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Lendvai Ildikó 

Ellenzék a Sagrentini-jelentés után 
A választók jó része hajlik az egész ellenzékről sommás ítéletet alkotni. Úgy vélik, hogy a demokratikus ellenzék pártjai az Orbán-
rendszer parlamentarizmust imitáló alkatrészeivé, az új, illiberális pártállamot legitimáló részeivé válnak. Az ellenzéki pártok 
ebben a helyzetben meggyengültek. 
Bár ilyen szándéka nem volt, az Európai Parlament mégis mentőkötelet nyújtott az ellenzéknek. Nem oldott meg helyettünk 
semmit, de ismét felkeltette mondandónk iránt a figyelmet. A strasbourgi döntés ugyanis is olyan válasz- és mozgáskényszert 
teremt, amely kizökkent az eddig ismételgetett mantrákból. Módot ad arra, hogy az ellenzéki pártok kievickéljenek a 
kollaborálás vagy a sodródó tehetetlenség gyanújából. Lehetőséget teremt ahhoz, hogy egyértelműen a rendszerrel szemben 
pozicionáljuk magunkat, és végre nem is fásult statisztaként, hanem valódi szereplőként.  
Hogy a parlamenti munka már nem elég, azt nem 
csak a teljes kivonulást sürgetők mondják. Igaz, 
diktatúrákat ritkán döntenek meg a parlamentből. A 
„ki az utcára” felhívás eddig inkább a demonstrációk 
közönségétől hangzott el, a Strasbourg utáni 
tüntetéseken már a színpadról is. Csakhogy akár utca, 
akár választások, győzni csak akkor lehet, ha 
mögöttünk aktív politikai többség és a változás 
reális lehetőségében hívő társadalmi többség áll. 
Ahhoz, hogy ez a többség megteremtődjön, a 
hagyományos politikai színterektől a Bem térnél vagy 
a Kossuth térnél is messzebbre és mélyebbre kell 
menni, túl a szorosan vett politikusi feladatok 
határain. Ha a NER által diktált magatartásmintákkal 
szemben nem bizonyítjuk, hogy itt és most is 
lehetséges más normák szerint élni, a tüntető 
csoportokat továbbra is a közöny és belenyugvás 
közhangulata veheti körül. Mert a nemzetközi 
kulisszák elmozdultak, ám az itthoni hatalmi és 
mentális viszonyok ettől nem rendeződtek át. 
A gyakran hiányolt alternatív jövőkép mellé leginkább 
alternatív „jelenkép” kell: annak szemléltetése, hogy 
az ellenzék milyen társadalmi szolgálatra, 
kézzelfogható segítségre képes oppozícióból is. 
Egyelőre nem a majdani kormányzás, hanem az 
aktuális ellenzéki lét programját kell látnunk. Amelyik 
nemcsak azt fejti ki, mit teszünk majd kormányon azért, hogy méltóbb módon éljetek, hanem azt, mit tudunk tenni addig is. 
Konkrét szenvedések konkrét enyhítésével, bajbajutottak segítésének megszervezésével.  
Eljött a politikai aktivizmusnál is szélesebb szociális, társadalmi aktivizmus ideje, amellyel a társadalmi önsegítés konkrét példáit 
igyekszünk magunkból és másokból előcsalni. Annyit, amennyire a szakadozó szervezeti hálókkal képesek vagyunk. Ha alkalmilag 
más párttal vagy civil közösségekkel együtt, akkor úgy; ha külön, akkor külön. És lejárt az ideje a pártok és civilek közti 
hagyományos munkamegosztásnak. A kiüresített parlament, az annektált média, a félrehajított javaslatok korában ebből nem 
sok lesz.  
Ha a pártokat a politika formálásából kiszorították, ha a politikát magát depolitizálták, az ellenzék támadjon máshonnan! 
Formálja közvetlenül a szociális és morális viszonyokat! Nem kevesebbet, hanem jóval többet kell moralizálni!  
Igaz, persze, hogy a nagy társadalmi bajokat nem lehet karitatív gerillaként megszüntetni. Ahhoz hatalom kell. A pártoknak majd 
azt kell megszerezni. De a változtatás figyelemfelhívó cselekedetekkel kezdődik, olyanokkal, amelyek ellentétesek a fennálló 
rend természetével. És van-e a rezsim természetétől idegenebb, „rendszeren kívülibb” dolog a szolidáris segítségnél, a közösségi 
aktivitásnál, az autonóm cselekvésnél? 
A NER büntetni és kiölni akarja, mondhatni, „betiltotta” a szolidaritást. Nincs hatékonyabb lázadás, mint példákkal bizonyítani, 
hogy nem sikerült kipusztítania. 
Ld. itt: https://168ora.hu/velemeny/lendvai-ildiko-megvaltok-a-bolondokhazaban-156407  

