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Nyílt levél Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Azért írom ezt a levelet, mert foglalkoztat annak az országnak a múltja, jelene és jövője, ahol születtem 
és felnevelkedtem. Amerikai állampolgárként is mélyen aggasztanak a folyamatosan romló 
magyarországi körülmények, és az Ön meggondolatlan külpolitikája, amit a NATO, az Európai Unió és az 
egész magyar nemzet alapvető érdekei ellenében Ön folytat. 

Diákévei alatt Ön bírálta és tevékenyen ellenezte a kommunista párt diktatúráját, jelentős szerepet 
játszott a Fiatal Demokraták Szövetségének megalapításában. Az az emlékezetes beszéde, amit Nagy 
Imre és az 1956-os forradalom többi mártírja újratemetésén mondott el, amelyben követelte a szovjet 
Vörös Hadsereg Magyarországról való azonnali kivonását, azt követően pedig szabad választások 
megtartását, hozzájárult a rezsim 1990-es összeomlásához. Az 1990-es tavaszi választásokon Önt 
beválasztották a parlamentbe, és az ellenzékben építő szellemben irányította pártját. 

Antall Józsefnek, a szabad Magyar Köztársaság első miniszterelnökének az idő előtti halála után Ön azt a 
politikai szempontból célravezető döntést hozta, hogy a Fiatal Demokraták Szövetségét „Polgári Párttá” 
alakította át, és ezzel kiengedte a nem létező magyar etnikai felsőbbrendűség palackjából az önpusztító 
nacionalizmus szellemét. Megnyerte az 1998-as országos választásokat. Bár pártja csak a szavazatok 42 
százalékát kapta, Ön „a győztes mindent visz” politikájának útjára lépett, ami szégyenletes korrupcióhoz 
és a kormányzás felháborító melléfogásaihoz vezetett. 

Ennek megfelelően, 2002-ben a választók elutasították Önt és pártját. Ellenzékben töltött nyolc éve alatt 
Ön utcai zavargásokat és a törvényesen megválasztott kormány elleni más erőszakos megmozdulásokat 
szervezett. Teljes körű ellenállást hirdetett, és nem volt hajlandó látogatni a parlamenti üléseket. Ezzel 
Ön elhárította magáról a demokratikus ellenzék vezetőjének szerepkörével járó felelősséget, pártját és 
önmagát a magyar politika nagy mértékben romboló jellegű erejévé tette. 

Ön és pártja 2010-ben abszolút parlamenti többséggel visszakerült a hatalomba. Az egypárti állam 
vezetőjeként ugyanazt a romboló utat folytatta, amelyen ellenzékben járt. Politikai, gazdasági, 
társadalmi, kulturális és erkölcsi vétkeinek sora köteteket töltene meg, ha felsorolnánk. A leginkább 
destruktív politikai, gazdasági és erkölcsi bűneit azonban ki kell mondani. Önnek valós lehetősége volt 
arra, hogy mindhárom hatalmi ág - különösképpen az igazságszolgáltatás - függetlenségének tiszteletben 
tartásával modellértékű európai demokráciát mutasson fel a világnak. Ehelyett Ön feltalálta az 
„illiberális demokrácia” fogalmát, ami csak azt mutatja, hogy Ön nem érti, miről szól a demokrácia. 
Eszeveszett arroganciájával szertefoszlatta az elmúlt negyedszázad politikai reformjait, és a kirekesztő 
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nacionalizmus mérgező ideológiáját tűzte zászlajára. Annak érdekében, hogy a magyar kizárólagosság 
ostoba tanát hirdesse, Ön most azon van, hogy olyan alázatos nemzedéket neveljen ki, amely biztosan 
nem fogja megállni a helyét a globális versenyben. 

A gazdaságot illetően Ön szintén félreérti, miről szól a kapitalizmus. Amit létrehozott, az az 
„államkapitalizmus” korrupt formája. Leginkább Houdini-gazdaságként lehet leírni, amelyben mind az 
üzleti magánszférát, mind a termékek elosztását Ön és segítői ellenőrzik. Azzal, ahogyan előnyben 
részesíti a kedvenceit, miközben kizárja azokat, akik nem fogadják el a „fizess, hogy játszhass” játékát, 
ugyanazt a gazdasági modellt hozta vissza, ami Mussolini fasiszta államát, Hitler nemzetiszocialista 
birodalmát és Sztálin gulággazdaságát jellemezte. A közmunkára való erős hagyatkozással olyan 
kvalifikálatlan munkára fogott alsó néposztályt alakított ki, amely teljességgel az Ön kormányától függ. 
Ez az alsó néposztály, amely a munkaerő egyharmadát öleli fel, sem gazdasági, sem politikai értelemben 
nem tekinthető szabadnak. Az Ön és haverjainak kielégíthetetlen korrupciós étvágya lerombolta az 
egészségügyet és az eddig kiváló magyar oktatási rendszert. 

