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Ünnepi kérelem 

Mikor ezt írom, azaz éppen ez íródik (Én írok Önnek, Jézuska!), még éppen csak készülődik az 

ünnep. Szeretetet, barátokat, talán majd jövőre – szerénység! –, egyelőre nem is kérek, e javak 

terén eddigelé nincs okom panaszra, majdnem mindent megkaptam, ami számomra valóban 

fontos volt, talán, ha mégis kérhetek egyet, az lenne, hogy akkor a jövő évtől, ha ez lehetséges, 

egyezzünk ki tíz évben, na jó, legyen három, szóval hogy csak addig senki ne haljon meg a 

barátaim közül. Nekem ez nagyon fontos, nektek, apa, fiú, ugyanez semmiség, nem is mérhető, 

kevesebb talán, mint egyetlen homokszem leperdülése a mérőn, és még aranyat se kértem, se 

nőt, se vitorláshajót, se fazék tömjént, csak ezt az egyet.  

De azért karácsonyra szeretnék egy fekete kalapot és egy szabad országot is. Az egyiket 

biztosam megkapom, a másikat, előre sejtem, nem. Ezért örömöm a legjobb esetben félig lesz 

teljes, de a megadandó fele sem malasztban.  

 

A prolekvárdiktatúra születése, természete 

Hogyan lesz nekünk szabad országunk? Hogy leszünk szabad ország? Aki tudja, jelentkezzen! 

A vesztes Harmadik Köztársaság úgy veszített, hogy nem is volt veszítés, vesztése alanytalan 

volt, nem volt már egyetlen árva embere, hogy ne mondjam harcosa sem, aki veszíthetett volna. 

A köztársaság bűnös volt, hiszen, ezt nem én mondom, hanem Kant, az ördögöket nem tudta 

megtanítani az angyalok viselkedésére. Mindenki elhagyta ezért (kivéve például az Eötvös 

Károly Intézetet, pár élhetetlen ideálistát, meg a Hamis Gábriel ellen tüntető hölgyeket és 

egypár NER gyalázta kóbor civilt). Hiányoznak nagyon a tűz csiholói, a bátrak és viharvertek. 

Akik tettek korábban, akik műve folytatásra vár, mintha megcsömörlöttek volna a pusztítástól, 

ha nem a gazdagság trófeáit hajszolják, próbálnak visszatérni a magántudáshoz, már csendre 

vágynak.  

Noha a Harmadik Köztársaság, még jóval korábban a bukás előtt kétségkívül létezett, de a 

vereség idején már biztosan nem. Mert egy köztársaságnak, minékünk persze a hármas 

sorszámúnak, legyen volt bár jó vagy kevésbé jó híre (a köztársaságok esetében a hír gyakran 

a minőség előtt jár), hívek nélkül nincsen létezése. De ő maga akkor, a sajnálatos 

fülkeesemények idején, már a nemlétben volt. A Nemzeti Együttműködés nemliberális 

nemköztársasága saját műnemében szintúgy nem győzhetett, mert mindene volt neki csak 

versenytársas győzelme és ebbéli vesztese nem – egyébként is hol van az ő győzelme? – őkelme 

ugyanis csak halkan belelépett, pontosabban belehömpölygött a vákuumba, és még csak egy 

árva bérvesztest sem mutatott be áldozatként az amúgy üresen kongó lelátóknak. A kijelölt 

bérvesztes már a következő, a 2018-as választásra készül, annak végre, ha továbbra is így 

mennek a dolgok, szereplője lesz.  



Azt akarom ezzel csupán mondani, hogy nem volt itt sem vesztes, sem pedig győztes. Nem 

lőttek sort a sírba tettért, nem szólaltak meg a kürtök, egyéb hangszerek, nem sírt fel a gitár 

húrja, kísérendő az el nem hangzott siratódalt.  

Azoktól akik, ha nem a köztársaság valóságáért, de eszményéért legalább egy könnycseppet 

elmorzsoltak, nos, ezek az emberek, akik ráadásul saját magukra és a másik emberre is szabad 

és egyenlő individuumként tekintettek „Pfuj, önző liberál korcsok!”, undorral fordul el 

mindenki, aki turulban született öntudatos nemzettag, már ha egyáltalán ilyen is létezne. De ők 

még annyira sem, mint ezen liberálok. Mert nincs itt sem liberális polgár, sem nemzettag, éppen 

nincs itten semmi, senki, csak a képzelet szülte ország, amelyet a szobájába kulcsra bezárt, az 

esti homályban elüldögélő Jókai Mór talált ki egy barna éjen, amidőn önlelke viharzott. 

Esterházy Péter viszont szerintem is igen helyesen fegyvert, vitézt énekelve, pár évre átköltözött 

a párbajos fegyveres, vitézes és ligetes tizenhetedik századba.  