Van értelme annak, hogy egy civil szervezet eléri, hogy véget 
vessenek a tranzitzónába zárt menekültek éheztetésének. Jó hír, ha 
civil szervezetek az ingerküszöb fölé lendítik az ápolási díj kérdését. 
Fontos, amikor egy civil csoport tanszert gyűjt a szegény gyerekeknek. 
Hasznos, amikor időközi választáson olyan jelöltet sikerül állítani, 
akinek van esélye a győzelemre, mert van helyi beágyazódása, 
ismertsége, és több párt aktivistái munkájukkal a terepen támogatják. 
Létfontosságú, amikor politikusok hívják fel a figyelmet arra, hogy egy 
településen a hőségriadó idején zárják el a vizet közüzemi tartozások 
miatt, – és a felháborodás miatt a szolgáltatást helyreállítják. 
Figyelemfelkeltő erővel bírnak a kalózkátyúzások és a graffitizések, és a 
velük szemben megjelenő groteszk hatalmi arrogancia leleplezése is. És 
annak is van értelme, ha elemzők megpróbálják analizálni, megnevezni 
azt a rendszert, amiben élünk, illetve feltárni, elmesélni azokat a 
történeteket, amelyek miatt ez a rendszer egyáltalán létrejöhetett.  

Nem mindegy, hogy a betagozódást, vagy azt a cselekvést választjuk, 
amire erőnkből itt és most futja: a mozgástér bővítését, az elvek és a 
gondolatok életben tartását, a kezdeményezések működtetését, 
együttműködésünk fejlesztését. A majdani lehetőség puszta esélyének 
fenntartását. 

Minden számít, ami egy másfajta élet lehetőségét megmutatja. Ha 
másról most nem is, de arról dönthetünk, ezt választjuk-e.  

forrás: Lakner Zoltán, 168 óra 
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Bár a Social Europe internetes folyóirat, - nevéből adódóan is -, az öreg kontinens baloldali, progresszív politikai irányzatának 
szellemi-gondolati megerősítését tekinti céljának, ám egyik legutóbbi számában egy amerikai szerző blog-bejegyzését is átvette. 
Robert Reich a Berkeley-i Egyetem Közpolitikai Tanszékének professzora, s alábbi írásában természetesen az USA 
állampolgáraihoz szól, javaslatai azonban túlmutatnak az Egyesül Államok határain, mivel e javaslatok Európa országaiban is 
megfontolandóak és használhatóak.  

A balegyenesmost szerint Reich professzor javaslatait minden hazai demokratikus erőnek meg kellene fontolnia. 

 
Robert Reich  

Hogyan építsük fel a progresszív egységet? 
Még ezekben a sötét időkben is bízom abban, hogy legyőzhetjük Donald Trumpot, és mindazt, amit ő képvisel. De ehhez egy 
többnemzetiségű, közép- és munkásosztálybeli koalíció kiépítésére lesz szükség, amelynek célja demokráciánk megújítása és egy 
olyan gazdaság megteremtése,  amely nemcsak a kiváltságosak javára működik, hanem mindenki javára. Lássuk, miképpen: 

Először: Ennek a koalíciónak a középpontjában a politikai egyenlőség, az esélyegyenlőség és az igazságosság demokratikus elvei 
melletti mély és tartós elkötelezettség kell álljon. Ezek ugyanazok az eszmények, amelyek az 1960-as években sok embert – 
fehér és fekete amerikaiakat – harcra mozgósítottak a polgári jogokért és a szavazati jogokért.  