A külpolitikában Ön az Európai Unió politikai prostituáltjává vált. Miközben az Európai Unió pénzügyi 
hozzájárulásai biztosítják a gazdaság felszínen tartásához szükséges létfontosságú forrásokat, Ön napi 
rendszerességgel támadja Brüsszel „birodalmi uralkodását”. A szomszédos országok magyar kisebbségeit 
politikai sakkfiguraként használja, és megpróbálja rasszista, etnikai vonalak mentén megosztani az 
Európai Unió tagállamait. Eközben látványosan nyitott Vlagyimir Putyin orosz elnök felé, annak 
érdekében, hogy igazolja saját diktatórikus rezsimjét. 

Végezetül: nárcizmusából és megalomániájából kiindulva Ön eltávolodott Magyarország és Európa 
politikai, társadalmi és erkölcsi ideáljaitól. Ehelyett az Ön „illiberális demokráciá”-ját , valamint romlott 
gazdasági eszméit hirdeti. Nem ezekért az értékekért választotta meg Önt a magyar nép. Nem ezek az 
eszmék lebegnek a magyar nép szeme előtt. A magyar nép igazi demokráciát és gazdasági szabadságot 
akar. Ezeket a realitásokat ugyanakkor Ön nem ismeri el. Beteg egója despotikus jellegű és morálisan 
kiüresedett államért kiált. Ön cserbenhagyta saját népét. Népének - ha újra szabadon akar élni, 
gondolkodni és álmodni egy jobb jövőről - abban  kell reménykednie, hogy Ön gyorsan távozni fog 
hivatalából. 

Dr. Miklos K. Radvanyi  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Radványi K. Miklós, a Frontiers of Freedom (A szabadság határai) elnevezésű amerikai alapítvány külpolitikai kérdésekkel 
foglalkozó, magyar származású alelnöke. Nem a Demokratákhoz kötődik, hanem éppen ellenkezőleg: az amerikai Republikánus 
Párt konzervatív ágához. Méghozzá annak a csapatnak a reprezentánsa, amelyik a Republikánus Párt fő sodrától bőven jobbra, 
az „alt right” mozgalomban Trump sikerének is a kovácsa volt. 

A fenti levelet és a csatolt ismertetést a  alapján közöltük, ld. itt: http://nepszava.hu/cikk/1147127-konzervativ-
ossztuz-orban-viktorra és itt: http://nepszava.hu/cikk/1147089-elesen-biraljak-orbant-trump-belso-koreibol  

Az eredeti, angol nyelvű levél megtekinthető itt: https://straighttalkusa.org/2017/11/30/open-letter-to-victor-orbin-prime-
minister-of-hungary/  
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Vörös szőnyeg helyett vörös vonal kell a Jobbik elé! 
Hiába az úri stílus, a néppártosodásnak hazudott köpönyegforgatás, a Jobbik nem marad más, mint az a szélsőjobboldali, Európa-
gyűlölő párt, amely nemrég még büszkén gyújtotta fel és taposta meg az európai közösség zászlaját. Vona Gábor nemrég még 
„júdáspénznek” nevezte az uniós támogatásokat, egykor pedig „a magyarok istenére” is megesküdött, hogy „(uniós) tagok 
tovább nem leszünk”. Ha a Jobbik tényleg az uniós értékek felé fordult, akkor vissza kell hívni az Országgyűlés alelnöki székéből 
az egykori verekedő szkinhed-vezért, a parlamenti frakcióból a dunai cipőket leköpdöső képviselőt, hazarendelni az Uniót 
diktatúrához hasonlító EP-képviselőket.  

Addig minden csak hazug máz. A Fidesz és a Jobbik európai parlamenti képviselői rendszeresen, egyfajta Európa-gyűlölő 
koalícióként az Unió erősítése ellen voksolnak az Európai Parlamentben. A putyini árnyékvilágot építő Orbán-rezsimet le kell 
váltani, de egy hasonló árnyékvilágból érkező Jobbikkal csak a sötétség marad itt. 

A liberális értelmiség egy része már-már Vona Gáborban látja a „haza megmentőjét”. Ha az LMP és a Momentum a XX. század 
legsötétebb korszakát idéző gárdistákkal lép frigyre, az nem a XXI. századi modern Magyarországot hozza el.  

Radikális európai demokrataként figyelmeztetnünk kell magunkat és választóinkat: vörös vonalat kell húznunk a baloldal és a 
Jobbik közé, különben a következő Országgyűlésben a Jobbik és a Fidesz extrém versenyt futhat – a demokraták nélkül.  

Újhelyi István, Európai Parlamenti képviselő (MSZP) 
Ld. itt: http://ujhelyi.eu/hu/ep-kepviseloi-nyiltlevel-sorozat-magyarorszag-polgaraihoz-168/  

A neonáci eszméket képviselő Jobbik csak kivételesen tekinthető az Orbán-kormány ellenzékének: az egykor liberális Fidesz ma a 
szélsőjobb forgatókönyvéből kormányoz. Közös harcot vívnak ők Európa és a modern, demokratikus köztársaság hívei ellen. A 
Jobbikra és a neonáci szellemiségű gyülevész csapatokra Orbánéknak nagy szüksége van az ország feletti totális politikai és 
gazdasági hatalmuk megtartása és kiterjesztése érdekében, s a radikális szélsőjobb örömmel vállalja is ezt a szerepet.      

