét.• • A pokol bugyrai... "Málenkij robot" 
Kényszermunka a Szovjetunióban • A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítóhelye az 

1944 végétől a Szovjetunióba tömegesen kényszermunkára 
elhurcolt nők és férfiak számára állít emléket.• A Pokol bugyrai… ,,Málenkij robot” – Kényszermunka 

a Szovjetunióban kiállítást egy különleges online alkalmazás 
segítségével tesszük elérhetővé, bejárhatóvá és megérthetővé. 

A látogatókat úgy vezetjük végig a Málenkij Robot 
Emlékhely kamráin, mintha valóban a tárlatot járnánk végig.• • Valamennyi program a ZOOM felületén keresztül valósul meg.• A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. • A regisztrált látogatók a program előtti napon e-mailben kapják meg a 

csatlakozáshoz szükséges linket.• • További információ: tarlatv@mnm.hu• www.mnm.hu

RIVALDAFÉNY
A társulat elkészült a zenés játékkal, amely a XVI. századi 

Rómába vezet, ahol Fülöp 
atya a gyermekek megsegí-
tésére teszi fel az életét. A 
darabot Moravetz Levente 
vendégrendező állította 
színpadra, az előadásban 
15 zalai kisgyerek szerepel 
ötévestől 12 évesig. 
(A darab főszerepét 
Besenczi Árpád alakítja, 
partnerei: Helvaci Ersan 

David, Urházy Gábor László, Kováts Dóra, Bellus Attila, 
Szakály Aurél, Baj László, Magyar Cecília, D. Varga Ádám, 
Kovács Martin.) Alighogy túl volt a társulat a nézők nélküli 
házi főpróbán, máris nekikezdett egy újabb munkának. 
Színházunk a Moravetz Produkcióval közösen pályázati 
forrást nyert egy egyelőre tulajdonképpen még meg nem 
határozható műfajú előadásra, amelyet maga Moravetz 
Levente írt Nemeskürty István requiem egy hadseregért 
című könyve alapján – mondta dr. Besenczi Árpád igazgató, 
aki szerepet is vállalt a produkcióban, aminek a bemutatóját 
eredetileg januárra tervezték volna, és ennek megvan a 
nyomós oka. – A Volt egy seregünk című oratorikus mű 
a második világháború számunkra nagyon fájdalmas 
eseményét, a második magyar hadsereg doni katasztrófáját 
dolgozza fel – folytatta a direktor.

Mivel a Donnál a magyarok által 1942 nyarán elfoglalt 
és védett hídfőállásokat érintő áttörés 1943. január 12-
én következett, erre az évfordulóra tervezték az előadás 
premierjét, méghozzá az alkotói elképzelés szerint 
szabadtéren, sátorban, hogy a nézők minél jobban át tudják 
élni az egykori magyar katonák helyzetét, szenvedéseit.

Hevesi Sándor Színház - Zalaegerszeg
Jegypénztár nyitva tartása:
Hétfő-péntek: 9-17 óráig, előadásnapokon: 9-19:15
Szombat: előadásnapokon: 17-19:15

• 2023-ban Veszprém lesz 
Európa kulturális fővárosa. 

• Koltai Lajos operatőr tanítást 
vállalt a SZFE filmszakán. Ezért 
a DK tanácsadó Gábor György 
lenácizta.

• A 100 tagú Cigányzenekar 
az EMMI-től kap segítséget 
helyszínkeresésben

• A Puskin a világ legszebb 
mozijai között

• Stumpf István az új 
kormánybiztos - A következő 
évek legfontosabb programja az 
egyetemek korszerűsítése

• Bemehetnek iskoláikban 
konzultációra a 2021-ben 
érettségizők

• Az autósmozik mintájára 
autósszínházat terveznek 
Manchesterben

• Ingyenes filmek az Uránia 
online csatornáján

• Jókai Mór halhatatlan 
alkotását - az Aranyembert - 
támadja a politikai korrektség 
szánalmas strébersége

• Időkapszulát helyeztek el a 
Magyar Zene Házában

• A kommunista diktatúrák 
áldozataira emlékezik a Terror 
Háza Múzeum
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MAGYAR NYELV
Szücs Béla Albert gyűjtése nyomán

Sir John Bowring (1792-
1872) angol nyelvész sok 
nyelven beszélt ezek egyike 
a magyar volt. Sok magyar 
költeményt fordított le 
angolra, és kiadott egy 
irodalmi szöveggyűjte-
ményt. Ennek előszavában 
írta a következőket.