Másodszor: A demokrácia megújításának központi skérdése, hogy a politikai küzdelemből kiiktassuk a nagy pénzeket. A 
gazdagok és a vállalatok évtizedek óta elárasztották politikai rendszerünket kampány-finanszírozással és lobby- 
dollárral. Cserébe Washington átírta a gazdaság szabályait az adományozók javára. A pénz és a politika ördögi összefonódása 
egyre több vagyont és hatalmat biztosít azok számára, akik egyébként is felül vannak.  

Harmadszor: Gondoskodnunk kell arról, hogy a gazdaság minden amerikai számára működjön, nem csak a gazdagok és a 
nagyvállalatok számára. Az 1980-as évektől kezdve a tipikus amerikai bére és gazdasági kilátásai nem változtak. Jelenleg közel 80 
százalékuk bérfizetéstől bérfizetésig él, és ezek a bérfizetések egyre kevesebb biztonságot jelentenek.  

A gazdasági nehézségek legyűrése bátor programot igényel: alapjövedelmet, munkahely-garanciát, mindenkire kiterjedő 
egészségbiztosítást, szabad hozzáférést az állami főiskolákhoz és egyetemekhez, erősebb szakszervezeteket, és munkavállalói 
képviseletet a cégek vezető testületeiben.  

Negyedszer és végül: akár Bernie Sandersre, akár Hillary Clintonra, vagy bárki másra is szavaztál, át kell lépnünk az 
ellentételeinken. Ha ezt elmulasztjuk, akkor azoknak a kezére játszunk, akik meg akarnak osztani minket. Trump és támogatói 
továbbra is megpróbálnak megosztani minket, gerjesztve az etnikai diszkriminációt és az ellenségeskedést, táplálva a zavart és a 
kétségbeesést. Meg kell állítsuk őket!  

Soha nem voltunk tökéletes egységben. Legnemesebb pillanataink mindig azok voltak, amikor tökéletesebbé akartunk válni, 
mint amilyenek korábban voltunk.  

Ezt, együtt, újra megtehetjük. 

fordította: Lázár András 
Eredetiben ld. itt: https://www.socialeurope.eu/how-to-build-progressive-power  

 
Hegyi Gyula 

Balra tart a brit Munkáspárt 
A Munkáspárt konferenciáján egy radikális gazdasági-társadalmi programot jelentettek be. Győzelme esetére a Munkáspárt 
„szocializmust és szolidaritást” ígért a brit társadalomnak. A most elfogadott program visszatérést jelent azokhoz az évekhez, 
amikor a Munkáspárt nemcsak menedzselgette a kapitalizmust, hanem sokkal igazságosabbá tette annak működését.  
A konkrét ígéretek két kérdésben: a munkahelyi demokrácia és az államosítások területén vinnék közelebb Nagy-Britanniát egy 
szocialista, vagy ahhoz közelítő jövőhöz. A dolgozóknak részt kell kapniuk a cégek irányításában és tulajdonlásában. Ezért 
választási győzelme esetén a Munkáspárt egyharmadára emelné a magáncégek felügyelő bizottságában a dolgozói küldöttek 
arányát. Ennél radikálisabb az a javaslat, hogy a vállalatok profitjának tíz százalékát minden évben egy dolgozói alapba fizessék 
be. Számítása szerint a dolgozók így évente átlagosan 500 fontnyi (közel kétszázezer forintnyi) részvénycsomaghoz jutnának. 
Azzal érvelt, hogy a beleszólási jog és a részvények birtoklása együttesen érdekeltebbé tenné a dolgozókat a cég sikereiben. 
A Munkáspárt második emberének és Jeremy Corbyn hű szövetségesének számító McDonnell komoly újraállamosítási 
programot is bejelentett. A neoliberális ellenforradalom előtt a közművek a legtöbb piacgazdaságban köztulajdonban voltak, így 
közösségi visszavételük sem tekinthető forradalmi túlkapásnak.  
McDonnell és Corbyn programja valóságos hadüzenet mind Thatcher, mind Blair örökségének. Bármilyen furcsa számunkra, brit 
földön kevésbé kockázatos meghirdetni a szocializmust, mint igent vagy nemet mondani a Brexitről. 
Ld. itt: https://nepszava.hu/3009717_balra-tart-a-brit-munkaspart  
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Szalai Erzsébet 