Tévednek azok, akik a jelenlegi kormány bukását önmagában elégséges feltételnek tekintik a demokratikus, parlamenti 
jogállam helyreállításához, az Új Magyar Köztársaság megteremtéséhez. Az Orbán-rezsim bukása egyúttal a vele politikai 
szövetségre lépett Jobbik, valamint a rezsim érdekét szolgáló más militáns szélsőjobboldali szerveződések diszkreditálását is 
kell jelentse. 

Lázár András: A weimari úton 
Ld. itt: http://nepszava.hu/cikk/1069503-a-weimari-uton  

 
Veres János 

A legfőbb ideáról 
Az Orbán-rezsim nagy, történelmi kihívást jelent minden magyar demokrata számára. Az 1990-es rendszerváltás egyik 
meghatározó, progresszív, kőkemény liberális pártja előbb átigazolt a politikai jobboldalra, majd évekig tartó szívós munkával 
magába olvasztotta annak maradék osztagait, végül pedig egy alkotmányos puccs után egy neohorthysta szellemű, kormányzati 
gyakorlatában neobolsevik pártállamot épített fel a demokrácia tudatosan kiüresített, díszletként használt elemei között.  

A kialakult helyzetben a Magyar Köztársaság már korábban is működő demokratikus erői, meg a kihívásra új válaszokat kereső új 
politikai mozgalmak jelenleg nemcsak a választói támogatás megszerzéséért küzdenek, hanem a történelmi előzmények új 
értékelésével, esetenként félreértelmezésével is próbálnak maguknak minél nagyobb legitimációt teremteni. Miközben a 
szükségesnél sokkal lassabban halad a demokratikus politikai pártok és mozgalmak egységes fellépésének kimunkálása az új 
rendszerváltás érdekében, néhány potenciális szövetségesünk az MSZP korábbi kormányzati tevékenységének 
félremagyarázásával bonyolítja a helyzetet.   

A Magyar Szocialista Párt az eltelt közel három évtizedben három választáson szerezte meg, 
– két alkalommal liberális szövetségesével közösen –, a parlamenti többséget, s adott 
baloldali kormányfőt Magyarországnak. Az MSZP kormányzásához köthető három ciklus sem 
az MSZP, sem az ország szempontjából nem volt hibátlan, de a történtek és az eredmények 
higgadt értékelése alapján nincs okunk szégyenkezésre.  

A minap az MSZP-kormányok idején megvalósult gazdaságpolitikát csepülte a demokratikus 
baloldal köreiben népszerű közgazdász, aki aztán egészen odáig jutott, hogy a 
rendszerváltást követően a „szociknak” (sic!), úgymond, ”végképp közük nem volt a 
baloldalhoz”. Mint egyike azoknak a „szociknak”, akik az MSZP Elnökségében, illetve 
pénzügyminiszterként hosszú évekig aktív, felelős résztvevője voltam az akkori 
gazdaságpolitika kialakításának, higgadtabb és mérlegelőbb értékelésre szólítanám fel új 
barátainkat, potenciális szövetségeseinket, - és természetesen a megfontoltan gondolkodó 
választókat is.  
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A Horn-kormány gazdaságpolitikájával szemben ma is a Bokros-csomag néven ismert intézkedések szolgáltatják a legnagyobb 
támadási felületet. A bírálók általában elfelejtik megfelelőképpen értékelni, hogy milyen külpolitikai és külgazdasági 
környezetben születtek meg a kétségtelenül fájdalmas kényszer-intézkedések. A pártelnök-miniszterelnök sem vitatta, sokunk 
számára pedig teljesen egyértelmű volt, hogy a Bokros-csomag nem a magyar szocialisták (és tegyük hozzá: nem is a magyar 
liberálisok) önmegvalósító programja. A Bokros-csomag egy gazdasági kényszerhelyzet terméke volt, amelyet egy felelős, az 
ország érdekeit szem előtt tartó kormánynak akkor is meg kellett lépnie, ha az, utóbb, a kormány bukásához vezethet, - mint 
ahogyan ez meg is történt. Horn miniszterelnökként bölcsen cselekedett, amikor, hosszas viták után, a Bokros-csomagot 
elfogadta. Pártelnökként azonban súlyos tévedés volt hagynia, hogy az MSZP saját politikai identitását vélje felfedezni a 
pénzügyi-gazdasági kényszerek hatása alatt született, s ebből a szempontból vitathatatlanul sikeres egyensúly-javító gazdasági 
programban. Utólag visszatekintve szükségtelen, sőt káros volt a miskolci pártkongresszus fellelkesült, a politikai mérlegelést 
nélkülöző kiállása még akkor is, ha a stabilizációs csomag végső soron eredeti pártprogramunk végrehajtásának esélyét, 
gazdasági alapfeltételét teremtette meg.  