A magyar nyelv eredete a 
messze múltba megy vissza. 
Nagyon különös módon 
fejlődött, és a szerkezete 
visszanyúlik azon időkbe, 
amikor a legtöbb és most 

beszélt európai még nem is létezett. Ez olyan nyelv, mely 
állandóan és szilárdan önmagában fejlődött, s amelyben logika 
és matematika van, az erő és zenei hangzat alkalmazkodó 
képességével és hajlékonyságával. Az angoloknak büszkéknek 
kellene lenniük, hogy nyelvük az emberi történelem egy 

ORVOSI 
TANÁCSOK 
Hogyan erősítsük 
immunrendszerünket?
Az őszi hónapok beköszöntével egyre többen fáznak meg, 
lesznek betegek, vagy rosszabb esetben az influenza miatt 
esnek ágynak. Mindez betudható az időjárás megváltozásának 
- a lehűlésnek, esőknek, nyirkossá vált levegőnek -, amely 
hozzájárul a kórokozók számának növekedéséhez. Kevesebb 
időt töltünk a szabadban, télre pedig már a nyáron bevitt 
vitaminforrások is kezdenek teljesen kiürülni. Vannak 
azonban olyan emberek, akik kevésbé fogékonyak a 
betegségekre. Rájuk szoktuk mondani, hogy „erős az 
immunrendszere”. Az erős immunrendszert nem lehetetlen 
elérni, csak egy kis odafigyelés kell az egészségünkre, és 
ezzel erősíthetjük belső ellenállórendszerünket, illetve 
sokat tehetünk az influenza megelőzése, illetve tüneteinek 
enyhítése érdekében. Bár a gyenge immunrendszerűek, 
betegek, gyerekek és idősek veszélyeztetettebbek, az erős 
immunrendszer sem jelent biztos védelmet az influenza ellen. 
A védőoltás a szezonális influenza elleni védekezés jelenleg 
ismert leghatékonyabb eszköze.
Hogyan előzzük meg a bajt?
Az immunerősítés egyik alapköve a helyes táplálkozás. A 
bélrendszerünkben dől el, hogy a szervezetünk mennyi 
vitamint, ásványi anyagot képes majd hasznosítani. A bélflóra 
nemcsak a táplálékok lebontásában vesz részt, hanem képes 
a nemkívánatos baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal 
szemben megvédeni, illetve számunkra nélkülözhetetlen 
vitaminokat is termel. A bélflóra megóvása érdekében együnk 
naponta élőflórás joghurtot és rostban gazdag zöldséget, 
gyümölcsöt (cékla, retek, brokkoli, alma, déli gyümölcsök.
A növényekben lévő A- , B-, C- és E-vitaminok és más 
antioxidánsok sokkal jobban fokozzák a szervezet ellenálló 
képességét, mint a vitaminkomplexumok tartalma. 
Időszakonként ajánlatos valamilyen tisztítókúrát tartani, 
ha hosszú ideig szeretnénk egészségesünket megőrizni. 
Legjobbak a léböjt-kúrák és a különféle zöldségekben, 
gyümölcsökben gazdag diéták betartása, akár heti egy 
alkalommal is.
A rendszeres mozgás is sokat segít
Merjünk minél több időt tölteni a friss levegőn, mozogjunk 
(séta, kocogás, biciklizés) a szabadban, ügyelve a megfelelő, 
réteges öltözködésre. A zene stimuláló és relaxáló hatása is 
érvényesül a tánc és a torna testmozgások esetén, melyekkel 
az állóképességünket is növeljük.

Webbeteg.hu

§JOGI 
TANÁCSOK 

Mi változik és mi nem 2021-ben 
a nyugdíjakkal kapcsolatban?
A nyugdíjak és egyéb nyugdíjszerű ellátások kapcsán 
sok feltétel változik, sok viszont változatlan marad 2021-
ben. A változások általában kedvezőek, míg a változatlan 
körülmények közül néhány továbbra is kedvezőtlen.
A nyugdíjkorhatár nem nő 2021-ben, marad 64 év 183 nap, 
vagyis az 1956. második félévében született személyek töltik 
be a korhatárukat 2021. első félévében. (A korhatár csak 
2022. január 1-jétől nő 65 évre,  az 1957-ben vagy később 
születettek részére. Idén második félévben így a korhatár 
aktuális betöltése alapján nem lesz nyugdíjmegállapítás, 
éppen úgy, ahogyan 2020. első félévében sem volt. ) 
2021-ben bármikor igényelheti a nyugdíját az, aki már 
korábban teljesítette annak feltételeit.
Magyaroszágon nincs nyugdíjkényszer, így a nyugdíját senki 
sem köteles igényelni akkor, amikor teljesíti annak feltételeit. 
Megéri megfontolni, hogy érdemes-e haladéktalanul 
nyugdíjba vonulni vagy érdemes-e inkább halasztani a 
nyugdíjigénylést. Komoly nyugdíjelőnyök járnak ugyanis 
azzal, ha valaki a korhatára betöltését követően a nyugdíja 
igénylése nélkül tovább dolgozik: 
- nő a nyugdíjszorzója, 
- megilleti a nyugdíjbónusz, és 
- biztonsági játékosként rögzítheti is a korhatára betöltésével 
őt egyébként megillető nyugdíja összegét, ráadásul így
- később kezdi morzsolni a nyugdíja valódi vásárlóerejét a 
nyugdíjemelés inflációkövető módszere. A nők kedvezményes 
nyugdíja feltételei nem változnak 2021-ben, így az a hölgy, 
aki idén teljesíti ezeket a feltételeket, ezt követően bármikor 
igényelheti a kedvezményes nyugdíját.
Ha a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgy idén 
betölti a 64 év 183 napos nyugdíjkorhatárát, nincs semmilyen 
teendője, miután a nők kedvezményes nyugdíja saját jogú 
teljes nyugdíj, ezért az összege nem számítható újra, ha az 
érintett betölti a nyugdíjkorhatárát.
A 707/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet megerősíti, hogy 
szolgálati időként kell figyelembe venni azt a biztosítással 
járó jogviszonyban töltött időt, amely alatt a biztosított a 
koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény egyes 
rendelkezései alapján mentesült a nyugdíjjárulék megfize-
tése alól.