A félfeudális hatalmi rend Magyarországon 
Az Orbán-rezsim természetrajza és működése 

A jelenlegi magyarországi hatalmi szerkezet – a NER – lényege, működési módja a címben megfogalmazott kategóriával írható le. 
Ez magába foglalja egyfelől a gazdasági és kulturális aktorokat, és azoknak a politikai aktorokkal alkotott szövevényét is, másfelől 
utal azokra a múltbeli strukturális mintázatokra, melyekkel a jelenlegi hatalmi szerkezet kontinuitást mutat. 

A hatalmi szerkezet ágensei a következők: domináns pozícióban a politikai elit csúcsa – a továbbiakban uralkodó rend (Orbán 
Viktor vezetésével) –, a hazai kliensburzsoázia, a nagy, állami támogatottságú exportáló multinacionális vállalatok menedzserei 
és tulajdonosai, és a nemzeti-konzervatív technokrácia (Matolcsy György vezetésével). Alárendelt pozícióban van a fennálló 
hatalommal lojális, az az által kitartott média és értelmiség, valamint a kliensség és a szuverén pozíció között lebegő 
nagyburzsoázia. 

Ez a konglomerátum félfeudális rendet alkot. Tagjait formális és informális kapcsolati háló integrálja, valamint közös ethosz, 
értékrendszer és magatartásminta jellemzi. Félfeudális jellege a benne uralkodó erős formális és főként informális hierarchikus 
viszonyokból, az eme hierarchia csúcsán elhelyezkedő vezető (király) szinte korlátlan hatalmából adódik – legalábbis a rend egy 
részén belül. A hatalmi rend az ország szinte teljes tulajdonának birtokosa. 

A király (Orbán Viktor) hatalma a rend részét képező burzsoázia felett mindazonáltal nem 
totális – a kliensburzsoázia komolyan függ tőle, de a nagy exportáló multinacionális cégek 
vezérkara erős alkupozícióban van vele szemben. Ez abból adódik, hogy zömében ezen cégek 
exportja húzza a gazdaságot.  … 

De miért nem uralkodó osztályról, hanem csupán hatalmi rendről beszélhetünk, amelynek 
vannak osztályvonásai? Hiszen a rendek teljes egészükben működhetnek osztályként is. 
Azért, mert miközben a hatalmon lévők megszerveződnek, a társadalom, ezen belül a 
munkásság nem szerveződik osztállyá. Egy-osztályos társadalmak pedig logikailag nem 
léteznek. 

A társadalom, ezen belül a munkásság önszerveződésének elmaradása alapvetően két okra vezethető vissza. Egyrészt a 
munkásság nem látja a tőkét, a burzsoáziát és annak az ő életében betöltött szerepét, mert a burzsoázia elbújik a mindenkori 
kormányok háta mögé, és onnan irányit. Az államhatalommal hajtatja végre például a szociális szféra – oktatás, egészségügy – 
megcsapolását, melyről azt képzeli, hogy azt ő finanszírozza. Másrészt a munkásság – tehát mindazok, akik kizárólag 
munkaerejük áruba bocsátásából élnek, és nincsenek magas vezetői pozícióba – rendkívül megosztott, érdekellentétek által 
tagolt. Más oldalról megközelítve: a világ globalizáltságának jelenlegi állapotában a munkásság már nem lehet nemzeti, 
de még nem lehet nemzetközi sem. 