Az első Orbán-kormány bukását követő években csak az elvakult FIDESZ hívek gondolhatták folytathatónak az orbáni 
gazdaságpolitikát. Nyilvánvaló volt például a hosszú távú eladósodást növelő kamat-támogatásos lakáshitel konstrukció 
fenntarthatatlansága; és akkor még nem is beszéltünk a fideszes látványvezérelt társadalompolitika, valamint a kétéves 
költségvetés egyéb rejtett és kevésbé rejtett csapdáiról. A fideszes propaganda természetesen „szükségtelen 
megszorításokként” aposztrofálta a közgazdasági realitások figyelembe vételét, – amely hozzáállás egyébként bármely felelős 
kormányzattal szemben alapkövetelmény kellene hogy legyen. Mi természetesnek tartottuk azt is, hogy a koalíciós kormány 
gazdaságpolitikáját nem csak a saját elveink, hanem liberális szövetségeseink szemlélete is befolyásolja. Viszont későn ismertük 
fel, hogy e szempontok magyarázatával adósok maradtunk, s ez csalódást okozott híveinknek és a magyar társadalomnak. 
Látnunk kell, hogy e mulasztásunknak máig ható következményei vannak.  

Mindezek mellett az MSZP értékrendje érvényesült abban, hogy sikerült fenntartanunk a progresszív (tehát igazságos) adózás 
rendszerét. Minden hamis vádaskodással ellentétben az oktatás szakértői, szülők és pedagógusok egyértelmű véleménye szerint 
az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció idején  esélyteremtőbb volt az oktatási rendszer, mint az Orbán-rezsim hatalomátvétele óta. 
Megőriztük a "munka törvénykönyvében és környékén" rögzített munkavállalói és szakszervezeti jogokat. Háromoldalú 
érdekegyeztető rendszert működtettünk. Az alsó és felső jövedelmi decilisek közötti arány 7,2-re csökkent.  Megőriztük a 
szolidáris alapú társadalombiztosítást, méghozzá a korábbi Alkotmányban rögzített követelményekkel, – ezt, mint ismert, az 
egypárti fideszes Alaptörvény már nem tartalmazza. Ellentétben a velünk szemben számtalanszor felhozott kritikákkal, az 
egészségbiztosítás szervezeti átalakítására, és hatékonyságának növelésére tett javaslataink sem irányultak az egységes nemzeti 
kockázatközösség felszámolására. Igaz, hogy nem kezdeményeztünk látványos „rezsicsökkentést”, – amelyről ma már közismert, 
hogy elsősorban a gazdagok, a vagyonosok számára kedvező –, viszont gázár-kompenzációt adtunk az alacsony jövedelműeknek. 
Az MSZP-SZDSZ koalíció alatt nagyobb esélye volt továbbtanulásra, gyógyulásra még a fővárostól távol élőknek is, mint ma. A 
válság kitörésének évére az éves költségvetési hiány 4% alattira mérsékelődött, miközben politikai ellenfeleink sorra populista, 
hiánynövelő kezdeményezéseket tettek a Parlamentben. Milyen alapon mondja akkor bárki is, hogy a szocialistáknak nem volt 
köze a baloldalhoz? 

A 2008-as nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság kitörése után a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány, hasonlóan más országok 
felelős kormányaihoz, szándéka és programja ellenére hozott megszorító intézkedéseket, amelyek, bár a lehető legkisebb 
mértékben, de mégis érintették a legalsóbb rétegeket is. Kétségtelen, hogy a pártelnök-miniszterelnök a szükségesnél nyitottabb 
volt a neoliberálisnak nevezett kényszerintézkedések befogadására, – ami nem mellékesen liberális koalíciós partnerünk 
alapvető gazdaságpolitikai hitvallása volt –, ám az a vád, hogy az MSZP neoliberálissá vált volna, teljesen alaptalan.  

Egy hajó útvonalát nem csak az elérni szándékozott cél, hanem a viharos szelek és a 
tenger áramlásai is befolyásolják. Szándékok és kényszerek szorításában kell 
kormányozni egy országot is. A politika nem a teljes és korlátlan önmegvalósítás terepe, 
s a szükséges kompromisszumok a jövőben sem fogják mindig és mindenképpen 
lehetővé tenni bármiféle demokratikus párt számára, hogy a számukra ideális, 
„vegytisztán” baloldali, konzervatív vagy egyéb gazdaság- és társadalompolitikát 
valósítsák meg. Valószínűleg Bismarcknak van igaza: a politika a lehetőségek 
művészete.  

A Magyar Szocialista Párt az Orbán-rezsim legyőzésére készül. Nem egyedül, hanem a 
többi demokratikus párttal, - baloldaliakkal, liberálisokkal, konzervatívokkal, zöldekkel, 
stb. – közösen. Az új rendszerváltáshoz, a IV. Magyar Köztársaság megteremtéséhez 
mindegyikünknek be kell látnia, és ezt választóinkkal is tudatosítanunk kell, hogy közös 
választási sikerünk csak önkorlátozó kompromisszumok árán érhető el. Mint ahogy 
közös kormányzati-rendszerváltó sikerünk, azaz a NER lebontása sem képzelhető el 
ilyen kompromisszumok nélkül. És ez nem feladása saját értékrendünknek, 
szellemünknek, identitásunknak, hanem éppen ellenkezőleg: hiteles igazolása közösen 
vallott legfőbb ideánknak, a demokrácia iránti elkötelezettségünknek.   