Nyugdíjguru.hu

Tisztelt szerkesztőség!
Örömmel olvastuk a karácsonyi szám-
ban megjelent ünnepi népszokásokról. 
Jó lenne, ha más állami, vagy egyházi 
ünnepek történetének, eredetének 
ismertetését is megjelentetnék a 
Lámpásban. Előre is köszönjük.

N. Lajos
Köszönjük levelét. Igyekszünk 
megfogadni tanácsát és például 
az augusztus 20. körül megjelenő 
számunkban majd foglalkozunk Szent 
Isván királyunk legendáriumával.

Miért nincs az újságban keresztrejtvény?
F. Zoltán

Kedves jövendő szerzőink!
Kérjük, hogy írásaikat minden esetben Word formátumban, számítógépen 
szíveskedjenek a szerkesztoseg@lampasmagazin.hu e-mail címre elküldeni!

Kézzel írott, fénymásolt vagy írógépen írt, szkennelt szöveget 
fogadni sajnos nem tudunk.
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MAGYAR NYELV
Szücs Béla Albert gyűjtése nyomán

Sir John Bowring (1792-
1872) angol nyelvész sok 
nyelven beszélt ezek egyike 
a magyar volt. Sok magyar 
költeményt fordított le 
angolra, és kiadott egy 
irodalmi szöveggyűjte-
ményt. Ennek előszavában 
írta a következőket.

A magyar nyelv eredete a 
messze múltba megy vissza. 
Nagyon különös módon 
fejlődött, és a szerkezete 
visszanyúlik azon időkbe, 
amikor a legtöbb és most 

beszélt európai még nem is létezett. Ez olyan nyelv, mely 
állandóan és szilárdan önmagában fejlődött, s amelyben logika 
és matematika van, az erő és zenei hangzat alkalmazkodó 
képességével és hajlékonyságával. Az angoloknak büszkéknek 
kellene lenniük, hogy nyelvük az emberi történelem egy 

Hogyan erősítsük 
immunrendszerünket?
Az őszi hónapok beköszöntével egyre többen fáznak meg, 
lesznek betegek, vagy rosszabb esetben az influenza miatt 
esnek ágynak. Mindez betudható az időjárás megváltozásának 
- a lehűlésnek, esőknek, nyirkossá vált levegőnek -, amely 
hozzájárul a kórokozók számának növekedéséhez. Kevesebb 
időt töltünk a szabadban, télre pedig már a nyáron bevitt 
vitaminforrások is kezdenek teljesen kiürülni. Vannak 
azonban olyan emberek, akik kevésbé fogékonyak a 
betegségekre. Rájuk szoktuk mondani, hogy „erős az 
immunrendszere”. Az erős immunrendszert nem lehetetlen 
elérni, csak egy kis odafigyelés kell az egészségünkre, és 
ezzel erősíthetjük belső ellenállórendszerünket, illetve 
sokat tehetünk az influenza megelőzése, illetve tüneteinek 
enyhítése érdekében. Bár a gyenge immunrendszerűek, 
betegek, gyerekek és idősek veszélyeztetettebbek, az erős 
immunrendszer sem jelent biztos védelmet az influenza ellen. 
A védőoltás a szezonális influenza elleni védekezés jelenleg 
ismert leghatékonyabb eszköze.
Hogyan előzzük meg a bajt?
Az immunerősítés egyik alapköve a helyes táplálkozás. A 
bélrendszerünkben dől el, hogy a szervezetünk mennyi 
vitamint, ásványi anyagot képes majd hasznosítani. A bélflóra 
nemcsak a táplálékok lebontásában vesz részt, hanem képes 
a nemkívánatos baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal 
szemben megvédeni, illetve számunkra nélkülözhetetlen 
vitaminokat is termel. A bélflóra megóvása érdekében együnk 
naponta élőflórás joghurtot és rostban gazdag zöldséget, 
gyümölcsöt (cékla, retek, brokkoli, alma, déli gyümölcsök.
A növényekben lévő A- , B-, C- és E-vitaminok és más 
antioxidánsok sokkal jobban fokozzák a szervezet ellenálló 
képességét, mint a vitaminkomplexumok tartalma. 
Időszakonként ajánlatos valamilyen tisztítókúrát tartani, 
ha hosszú ideig szeretnénk egészségesünket megőrizni. 
Legjobbak a léböjt-kúrák és a különféle zöldségekben, 
gyümölcsökben gazdag diéták betartása, akár heti egy 
alkalommal is.
A rendszeres mozgás is sokat segít
Merjünk minél több időt tölteni a friss levegőn, mozogjunk 
(séta, kocogás, biciklizés) a szabadban, ügyelve a megfelelő, 
réteges öltözködésre. A zene stimuláló és relaxáló hatása is 
érvényesül a tánc és a torna testmozgások esetén, melyekkel 
az állóképességünket is növeljük.