Mindezért nemzeti szinten a kapitalista tőke-munka viszony az úr-szolga feudális viszony álruháját ölti. Ettől pedig még nagyobb 
a kizsákmányolás, mintha a tőke-munka viszony nyíltan megjelenhetne a társadalmi egyének tudatában, így a kizsákmányoltak 
felvehetnék a harcot kizsákmányolóikkal szemben. … 

2018 tavaszán a magyar társadalom enyhe többsége a fennálló hatalmi rend ellen szavaz, ám a Fidesz-KDMP kétharmada mégis 
megvalósul, s ez már az általuk manipulált politikai rendszer következménye. Mindazonáltal az Orbán uralta hatalmi gépezet 
még mindig fennálló erős támogatottsága nem magyarázható kizárólag az általa szított gyűlöletkampánnyal: bár regnálásának 
eddigi időszaka alatt az egyenlőtlenségek jórészt töretlenül növekednek, az utóbbi két-három évben majd minden társadalmi 
réteg helyzete javult. Persze a legszegényebbeké csak alig érzékelhetően, a nagyon gazdagoké pedig kiugróan. 

A hatalmi rend mára kívülről is bebetonozódott. Fő bázisa egyfelől az orosz politikai elit és burzsoázia, másfelől a német 
nagytőke – de az Orbán-Trump–közeledés a jövőt illetően az amerikai politikai elit (és burzsoázia?) támogatását is előrevetíti. 
Helyzetét hazánk félperifériás adottságaiból adódóan csakis a geopolitikai, geogazdasági helyzet olyan változása ingathatja meg, 
mely ellene hat autoriter hatalmi rezsimek további előretörésének. A belső viszonyok oldaláról pedig kizárólag az ellenzéki 
pártok és civil szervezetek lokális, elsősorban vidéki hálózatainak kiépítése gyengítheti meg az Orbán-rezsim hatalmát. 

Ld. itt: https://hvg.hu/itthon/20180927_szalai_erzsebet_felfeudalis_hatalmi_rend_magyarorszagon  
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Erdélyi Katalin 

Orbán Viktor, a magánrepülőgép, a luxusjacht, és a Mészáros-klán   
 

 

 

 

 

 

 

A Máltán regisztrált luxusjacht az elmúlt nyáron a Földközi-tengert járta Olaszországtól  
Horvátországig, és az elmúlt hónapokban ott többször “találkozott” egy másik titokzatos  
járművel. Ugyanis az osztrák légi-nyilvántartásban OE-LEM lajtsromszámmal szereplő  

Bombardier Global 6000 business jet  
(kb. 17 milliárd Ft) szinte állandóan a  
budapesti repülőtéren parkol! 
 

2018. július 25-én Orbán Viktor ezzel a magángéppel érkezett Bulgáriába, hogy megnézze a Ludogorec-Videoton meccset.  
A magyar miniszterelnök nem sokkal éjfél előtt ért vissza Ferihegyre. 

A gépnek azonban nem a Ludogorec-Videoton meccs volt az egyetlen focival 
kapcsolatos útja. Június 21-én Nyizsnyij Novgorodba ment, ahol akkor 
Argentína játszott Horvátország ellen a világbajnokságon. Július 15-én pedig 
Moszkvába repült, ahol épp a Futball Világbajnokság  döntője  zajlott.  Orbán 
Viktor miniszterelnök a helyszínen nézte a mérkőzést, s aznap még Putyin 
elnökkel is találkozott. 

A történtek akkor válnak igazán izgalmassá, amikor összevetjük egymással a luxusyacht és a luxus 
magánrepülőgép megtett útjait. A hivatalos hajózási és repülési nyilvántartásokból származó adatok 
szerint ugyanis a magánrepülő többször ment Budapestről éppen oda, ahol a luxusjacht is 
tartózkodott éppen akkor. 

Ezek a találkozási pontok általában kedvelt nyaralóhelyeken, 
Olaszországban és Horvátországban voltak: Bari, Split, Pula, 
Rijeka, Velence stb. Előfordult az is, hogy mindkét luxusjármű 
ugyanakkor volt a montenegrói Tivatban, ahol egy exkluzív 
jachtkikötő várja a szupergazdagokat. [Az ÁTLÁTSZÓ 
honlapján megjeleníthető mindkét luxusjármű mozgása]  
Az utazások során Orbán Viktor a focicsapat tulajdonosának 
vendége - nyilatkozta a miniszterelnök egyik legközvetlenebb 
munkatársa. Ez a tulajdonos pedig Garancsi István, a 
miniszterelnök régi, közvetlen barátja, és emellett - vagy 
éppen ezért - rengeteg közbeszerzés és állami támogatás 
kedvezményezettje.  