A jelenben élő fülkegyőztes pedig bemutatja a nem égő, csak éppen megpörzsölt áldozatot, 

melynek füstje felszáll talán az égre, de lenn marad az égett szőr bűze; amit pedig megelőz, 

nem is holmi bikaviadal, hanem a szolgák által leszorított és visító disznó ugyancsak férfias 

ledöfése. A NER-től kábé ennyi telik. 

 

Mindent vagy semmit, a történelem illata 

Szélfútta levél az ország. De hol az ág?, de Mi az ág? Ömlik a hazugság, bolond likból fú a 

bolond szél. A magyar intézményrendszer egészében semmisült meg morálisan és testileg. Ez 

így, belülre nézve, reménytelen. Immár minden bűzlik Dániában. Hát akkor ne befelé nézzünk, 

hanem inkább nézzünk ki! 

A történelem az élet ún. tanítója. A kommunizmus bukása részletekben történt. A monolit 

betont látszólag pár könnyen kitéphető, sárguló és sorvadozó fűcsomó, meg barnán zörgő kóró 

gyökere, a csöpögő víz és a téli fagy repesztgette. Hol a berni fiaskó miatt a focialista 

forradalom pár órájában erejüket zavarodottan próbálgató és kiáltozók tömege, hol egy 

Rákosinak kiáltó történelemtanár, hol a magyar forradalom áradása, hol pár hóbortos, de 

emberarcú hű cseh, hol meg a LEMP góréinak bekiabáló gdanski villanyszerelő fejlesztette 

lassacskán összefüggő hálózattá ezeket a repedéseket.  

Lettek aztán intézmények, majd azután, unalmas történet, nálunk legalábbis nem lettek. Az 

Alkotmánybíróság régen nem érdemes az említésre. De amikor még 1987-ben általános 

döbbenetre igazi ombudsnőt Eva Letowska-t választott kínjában a kommunista Szejm, már 

hallani lehetett a pártállami beton morzsolódásának hangjait.  

Azután ebből az el nem takarított morzsalékból és a történelem egyéb hordalékából állt össze a 

NER. Az is elromlott, amit nem lehet elrontani. Ugorjunk! Magyarországon, akinek van szeme, 

látja, hogy a rendszerváltás óta nem szembesültünk a menekültválsághoz hasonló emberi jogi 

válsággal, mégis, a mostani magyar alapjogi biztosnak, noha korábban akadt pár olyan szava, 

ami legalább egy kicsit hasonlított, ha nem is az ideálishoz, de a minimálombudsmani 

beszédmódhoz, úgy sunyított az általa bevándorlásnak nevezett menekültügyről, mint tintahal 

a tintájában, avagy lapított, mint a laposhal a tengerfenék homokjában. Azt találta ki, hogy neki 

nem tiszte „bevándorláspolitikai kérdésekben állást foglalni, mert ez kormányzati felelősség”. 

Erre mit mondjak? De még arra sem volt egyetlen árva szava sem, hogy az új büntető 



törvénycsomag szerint bűncselekményt követ el az, akinek ruháját, bőrét a kerítés pengéje 

megtépi, merthogy az illető tettével, szakadt ruháival, sőt akár véres testével rongálja a NER 

pénzen vett drága penge értékes élét. Az alapjogi biztos szótlanul nézte ezt is, holott hatásköre 

szerint szólhatott volna az új büntető törvény ellen, akadályozhatná azt a bírósági komédiát, 

amelyben még az anyanyelvhasználat sincs elemi szinten biztosítva. E szörnytörvény miatt 

pedig ugyancsak lett ezer büntetőügy, és ebből eddig hétszáz elmarasztaló ítélet. Köztük 

felmentés nem volt egy sem!  -- Európa! – sóhajtjuk! Európa sóhajtozik, erre sem volt hallható 

szava. Mondott biztos meg legújabban az ún. Alkotmánybíróságnak postázott levelében már 

arról beszél, finom ízléssel ráhajazva a pillanatnyi kormányhadovára, hogy mélységesen 

aggódik amiatt, hogy a menekültek emberi jogait éppen az sérti, ha Magyarországnak az 

európai rendezés keretében be kellene fogadnia pár boldogtalant. Aha, ha valami mást szólt 

volna, az nemcsak Orbán rosszallását válthatta volna ki, de népszerű se lett volna. És?  

Szentséges Nagyboldogasszony, mivé tesz embereket ez a rendszer! 

Magyarországot eközben jogállamnak mondják. A sosemvolt mával minden analógia kétséges. 