Webbeteg.hu

Olvasóink írták
hőskorát jelzi. Ki lehet mutatni eredetét, meg lehet benne 
különböztetni az idegen lerakódásokat, melyek összegyűltek 
a különböző népekkel történt érintkezés folyamán. A magyar 
nyelv ugyanakkor olyan, mint a terméskő, egyetlen darabból 
áll, amelyen az idők viharai egy karcolást sem hagytak. Ez 
nem naptár, ami alkalmazkodik a korok változásaihoz. Ennek 
senkire sincs szüksége, nem kér kölcsön, nem ellenkezik, 
és nem ad vagy vesz mástól. Ez a nyelv a legrégibb és 
legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti szuverenitásnak és 
mentális függetlenségnek.

Amit a tudósok nem tudnak megoldani, azt nem veszik 
figyelembe. A nyelvészetben ez ugyanúgy megvan, mint a 
régészetben. A régi egyiptomi templomok egyetlen sziklából 
készített födémet nem megmagyarázni. Senki sem tudja, 
hogy honnan származik, milyen hegyből jött az a csodálatos 
tömeg. Hogyan szállították és emelték fel templom tetejére. A 
magyar nyelv eredetisége ennél sokkal csodálatosabb jelenség.
Aki ezt megoldja, annak az isteni titkot kell vizsgálnia, 
valójában ennek a titoknak az első tételét: "Kezdetben volt az 
ige, és az Ige Istennél volt, és az Isten volt az Ige."

Közreadta:
gróf Hlathy Slichter Lajos

Mosonmagyaróvár

OKTÓBER
Ősz elejében szállunk a széllel.
Szorítlak kedves, el nem eresztlek.
Tombolhat orkán, csapkodhat villám,
Földre nem vethet égi magasság.

Bukó napfényben fehér ökörnyál,
Szellőn utazó tépett cérnaszál.
Harmatgyöngy, hűvösödő éjszakák,
Darázs, folyó must - méz sárga fonál,
Bőröd selyeméből birs illat száll.

Gyere, gyere kedves !
Végre ölelgess !
Nálam már szív és ész összeért,
Előttünk még tágul a tér.
Meg van a házunk,
Miért is várunk?
Siess, siess kedves!
Szeretlek - szeretgess!

Sántha Gábor

Tisztelt szerkesztőség!
Örömmel olvastuk a karácsonyi szám-
ban megjelent ünnepi népszokásokról. 
Jó lenne, ha más állami, vagy egyházi 
ünnepek történetének, eredetének 
ismertetését is megjelentetnék a 
Lámpásban. Előre is köszönjük.

N. Lajos
Köszönjük levelét. Igyekszünk 
megfogadni tanácsát és például 
az augusztus 20. körül megjelenő 
számunkban majd foglalkozunk Szent 
Isván királyunk legendáriumával.

Miért nincs az újságban keresztrejtvény?
F. Zoltán

Kedves Zoltán!
Tervezzük, hogy a Lámpás oldalszámát 
növeljük, ami lehetőséget biztosítana 
rejtvények, sport, stb. rovatok közlésére.

... szeretnénk olvasni több híres 
emberrel készült riportot, betekintve 
életébe és munkásságába. ...

B.V.
Örömmel tájékoztatjuk Önt és kedves 
olvasóinkat, hogy terveink közt szerepel, 
hogy minden megjelenő számunkban 
egy riportban mutatunk be egy-egy 
híres embert a civil, a politikai, vagy a 
kulturális közéletből.

Kedves jövendő szerzőink!
Kérjük, hogy írásaikat minden esetben Word formátumban, számítógépen 
szíveskedjenek a szerkesztoseg@lampasmagazin.hu e-mail címre elküldeni!

Kézzel írott, fénymásolt vagy írógépen írt, szkennelt szöveget 
fogadni sajnos nem tudunk.
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SZELEKOVSZKY ERNŐ

Már harmadik napja kerestem, hívtam telefonon. 
Szerettem volna, ha a Lámpás e számba írt volna egy 
rövid cikket, ismertetőt szeretett szervezetéről a PEK-ről 
(Politikai Elítéltek Közössége).
Nem tudtam elképzelni, hogy mi történt, mert máskor 
szinte az első csengésre felvette a telefont, és tudtunk 
beszélni. Mindenre gondoltam, de arra, hogy elmehet és 
elmegy végleg, ez egy pillanatra sem jutott az eszembe. 
A közelmúltban jobban megismertem, mivel a POFOSZ, 
az 1956-os MSZVSZ, az 56-os SZÖVETSÉG, a 
RECSKI Szövetség alkotta együttműködésén, kötetlen 
munkamegbeszélésein többször is részt vettem, amelyet 
ő hívott életre és működtetett hozzáértéssel, imponáló 
felkészültséggel. 
Minden eseményre, legyen az politikai vagy társadalmi 
azonnal reagált. A Facebookon rögtön megjelentek 
észrevételei. Szerettem az írásait, amik mondandójukban, 
stílusukban egy napi szinten író újságírónak is dicsőségére 
válhatott volna.