Ld. itt: http://nepszava.hu/cikk/1146627-a-legfobb-idearol  
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Pungor András 

A cuki Vona meg a baloldal 
A Spinoza-házban tartott pódiumbeszélgetésen – az egykori zsidónegyed közepén – a Jobbik-elnök azt kérte hallgatóságától, 
hogy legalább az esélyt kaphassa meg, hogy ő is változhat. Száznyolcvan fokos fordulatot általában valamilyen katarzis hoz. 
Minimum egy jelenés kell a damaszkuszi útra, hogy Saul más néven, más hittel éljen ezután.  

De milyen változás történt a Jobbik vezetőinek életében, ami a belátást, ami múltjuk tagadását hozta? Történt-e megkövetés a 
burkolt zsidózások miatt? Amiatt, hogy Vona a Rudolf Hess-emlékmenetről kérdező riporternek cinikusan azt javasolta, ha 
ennyire izgatja a zsidókérdés, költözzön ki Izraelbe? Amiatt, amikor a Jobbik elnöke az ünnepi szélsőjobb tömeg hahotája 
közepette egy képzelt német állampolgárról – akit, mint mondta, hívjunk Salamonnak – úgy beszélt, hogy gárdista nyelvbiztosok 
előtt kell majd felsőfokú magyar nyelvvizsgát tennie, és majd Morvai Krisztina köztársasági elnök – akinek van „magunkfajta és 
magukfajta” pecsétje – dönti el, Salamon hova tartozik? De sorolhatnánk Novák Előd holokausztiparról szóló felszólalásait, a 
Vona-pártot támogató kuruc.info náci posztjait, felhozhatnánk a Duna-parti cipőket meggyalázó képviselő esetét is. És akkor 
még nem beszéltünk a „borzalmas tagságról”, amely a Jobbik-tüntetéseken a rapid cigányozás után önfeledt „mocskos zsidók” 
skanádálásban szokott kitörni. 

Egy ideje csend van, és cuki dorombolás. Hogy mi történt? Semmi. „Csak” közeledik a választás.  

Vona arcán nem szelíd a mosoly, hanem a Batman-filmek Jokérehez hasonló, sminkmesterek által pingált. 

Egy ideje néhány balliberális véleményformáló több médiumban is azt fejtegeti, hogy a demokratikus ellenzéknek keblére 
kellene ölelnie a Jobbikot, s közös erővel kellene legyőzniük Orbán Viktort. Ennyire kell a diadal? A Fidesz-vezetővel szemben 
érzett zsigeri gyűlölet felülír mindent? A baloldali pártok vezetőinek bűnös töketlensége, politikai impotenciája, 
tehetségtelensége, weimari széthúzása miatt csak ez a helyes út? 

Az orbáni rendszer politikája káros az országra, a Fidesz felelős a már-már polgárháborús helyzet kialakulásáért, a korrupcióért, a 
mélyülő szegénységért, a közügyeink intézésében, sőt már a mindennapjainkban is megjelenő, a Jobbik fegyvertárából átvett 
agresszióért. Egy autoriter rezsimről beszélünk, amelyben évről évre szűkülnek a szabadság terei. De a Jobbikkal szövetkezve az 
ellenzék ennél is rosszabbat szabadítana az országra: a tekintélyelvűség mellett még a hatalom által helyeselt, támogatott, saját 
állampolgáraival szemben gerjesztett rasszizmust is. Sokan úgy érvelnek, ha Orbán győz, lassan kihátrálunk az unióból is. Nem 
lenne másképpen Vona kormányával sem. Ez lenne a váltópárt? Heller Ágnes filozófus szerint mégis össze kell fogni velük, hiszen 
Hitler ellen az angolszász hatalmak is összeálltak Sztálinnal. Micsoda elvakult érvelés! Vajon miben ért egyet a Jobbik a 
demokratikus ellenzékkel? Semmiben. Mit hozhat ez a szövetség Orbán legyőzése után? Bukást. 

Nem inkább a demokratikus ellenzéken belüli tiszta viszonyok megteremtéséről kellene beszélni? A szélhámosok és kollaborálók 
kizárásáról? A balos, a liberális vagy a mérsékelt konzervatív politika márkaépítéséről?  

Ha a demokraták kétségbeesésükben vagy egyes Orbán-ellenes véleményformálók nyomására a Jobbikkal szövetkeznek, 
maradék hitelüket, önazonosságukat veszthetik el.  

A nehezebb utat kell választaniuk: dolgozniuk kell!  

Ld. itt: http://168ora.hu/velemeny/pungor-andras-a-cuki-vona-meg-a-fuldoklo-baloldal-12961  

 
Dr. Bíró Endre 

Egy tál lencse nem vacsora 
A politikai kérdések már nem a jobb- vagy baloldali szakpolitikák ilyen-olyan különbözőségeiről szólnak. Ahol az állami 
akaratképzés a Főnök, Vezér, Pártelnök és Kormányfő véleményével kezdődik és fejeződik is be, ott szakmai mérlegelésekre vagy 
e központi akarattól független érdekérvényesítésre, esetleg a társadalom civil erőforrásainak közfeladat-ellátásba történő 
bevonására csak és kizárólag ezen uralkodó személyes akarat keretein és határain belül kerülhet sor. Az emberek viszonya 
ehhez a mai rendhez kétféle: alattvalói vagy demokrata. 