A tengeri és légi luxusjáratok többi vendégei is egy pontosan meghatározott körből 
kerülnek ki: ők mind a NER oligarchái. A jacht fedélzetén fényképezték le Homolya 
Róbertet (NFÜ elnökhelyettes → miniszterelnöki biztos → államtitkár → MÁV 
vezérigazgatója, - és 3,5 milliárd forintnyi összegű OLAF-vizsálat érintettje!), Szíjj 
Lászlót, (Mészáros Lőrinc üzlettársa, cége, a Duna Aszfalt tulajdonosa, többmilliárdos 
közbeszerzések nyertese, 2017-ben cégei 606,5 milliárd állami megbízást kaptak) és 
Kovács Ernőt (kormánymegbízott). Viszont Orbánon kívül bizonyíthatóan a Garancsi-
féle magánrepülőgép utasa volt Mészáros Lőrinc és leánya is, valamint Végh Gábor, a 
ZTE tulajdonosa, akinek cége sorra nyeri a stadion-beruházásokkal kapcsolatos 
közbeszerzéseket, de pályát épített a felcsúti foci-akadémiának is.  
Ld. itt: https://atlatszo.hu/2018/09/24/orban-viktor-a-maganrepulogep-a-luxusjacht-es-a-
meszaros-klan-tudjuk-hol-nyaraltak-iden-nyaron/  
Az ismertetéshez felhasználtuk a Mérce, a Népszava, a Magyar Narancs és más lapok anyagait is.  

Ez egy 7 milliárd forintos (!) luxusjacht 10 
utasra és 7-fős személyzetre tervezve, – a 
fedélzeten Mészáros Lőrinc.   

Így néz ki a jacht fedélzete… További 
képek: https://www.yachtcharterfleet.com/luxury-
charter-yacht-47739/lady-mrd-photos.htm#yacht-tabs  

Ez pedig a business 
jet fedélzete… 

Az Átlátszó lefotózta, 
ahogy Orbán Viktor 
kiszáll a magán-
repülőből. 

Orbán Viktor oligarchái: egy új elit 
emelkedik fel Magyarországon – 
ezzel a címmel közölt elemzést 
a  az új magyar 
multimilliárdosokról.  Lánczi András, 
a Corvinus Egyetem rektora („a 
Fidesz nem hivatalos ideológusa”) 
szerint Simicska, Mészáros, Vajna, 
Garancsi, Tiborc stb. valóban 
oligarchák, – és ez nyíltan vállalt 
politika, ez az, amit a kormány akar.  
                                            (forrás: HVG) 
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Varga Dóra 

A többség keresi a kevesebbet 
A magyar dolgozók fele együttesen sem keres annyit, mint amennyit a legjobban fizetett 10%! Ugyanis a munkavállalók felső 
egytizede éppen annyit keres, mint amennyit az alsó 52%-ba tartozók együttvéve keresnek. Sőt, a munkavállalók legjobban 
kereső 5%-a kap annyi bért, mint amennyit az alsó kereseti kategóriákba tartozó 40% összesen. Ezeket a döbbenetes tényeket a 
Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Policy Agenda felmérései és számításai igazolják. Összecseng ez azzal, hogy a KSH által 
havonta közölt átlagbéradatok köszönő viszonyban sincsenek a munkavállalók többségének tapasztalataival.  

Az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának egyfajta győzelmi jelentéseként a KSH hónapról hónapra közli, mennyivel növekedett 
az átlagbér: ez 2018 első hat hónapjában már havi bruttó 324 ezer forint volt. Ám 3 millió munkavállalónak, azaz a magyar 
dolgozók kétharmadának a havi bruttó fizetése egyáltalán nem éri el a 324 ezer forintot - vagyis 100 dolgozóból 70 nem keresi 
meg a KSH által havonta közölt átlagbért.  