IN MEMORIAM
Írásaival, kommenteléseivel értékes ismereteket tett 
közkincsé, ezzel is segítve az olvasók ismereteinek 
bővítését, az ifjúság hazaszeretetre nevelését, nemzeti 
érzésének felkeltését.
Nem is olyan régen tudtam meg, hogy az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen természettudományi és 
bölcsésztudományi diplomát is szerzett.
Életműveddel megtetted azt, ..."amit a haza megkövetelt". 
A napok múlásával tudatosult bennem a "hihetetlen" 
és el kell fogadmon, hogy a tervezett újságcikk csak az 
égi zsurnalisztikában jelenhet meg. Szelekovszky Ernő 
megtért teremtőjéhez. Drága Ernő Nyugudj békében!
Isten veled elnök úr!

Szentiványi György

2020 tavaszán átadta Böröcz Lászlónak 
a FIDESZ parlamenti frakcióvezető-helyettesének  

a "laza szövetség" emlékplaketjét

BODNÁR JÓZSEF

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
kegyelettel és együttérzéssel búcsúzik Bodnár Józseftől a 
Világszövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökétől, aki 86 
évesen tért meg Teremtőjéhez.
Búcsúzunk attól a bajtárstól, hazafitól, aki a rendszerváltás óta 
mindenek fölé emelte a hazaszeretetet, az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc emlékének  tisztaságát, fényét, a hősök emlékét 
és a rendszerváltás megvalósítását.
Példásan működő, összetartó megyei szervezetet működtetett. 
A rendszerváltás hajnalán a Történelmi Igazságtételi Bizottság 
országos és megyei szervezetében munkálkodott a rá jellemző 
alapossággal. Az utóbbi hét évben Világszövetségünk Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Szervezetét vezette. Országos szinten is 
figyelembe vettük bölcs tanácsait, javaslatait.
Több állami, miniszteri, megyei és civil szervezeti kitüntetéssel 
ismerték el példaértékű, sokszor küzdelmes munkáját. 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
történelem könyvébe lángbetűkkel írjuk nevét.
Emlékét kegyelettel és hűséggel őrizzük.

Isten hozzád Jóska Bátyánk!

Dr. Sántha Gábor
elnök

lampas-2021-1.indd   28 2021.03.03.   20:43:30



LÁMPÁS 29

Írásaival, kommenteléseivel értékes ismereteket tett 
közkincsé, ezzel is segítve az olvasók ismereteinek 
bővítését, az ifjúság hazaszeretetre nevelését, nemzeti 
érzésének felkeltését.
Nem is olyan régen tudtam meg, hogy az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen természettudományi és 
bölcsésztudományi diplomát is szerzett.
Életműveddel megtetted azt, ..."amit a haza megkövetelt". 
A napok múlásával tudatosult bennem a "hihetetlen" 
és el kell fogadmon, hogy a tervezett újságcikk csak az 
égi zsurnalisztikában jelenhet meg. Szelekovszky Ernő 
megtért teremtőjéhez. Drága Ernő Nyugudj békében!
Isten veled elnök úr!

Szentiványi György

2020 tavaszán átadta Böröcz Lászlónak 
a FIDESZ parlamenti frakcióvezető-helyettesének  

a "laza szövetség" emlékplaketjét

BODNÁR JÓZSEF

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
kegyelettel és együttérzéssel búcsúzik Bodnár Józseftől a 
Világszövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökétől, aki 86 
évesen tért meg Teremtőjéhez.
Búcsúzunk attól a bajtárstól, hazafitól, aki a rendszerváltás óta 
mindenek fölé emelte a hazaszeretetet, az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc emlékének  tisztaságát, fényét, a hősök emlékét 
és a rendszerváltás megvalósítását.
Példásan működő, összetartó megyei szervezetet működtetett. 
A rendszerváltás hajnalán a Történelmi Igazságtételi Bizottság 
országos és megyei szervezetében munkálkodott a rá jellemző 
alapossággal. Az utóbbi hét évben Világszövetségünk Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Szervezetét vezette. Országos szinten is 
figyelembe vettük bölcs tanácsait, javaslatait.
Több állami, miniszteri, megyei és civil szervezeti kitüntetéssel 
ismerték el példaértékű, sokszor küzdelmes munkáját. 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
történelem könyvébe lángbetűkkel írjuk nevét.
Emlékét kegyelettel és hűséggel őrizzük.

Isten hozzád Jóska Bátyánk!