A mai helyzet más, mint az 1989 előtti. Ha (még) el is mondható, hogy a valóság számos elemét 

tekintve véve mégiscsak jobb ez az idő, mint a Kádár-huszároké volt, ám akkoriban a diktatúra 

épült le, ellenben ma meg a jogállam épül ugyancsak lefelé. Okosabb tehát nem álmodozni, 

együttműködni, reformálni a NER-t, beleírni az alaptörvénybe valami szépet, hanem, mert 

díszlet-házakban nem lehet élni, mielőbb ki kellene húzni a dugót és leereszteni a lefolyón ezt 

az egész cuccot. Nem tudom pontosan mi fog történni, de tudom, hogy ezzel az inkriminált 

jogállami formaságokat fenntartó lekvárdiktatúrával szemben csakis a kardozós változat az 

életképes. 

 

Elvész a személy, a politika és a jog, nix ugribugri    

Akár sunyít, akár fenyít, mindenki neki beszél, lassan már nemcsak róla, hanem neki is álmodik. 

Az újbeszél olyan új beszéd, amely nem szabályokra hivatkozik és nem a szabályokról szól. 

Nemcsak a nyelv és a mondat szűnik meg, megszűnőben vele a jog is.   

Hadd hívjam fel a kedves olvasó figyelmét a gondolom mindenki által jól ismert PÖCS-re. A 

PÖCS az nem szerkli, hanem sok ilyen PÖCS-ből sokkal több pedagógusprofil lesz, amit pedig 

a kedves árulkodó kollégák és a kedves szülők és diákok írogatnak minden magyar tanárról, 

tanítóról és óvodapedagógusról. Aztán az egészet, így lenne belőle szerkli, „először nem 

tudtam, hogy milyen hangszer a szerkli, mert másnap mindég szerkli van egy uralkodó hászba”, 

Battonyától Nemesmedvesig egyetlen adatbázisba rendezik. Ami az, aminek látszik, méretes 

aljasság (vagy szerkli), persze.  A német alkotmánybíróság 1983 december 15-én magyarázta 

ezt el, és azóta ez már nem szerkli. A bíróság arra jutott, hogy nincs szabad élet az individuum 

számára áttekinthető információs helyzet nélkül. Aki bizonytalan abban, hogy kik mit tartanak 

róla nyilván, törekedni fog arra, hogy ne saját késztetéseit kövesse, hanem olyan viselkedést 

tanúsítson, amit átlagosnak, illetve a felsőbbség elvárásának megfelelőnek vél. Arra törekszik 

tehát, hogy semmiképp ne tűnjön ki. Aztán a NER által visszavont határozatával ugyanezt 

állapította meg az átláthatatlan helyzetet eredményező giganyilvántartásokkal kapcsolatban a 

magyar Alkotmánybíróság is. 

Az ellenálló vagy duzzogó elitiskolák is gondosan kerülik a jog nyelvét, mert tudják, hogy a 

felsőbbség az ilyesmit nem szereti, az ellenállás meg, értjük mi, legyen mindig falmelléki és 



szőrmenti, azaz visszavonható. Mert a felhúzott íny, a fogak villogtatása is sokkal illendőbb, 

mint a jogok követelése. 

A másik ennél is rosszabb hír, ugyanebből a sorozatból, hogy januártól működik a kormányzati 

arcfelismerő rendszer, ami arra való, hogy minden magyart és itt időzőt akármilyen felvétel 

alapján azonnal azonosítson. Eddig is sokan attól féltek, hogyha az uccára mennének, még 

meglátja valaki őket. Ha odafenn nagyon vigyáznak a jogszerűségre, elég lesz csak 

zsebtolvajokat keresni a tüntetők között. De még ez se kell, elég a tudat, hogy mindez 

megtehető. Nix ugribugri kedves ugribugrik, üzenik.   

Ha az egyszerűen csak dühös tömeg még nem, csak a végsőkig elkeseredett mer újból kiáltozva 

az utcára menni, akkor nemszeretem világ jön mindannyiunkra, de a nagyurakra biztosan. 

A balsorskereső balpárt mindeközben direkt azért kongresszust tartott, hogy fizetésemelést 

merjen kérni. Szeretném megemlíteni, hogy vagy szabadságot követelünk vagy pedig 

fizetésemelést. Szabadságot és fizetésemelést együtt követelni, noha volt erre is példa a 

világtörténelemben, valahogy hülyén hangzik, nemde? 

 „Ha az országon nem változtathatunk, változtassunk a témán!” – James Joyce ezzel fordított 

egy nagyot a művén (dehogyis hasonlítanám magunkat hozzá), de azért sokan nem szeretnénk 

a magunk életét valami ilyesmivel befejezni.   

Az egyetlen, amit még erényünk védelmében megtehetünk, hogy mély levegőt veszünk, és 

kilépünk. Más szóval, ha a rendszerkritikát választjuk. A szabadságból mindent egyszerre 

szabad csak akarni, mert nem darabolható! A valóság pedig arra tanít, hogy akkor kezdődik az 

igazi munka, akkor kezdődik az igazi küzdelem a változásért, ha papíron már mindent elértünk.  

Vagy hosszú nagy csönd lesz. Dögunalom. Kalap. 