Az alattvalói magatartás elfogadja ezt a rendszert Orbánnal, pártállammal, autokrata jellegével és diktatúrákra emlékeztető 
működési módjaival együtt. Több féle élethelyzet, ok, indíték áll ezen elfogadó magatartás mögött: vélt vagy valós félelem, 
kiszolgáltatottság, függőség, érdekeltség, közömbösség, kiábrándultság, bizalmatlanság vagy éppen bizalom, tájékozatlanság, hit, 
remény, ideológia, vazallusi státusz jövedelme, manipulált nemzeti érzelem. Az alattvalói attitűdnek az felel meg, hogy az 
állampolgár nem megy el szavazni, vagy elmegy szavazni és a jelenlegi hatalom embereire adja le voksát.  

Az alattvalók és a demokraták között az a legfontosabb különbség, a demokraták akár alattvalói élethelyzetből is mernek, 
tudnak, akarnak a sorsuk megváltoztatásáért demokrataként szavazni!  

Ld. itt: https://ujnepszabadsag.blog/2017/11/28/alattvalo-vagy-demokrata/  

  



6 
 

 
Majtényi László 

A veszély reális 
A legutóbb Fidesz-kongresszuson szinte mindenki – Orbán Viktor éltetése 
mellett – az ellenzék becsmérlését tartotta fókuszában, már nem is 
emberként említve tagjait. Ebből mi lesz? A verbális agresszió valóban 
rendkívül veszélyes, különösen, ha erőszakkal fenyegetőzik, és voltak, 
még a miniszterelnök részéről is erre utaló kijelentések. A történelem 
bizonyította, hogy a verbális agresszió nagyon könnyen vált át fizikai 
agresszióvá, s a folyamat vége nem látható. A miniszterelnök a minap 
egy Őcsényben kialakult, menekültellenes hisztérikus helyzetre az 
agresszíven fellépők mellé áll. Őcsényben nem csak az autógumiját 
szúrták ki a menekülteket befogadni akaró embernek, hanem még 
lefejezéssel is megfenyegették.  

Hogy ez hova fejlődik, azt nem lehet tudni. Mint ahogy azt sem, hova 
vezet ez a brutális nyugatellenesség, amely a diktatúrákért való 
rajongással párosul. A nyugati szabadsággal szemben mutatott orbáni 
undor azért kijelöl egy pályát. A politikában nagyon izgalmas kérdés, 
hogy a demagógia, a szervezett hazudozás, amely eszközeiben, 
nyelvében nem különbözik a kommunista, vagy a náci uszítástól, meddig 
mehet el.  

A veszély tehát reális.  

Ld. itt: http://fuhu.hu/verbalis-agresszio-konnyen-valhat-fizikai-eroszakka-interju-majtenyi-laszloval/  

 

 
Stumpf András 

Orbán: Másodlagos, megtérül-e a kínai vasút 
Végre tiszta beszéd! Péntek reggeli interjújában a miniszterelnök válaszolt arra, megtérül-e valaha a gigantikus kínai hitelből (550 
milliárd Ft) a kínaiaknak épített Budapest–Belgrád vasútvonal. „Hogy forintban hogyan térül meg, az másodlagos.” Mondhatta 
volna a kormányfő, hogy persze, megtérül, behozza az árát – ahogy Paks esetében igyekeztek érvelni eleinte. A jövőt úgysem 
látjuk, magabiztosan mondhatott volna akármit a mikrofonba és az állvány arcába. 

A kínai árukat szállító vasútvonallal viszont ki jár majd jól? Ha megépül: a kínaiak. Kik 
fizetik? A magyarok. Lehet persze, hogy az 550 milliárdos gesztus egyszer majd valahogyan 
megtérül, de hogy hogyan, arról még a miniszterelnöknek sincs fogalma, amint azt most el 
is ismerte. S akkor mégis miért építjük? Nem leszünk Kína európai kapuja, az biztos, hiába 
deliráltak erről kormányfunkcionáriusok korábban. Már csak azért sem lehetünk kapu a 
Nyugat felé, mert Kína már ott van a Nyugaton. Ezer szálon, masszívan. Efféle kapura tehát 
egyszerűen nincs szüksége. Szóval akkor pontosan miért építünk és költünk el 550 
milliárdot?  

Orbán Viktor viszont azt sem titkolta el, hogy a vasútépítési, -felújítási beruházás legalább felét magyar vállalkozók kapják majd! 
Az pedig apósok-vők, de falubeli komák között is 275 milliárd forint! S ugyan, ki építene jobban vasutat, mint az utóbbi években 
annyiszor bizonyított Mészáros és Mészáros Kft., vagy a szintén Mészáros-tulajdonban lévő R-Kord Kft.?  

Érted már, hogy miért nem fontos, hogy megtérül-e? 