Dr. Sántha Gábor
elnök

LAKATOS SÁNDORNÉ

Kegyelettel és részvéttel tájékoztatunk minden Bajtársunkat, 
hogy Lakatos Sándorné (sz.: Bagdi Margit) balkányi tagtársunk 
életének 86-ik évében a Covid vírus áldozata lett. 
Erőn felül próbálta segíteni négy gyermekét akkor is, amikor 
nehéz körülmények között éltek. Öt éve temette el férjét, odaadó 
tagtársunkat Lakatos Sándort.
Lakatos Sándorné, a hozzá közelállók Manyikája, szeretett az 
emberek között lenni, szerette a természetet és az állatokat, a 
házkörüli kertjében mindig volt nyíló virág.
Rajongásig szerette egyetlen fiú unokáját.
Azonosult az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjével, 
elítélte a megtorlást, a kegyetlenséget és a terrort.
Készséggel fölkarolta a nálánál elesettebb és szegényben sorban 
élő honfitársait.
Az időskori betegségeit türelemmel viselte. Szeretett volna még 
élni, de a kiszámíthatatlan vírus elragadta.
Családja a Jóisten akaratában megnyugodva elfogadta a meg-
másíthatatlant. 
Nyugodjék békében!

Kegyelettel őrizzük emlékét és szívünkbe zárjuk jószívű lényét 
Dr. Sántha Gábor

elnök
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Torontó 2020. október 23. Csengőfrász  1950.
Akkortájt mindig arccal kellett fordulni valamerre, hol a 
vasút hol a bánya vagy épp a nehézipar frontján harcoltunk 
az imperialisták ellen. Néhány év alatt többször rabolták ki 
hazánkat, pincét, padlást kisöpörtek, és a Terv-kölcsönnel egy 
újabb bőrt nyúztak le rólunk. A nép pedig fizetett, mert ha 
tiltakozni mert, akkor éjjel megszólalt a csengő és a vakmerő 
hosszú évekre – gyakran örökre – eltűnt szerettei köréből. 
Még nem voltam tizenhét éves, amikor megtapasztaltuk, 
hogy mi is az a "csengőfrász". A rettegés ideg bénító éjszakai 
csendjébe  szirénaként hatott a csengetés. Az utcára néző 
konyha és szoba ablakon erős fényű zseblámpa világított be. 
Négy bőrkabátos férfi taszította be az ajtót, és félig felöltözve 
rángattak a pobjedához, ahol letapostak a két ülés közé. 
1950 Január kilencedikét irtunk. Iszonyúan fáztam, vacogott 
a fogam a hidegtől – bár lehet, hogy nem a hidegtől, már 
nem emlékszem. De arra igen, hogy a KATPOL majd az 
ÁVÓ vallatott, ha néha erről álmodom, zsigereimben még 
ma is érzem azt az iszonyú fájdalmat, amikor hüvelykujjam 
körömházába verték a szöget, aminek máig maradandó 
nyomát viselem. A Markó már könnyebb volt. Aztán, jött 
a tárgyalás, majd az ítélet. Öt év börtön! "Szerencsém volt" 
A büntetésem a kisgyóni-, majd az oroszlányi-, és végül az 
ajkacsingeri rab-bányában töltöttem le. Örültünk neki, mert 
ott már nem kellett éheznünk, csak a széncsatát megnyerni 
rabtartóinknak. Sőt, naponta meleg vízben zuhanyozhattunk, 
és éjjel nem rúgtak bele az ajtóba: tegye a kezét a pokrócon 
kívülre! Ugyanis nem volt ritkaság, hogy a rab kétségbe 
esésében felvágta az ereit. A börtönben tilos volt a rabtársat 
felébreszteni, mert a jótékony álom, szeretteinkhez haza 
vezetett. Nagyon ritkán láthattuk Őket, és ez már szinte 
fizikailag fájt. Ezt a rabtartóink is tudtákt, hát érzelmileg is 
zsaroltak minket. Kitalálták, hogy aki a bányában 105% 
fölött teljesíti a normát, annak a parancsnokság javaslatára, 
büntetésének egy részét ledolgozottnak tekintik. A politikai 
elítéltek teljesítménye ugrásszerűen megnövekedett. Loy 
Árpád a széncsata hőse, a két csillésen kívül, kapott még 
hét nem termelő segítőt, azaz uraságit. Így a tíz ember 
teljesítményét számolták el három főre, így lett 283%. Hát ezt 
a Loy atyafit kiemelték, erre ő rögtön kitalálta: aki hat hónapig 
110% fölött fog teljesíteni, az jutalmul elvégezheti a vájár iskolát 
és kaphat egy rendkívüli beszélőt. Erre szinte megszokott 
volt, hogy majdnem minden "nebuló" politikai elítélt volt. A 
főbejárat mellett volt épület, ahol a "beszélőket" tartották. Ezt 
a helységet nevezték ki iskolának. A civil vájáriskolából járt be 
két idős tanár, akik csak szakmai tárgyakat oktattak. Néhány 
hét elteltével az órák egyre hosszabbak lettek, és hangnemük 
érezhetően oldottabb. Aki nem tapasztalta, meg sem értheti 
azt a különös együttérzést és tiszteletet, amit a civil tanárok 
tanúsítottak a rabokkal szemben. Valószínűleg ezért mertem 
megkérdezni az előadás után – amikor néhány percre 