Ld. itt: http://valasz.hu/itthon/orban-masodlagos-megterul-e-a-kinai-vasut-126542  

 

 

 

   

  

A társadalomtudósok egyetértenek abban, 
hogy egy egész - faji, vallási, oktatási, vagy 
bármilyen más megkülönböztető jellemző 
szerint elkülönülő - népcsoportra irányuló 
támadások nem spontán alakulnak ki.  

Először a csőcseléket kell felhergelni. Bizalmi 
pozícióban lévő személyek hiteles 
tájékoztatójaként előadva hamis, félrevezető, 
gyűlöletkeltő információkkal démonizálni kell a 
megcélzott csoportot. Az erőszakra hívó jel így 
már nyitott fülekre talál. 

Daniel Altman: Így kezdődik minden népirtás 
http://foreignpolicy.com/2017/11/30/this-is-
how-every-genocide-begins-trump-retweets-

muslim-hate/     
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Csiba Katalin  

Szociálisabb Európai Unió 
Fontos fejlemény és üdvözlendő, hogy a minap aláírt Szociális Pillér 20 alapelve túlmutat az EU klasszikus hatáskörein, és még 
olyan területeket is kiemel, ami a nemzeti jogalkotásban is alulreprezentált (például a lakhatáshoz való jog). 

Sokan kritizálják a Szociális Pillér jelenlegi nem kötelező formáját,  azonban ami a bérpolitikát illeti, jelentős változást hoz. 
Leszögezi a munkások tisztességes bérezéshez való jogát, illetve az adott gazdasági és társadalmi közegben megfelelő 
minimálbér garantálására szólít fel, és külön kitér a dolgozói szegénység felszámolásának szükségességére. Mindez jó irányba 
tolhatja az eddigi közviták alaplogikáját és idővel egy európai minimumbér, vagy ami még jobb lenne, minimum jövedelem 
irányába mozdíthatja a szakpolitikák alakulását. 

A másik forró krumpli az asztalon a megfelelő társadalombiztosítás garantálása. A Social Platform szociális civileket tömörítő 
ernyőszervezet jogosan hangsúlyozza, hogy törvényi szigor nélkül a törekvés csupán fogatlan tigris, azonban üdvözlik a 
társadalombiztosítás rendszerek áttekintéséről megindított konzultációt. Ennek a konzultációnak sajnos nem célja, hogy 
egységes szociális sztanderdeket vezessen be EU-szerte, viszont arra van jogi mozgástér, hogy az új típusú foglalkoztatási 
formákban dolgozókat végre megfelelően bevonják a társadalombiztosítás alá. 

Az “európai munkanélküli segély” néven ismert kezdeményezés az Andor-kabinet időszakában volt utoljára a napirenden. A 
javaslat azt a célt szolgálná, hogy a munkanélküli juttatások kifizetését akkor is fenn lehessen tartani, amikor valamilyen hirtelen 
gazdasági sokk éri az országot. Például amikor hirtelen megugrik egy országban a munkanélküliség (ami egy gazdasági 
krízishelyzetnek biztos mutatója), akkor az európai automatikus biztosító rendszer életben tartaná a munkanélküli segélyek 
folyósítását és a kilábalás időszakában befoltozná a szakadozó védőhálót.  

A Szociális Pillér a gyakorlatban annyi erővel fog bírni, ahány rendelet és irányelv, vagyis kötelező EU-s szabály születik a 20 
alapelv nyomán. 

A Szociális Pillér közel sem nevezhető a teljesen egyenlő és igazságos EU garanciájának, viszont a legjobb, amit tehetünk, hogy 
építünk erre az eredményre és még erősebben követeljük a gyakorlati megvalósítást azon politikusoktól, akik továbbra is 
hezitálnak. 

Ld. itt: http://ujegyenloseg.hu/lehet-szocialisabb-az-europai-unio/  

balegyenes • kiskáté • balegyenes • kiskáté • balegyenes • kiskáté • balegyenes • kiskáté 

Milyen ember a szocialista? 
A szocialista kritikával tekint arra, hogy a mai társadalmakban sok mindent magánügyként kezelünk, ami valójában közügy. 
Kevesek magántulajdonában lévő gazdasági létesítmények (üzemek, bankok, stb.) képesek tízezreket munknélkülivé tenni, 
beszennyezni több város ivóvizét, megfosztani őslakos népcsoportokat az otthonától, vagy előidézni a 2008-as pénzügyi válságot 
és romba dönteni embermilliók életét. A kapitalista cégóriások, pénzügyi nagyvállalatok tevékenysége az egész társadalom 
életét érinti, így a társadalom képviselői kell rendelkezzenek olyan jogosítványokkal, amelyek részleges vagy akár teljes 
felügyeletet gyakoroljanak felettük. Ha a politikusoknak nem hagyjuk, hogy közösségi felhatalmazás nélkül döntsenek a 
mindannyiunk életét alapvetően befolyásoló kérdésekről, akkor ugyanezt miért hagyjuk az óriáscégek vezetőinek? 

A szocialista nem akarja a társadalmi élet minden területét társadalmi felügyelet alá vonni, csupán azokat, melyek az egész 
társdalom életére alapvetően kihatnak, és amelyek fölött ezért jogunk van közösségi, demokratikus kontrolt gyakorolni. 

A szocialista szerint változtatni kell azon a rendszeren, amely mérhetetlen és elviselhetetlen egyenlőtlenséget okoz, s 
ráadásul válságból válságba sodorja az emberiséget, s amelyben a növekedés mániás kényszere a végsőkig kimeríti 
a természet erőforrásait és élhetetlenné teszi a bolygónkat.  

A. Cohen: Why not socialism? / kettosmerce.hu alapján 

balegyenes • kiskáté • balegyenes • kiskáté • balegyenes • kiskáté • balegyenes • kiskáté 

 
Eltűnhet a növekedés Magyarországon 

Nem csak a teljes népesség, hanem a munkaképes korú lakosság létszáma is gyorsan fog csökkenni a következő években 
Magyarországon - vetíti előre az Európai Bizottság legfrissebb demográfiai jelentése (Ageing Report, 2018). A népesedési 
folyamatoknak fájó gazdasági következményei lesznek: az előrejelzés szerint a következő 50 évben a potenciális GDP-
növekedésünk 1,5% alá süllyed.  

Ld. itt: http://www.portfolio.hu/gazdasag/eltunhet-a-novekedes-magyarorszagon.5.269797.html  
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Zavarba ejtő seggnyalás 

Most hagyjuk a nagy szavakat, a mélyanalíziseket meg az összefüggéseket a picsába. 

Egyetlen Facebook-poszt, egyetlen fotográfia többet mond nyolc könyvtárnyi politikai elemzésnél. Az a tényt, hogy ezt a névnapi 
köszöntést valakik így formába öntötték, valamint az, hogy a köszöntés címzettje (Novák Katalin államtitkár asszony, EMMI) ezt 
közérdeklődésre számot tartó információként posztolta ki, sűrítve mesél nekünk az ország elmeállapotáról, értékrendjéről, 
szellemi színvonaláról. 

Nézzük meg közelebbről ezt a túlcsorduló ízlésességben tobzódó 
kedves figyelmességet! Gyönyörködjünk ebben a remekül mutató, 
fehér fröccsöntött műanyag keretbe gyömöszölt felbecsülhetetlen 
csoportképben, ami persze önmagában is pénzben, anyagi 
javakban, földekben és kastélyokban kifejezhetetlen eszmeiséget 
képvisel.  

De mit érne ez az egész, ha a kormányzati bürokrácia irodai papírtologatói nem látták volna meg a nagyszerű lehetőséget a 
felszopásra? Páratlan mestermunka ez a sűrű krokodil-könnyeket fakasztó névnapi ajándék! A műanyagra idétlenül 
felpillanatragasztózott őszinte és feneketlen seggnyalás szétfeszíti a pacalszagtól párás, tömény tartalmat. A nagybetűs 
magázódással (Államtitkár Asszony) seggberúgott tegeződés (A Kabineted), a fideszes tisztelet letagadhatatlan jeleként 
kötelezően ordító nagybetűk harmóniája, a legfelsőbb pártszlogennek a pillanat emelkedettségére ráerőltetett humortalan 
ostobaság… Szűzmáriám, de gyönyörű! 

De a lábszagon túl, gondolkodjunk el: micsoda embercsapat az, amelyiknek „a főnöke a szenvedélye”? És micsoda főnök az, aki 
ezt büszkén mutogatja országnak-világnak? Mármint azt, hogy neki nem munkatársai vannak, hanem rajongói, felszopói, akik 
képesek átírni a Párt legforróbban aktuális csatakiáltását is azért, hogy a kedvében járjanak. 

Ez itt nem csupán Novák családbarát-Balogalattvaló Katalin elszigetelt Kabinetjének nyálban tocsogó szervilizmusa. Ez itt a 
nőügyekkel egyáltalán nem foglalkozó NER világa. Ahol az államtitkárságig és pártalelnökségig felkapaszkodott főnöknek egy 
olyan csoportképet rámáznak be a beosztottjai, amelyiken ő éppen ott áll a Nagy Magyar Kormányos/örökös Fidesz-elnök 
oldalán. Aztán a biztonság kedvéért ráragasztózzák a Mancika gépén kinyomtatott, szmájlival ellátott csöpögős undorítóságot, 
miszerint nekik az Államtitkár Asszony a szenvedélyük. Ezek a felkapaszkodott nyaloncok kurvára nem vicceltek, nem ironizáltak, 
nem költői túlzásnak szánták, hanem véresen komolyan gondolták. Az ünnepelt pedig boldogan kürtöli világgá: micsoda 
kedvesség ez. Nem érti, hogy miért gáz ez az egész: a letűntnek hitt korokat idéző új személyi kultusz közszemlére tétele. 

Ez ma a Fidesz-Magyarország.  

Ld. itt: https://kolozsvaros.com/2017/11/25/katikam-draga-normaliseknal-ezt-nem-kedvessegnek-hanem-zavarbaejto-seggnyalasnak-hivjak/   
  
 
  
- Még nem sikerült 

elkapnunk azt a 
gazembert, aki az 
ön nevével vissza-

élve dicsérte a 
liberalizmust meg a 

demokráciát, de 
szemtanúk szerint 

így nézett ki! 