Megkésve kaptuk Kanadából, a Torontói 
Magyar Ház által rendezett október 23.-
ai ünnepségről készült képeket.
Annyira lenyűgözőek a fotók, hogy 
mindenképpen szerettük volna 
olvasóinkkal is megismertetni.
Az ünnepségen a Niagara vízesést és 
a fölötte lévő párafelhőt fényfestéssel 
változtatták piros-fehér-zöldre.

A Torontoi Városháza elötti képen balról Jobbra: Szebelady Cecilia, Balla Sándor, 
vitéz Kulcsár Ervin, Szabó Kati, Varga István, Boda Lázár Judit a torontói Magyar 
Ház elnöke, Elő Vince, Palkovics Valér, Magyar Consul Generál
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Torontó 2020. október 23. Csengőfrász  1950.
Akkortájt mindig arccal kellett fordulni valamerre, hol a 
vasút hol a bánya vagy épp a nehézipar frontján harcoltunk 
az imperialisták ellen. Néhány év alatt többször rabolták ki 
hazánkat, pincét, padlást kisöpörtek, és a Terv-kölcsönnel egy 
újabb bőrt nyúztak le rólunk. A nép pedig fizetett, mert ha 
tiltakozni mert, akkor éjjel megszólalt a csengő és a vakmerő 
hosszú évekre – gyakran örökre – eltűnt szerettei köréből. 
Még nem voltam tizenhét éves, amikor megtapasztaltuk, 
hogy mi is az a "csengőfrász". A rettegés ideg bénító éjszakai 
csendjébe  szirénaként hatott a csengetés. Az utcára néző 
konyha és szoba ablakon erős fényű zseblámpa világított be. 
Négy bőrkabátos férfi taszította be az ajtót, és félig felöltözve 
rángattak a pobjedához, ahol letapostak a két ülés közé. 
1950 Január kilencedikét irtunk. Iszonyúan fáztam, vacogott 
a fogam a hidegtől – bár lehet, hogy nem a hidegtől, már 
nem emlékszem. De arra igen, hogy a KATPOL majd az 
ÁVÓ vallatott, ha néha erről álmodom, zsigereimben még 
ma is érzem azt az iszonyú fájdalmat, amikor hüvelykujjam 
körömházába verték a szöget, aminek máig maradandó 
nyomát viselem. A Markó már könnyebb volt. Aztán, jött 
a tárgyalás, majd az ítélet. Öt év börtön! "Szerencsém volt" 
A büntetésem a kisgyóni-, majd az oroszlányi-, és végül az 
ajkacsingeri rab-bányában töltöttem le. Örültünk neki, mert 
ott már nem kellett éheznünk, csak a széncsatát megnyerni 
rabtartóinknak. Sőt, naponta meleg vízben zuhanyozhattunk, 
és éjjel nem rúgtak bele az ajtóba: tegye a kezét a pokrócon 
kívülre! Ugyanis nem volt ritkaság, hogy a rab kétségbe 
esésében felvágta az ereit. A börtönben tilos volt a rabtársat 
felébreszteni, mert a jótékony álom, szeretteinkhez haza 
vezetett. Nagyon ritkán láthattuk Őket, és ez már szinte 
fizikailag fájt. Ezt a rabtartóink is tudtákt, hát érzelmileg is 
zsaroltak minket. Kitalálták, hogy aki a bányában 105% 
fölött teljesíti a normát, annak a parancsnokság javaslatára, 
büntetésének egy részét ledolgozottnak tekintik. A politikai 
elítéltek teljesítménye ugrásszerűen megnövekedett. Loy 
Árpád a széncsata hőse, a két csillésen kívül, kapott még 
hét nem termelő segítőt, azaz uraságit. Így a tíz ember 
teljesítményét számolták el három főre, így lett 283%. Hát ezt 
a Loy atyafit kiemelték, erre ő rögtön kitalálta: aki hat hónapig 
110% fölött fog teljesíteni, az jutalmul elvégezheti a vájár iskolát 
és kaphat egy rendkívüli beszélőt. Erre szinte megszokott 
volt, hogy majdnem minden "nebuló" politikai elítélt volt. A 
főbejárat mellett volt épület, ahol a "beszélőket" tartották. Ezt 
a helységet nevezték ki iskolának. A civil vájáriskolából járt be 
két idős tanár, akik csak szakmai tárgyakat oktattak. Néhány 
hét elteltével az órák egyre hosszabbak lettek, és hangnemük 
érezhetően oldottabb. Aki nem tapasztalta, meg sem értheti 
azt a különös együttérzést és tiszteletet, amit a civil tanárok 
tanúsítottak a rabokkal szemben. Valószínűleg ezért mertem 
megkérdezni az előadás után – amikor néhány percre 

kettesben maradtunk –, hogy tanár úr, minket miért nem 
tanítanak humán tárgyakra is, mint a kinti diákokat? Éreztem 
remeg a keze, amikor a vállamra tette. Te húsz éves lehetsz, 
én elmúltam hatvan. Magunk közt szólíts Laci bácsinak, 
de mit kéne tanítsunk nektek? Magyart, történelmet? Azt 
ti most csináljátok! Magyarságot, helyt állást, ahogy régen 
mondták virtust, azt nekünk kéne tanulni tőletek. Ha én is 
olyan fiatal lennék, mint te, valószínűleg itt ülnék köztetek. 
De ... a smasszer utolért minket, így a beszélgetést be kellet 
fejezni. Többet nem adódott ilyen alkalom. Négy hónap 
múlva levizsgáztunk. 
Eljött a várva-várt szabadulás napja! Az öt évből közel hat 
hónapot ledolgoztam. Az 54-es foci VB napján kiléptem 
a bányászbörtön kapuján. Döngve csapódott be, végre 
mögöttem. Senki sem várt, hisz két nappal korábban még 
én sem tudtam, hogy szabadulok. Egy ideig szokatlan volt, 
hogy ha megszólítanak nem kell hátratett kézzel a falnak 
fordulva mondanom: A-00-10-148-as politikai elítélt 
jelentkezem. Mert négy és fél évig ez volt a nevem!!! Nem 
véletlen volt, a smasszer pihenőben kiplakátolták: "Ne csak 
őrizd, gyűlöld is!" Szabadulólevelemben utasítottak, hogy 
24 órán belül a lakóhelyem rendőrségén jelentkeznem kell 
a politikai tisztnél. Ott a papírjaim elvették, és vagy két órai 
várakoztatás után, behívott a százados. Rendkívül udvariasan, 
mosolyogva fogadott. Kávéval, cigarettával kínált, közölte, 
hogy bűnömért megbűnhődtem, és tiszta lappal folytathatom 
az életem. Értesült, hogy kiváló munkámért vájár lehettem, 
amihez őszintén gratulál. Látja, hogy megváltoztam és 
ezért a proletárhatalom, és személy szerint ő is segíteni 
fog, hogy tovább tanulhassak, sőt lehetővé teszik a diploma 
megszerzését is. Köszönetemet hallva, váll veregetve folytatta, 
hogy ezért természetesen néha-néha nagy ritkán, ha erre 
felkérnek, börtöntársaimról vagy egyébről le kell írnom, 
amire a hatóság kíváncsi. Mosolyogva várta a választ, s én 
éreztem amint gerincemen folyik a hideg veríték. Eszembe 
jutottak a kihallgatások, a verések, a szörnyű fájdalmak, és 
a hosszú börtönévek, amit most én okozhatnék másnak, ha 
a vamzer (besúgó) szerepét elvállalnám. Kiszáradt szájjal, 
izzadó tenyérrel nehezen nyögtem ki, hogy én ez után 
kétkezi munkával akarom bizonyítani, hogy hasznos tagja 
vagyok a társadalomnak, de én ezt nem tudom vállalni. A 
százados képéről eltűnt a mosoly, és arasznyi közel hajolva 
az arcomhoz, nyáltól fröcsögve üvöltötte, te rohadt fasiszta 
takarodj ki a szobámból, és vedd tudomásul gondom lesz rád. 
A folyosón jöttek-mentek, bár nyár volt, én mégis fáztam. Egy 
örökkévalóságnak éreztem, amíg egy őrmesternő kezembe 
nyomta papírjaimat és a határozatot, félve nyitottam ki. "Csak" 
kényszermunkahely: a Dorogi Szénbányák, és visszavonásig 
szigorított rendőri felügyelet. Megkönnyebbülve jöttem ki. 
Álmaim ugyan nem váltak valóra, nem lettem iparművész 
vagy tanár, egyszerűen EMBER lettem!
Erre, azóta is büszke vagyok! 

Schrötter Tibor - 56-os obsitos

A Torontoi Városháza elötti képen balról Jobbra: Szebelady Cecilia, Balla Sándor, 
vitéz Kulcsár Ervin, Szabó Kati, Varga István, Boda Lázár Judit a torontói Magyar 
Ház elnöke, Elő Vince, Palkovics Valér, Magyar Consul Generál

lampas-2021-1.indd   31 2021.03.03.   20:43:32



"A brüsszeli bürokraták számára 
az volt a fontos, hogy minél olcsóbban 

szerezzenek be vakcinákat. 
Nekünk a pénz nem lényegtelen, 

de az élethez képest másodlagos. 
Ez Brüsszelben nem olyan nyilvánvaló, 
mint idehaza, hogy inkább a drágább, 

de biztos vakcinákat válasszuk."
Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke

Regisztráljon
a koronavírus elleni

oltásra:

vakcinainfo.gov.hu
„Aki nem regisztrált, azon nem tudunk segítni”
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