A most kiszámított mediánbér* viszont mindössze bruttó havi 240 ezer forint, – és a munkavállalók fele (több mint 2 millió 
dolgozó) ennél is kevesebbet keres!  [*A fogalom értelmezése a lenti keretes szövegben] 

Nem törvényszerű, hogy van egy jól kereső szűk réteg, és van egy rosszul kereső többség. Ha egészségesen fejlődik a  
bérstruktúra, akkor nincsenek ilyen kiugró különbségek. Miközben például Svédországban erős kollektív szerző- 
désekkel emelték a béreket, és erős szakképzéssel kiszo-  
rították  az  alacsony hozzáadott értékű munkákat, addig 
hazánkat elárasztották a kevés hozzáadott értéket terme- 
lő, alacsonyan fizetett állások.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az Alaptörvényben is rögzített  
egykulcsos személyi jövedelemadó 
ráadásul igazságtalan közteherviselést eredményez, mert nem 

kompenzálja a bruttó jövedelmek közötti aránytalan jövedelem-eloszlást. A jól keresők így még többet vihetnek haza, miközben 
a dolgozók jelentős részének nincs olyan jövedelme, amely normális életszínvonalat biztosítana számukra. A társadalom 
harmada, mintegy 3,3 millió ember él jelenleg a létminimum alatt: jövedelme nem éri el azt a szintet - havi 90 450 forintot -, 
amelyből fedezni tudná az alapvető élelmezési, ruházkodási és lakhatási költségeket. A Magyar Szakszervezeti Szövetség ezért 
egy progresszív, többkulcsos – tehát nem arányos, hanem igazságos! – adórendszert szeretne, amely a legkisebb béreket 
keresőkre 0 %-os adókulcsot szabna meg, a közepes jövedelmi sávokban 9, afelett pedig 15%-os lenne az SZJA-teher. Ezen 
túlmenően a kiugróan magas jövedelmekre szolidaritási adót is kivetnének.  

Ld. itt: https://nepszava.hu/3010886_megteveszto-statisztika-a-tobbseg-keresi-a-kevesebbet  

  

 

  

Átlagbér: összeadják az összes munkavállaló bérét, majd 
elosztják a munkavállalók létszámával. Egy szűk csoport 
nagyon magas bére jelentősen megdobhatja az átlagként 
kijövő összeget, holott a többség sokkal kevesebbet keres.  

Mediánbér: a kereseteket nagyság szerint sorba rendezik, 
és a mediánbér a sornak az a „középső” értéke lesz, 
amelynél a keresők fele kevesebbet, a másik fele pedig 
többet keres.  

Minél nagyobb a két érték közötti különbség, annál 
egyenlőtlenebb a jövedelmek eloszlása. Az EU-ban a 
mediánbér az átlagbér 84 %-a, viszont Magyarországon 
mindössze 74 %-a, – és ez is csökkenő tendenciát mutat; 
azaz a bérjövedelmek alakulása (is) egyre inkább növeli a 
társadalmi feszültségeket.  

„Az alapjövedelem és a jövedelmi plafon 
bevezetése tovább csökkenthetné az 
egyenlőtlenségeket, segítene a társada-
lomért végzett munka újraelosztásában, 
és ezzel megtörné azokat a hatalmi 
egyenlőtlenségeket is, amik gyengítik a 
demokráciánkat.” 

Ld. 240 európai tudós nyílt levelét  
a következő oldalon 
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Nyílt levél: Itt az ideje, hogy ne a gazdasági növekedéstől függjön Európa! 

Az elmúlt hét évtizedben a GDP növelése lett a gazdaságpolitika legfőbb célja az európai országokban. Ugyan a gazdaságaink 
valóban növekedtek, de mindennek a környezetünkre gyakorolt hatása is jelentősen nőtt. Ma olyan mértékben lépjük túl a Föld 
teljesítőképességének határait, hogy az már meghaladja a biztonságosnak tekinthető szinteket. Semmi jel nem utal arra, hogy 
lehetséges lenne egy olyan gazdasági növekedés, amely szétválasztja a növekedési és nyersanyag-felhasználási pályákat, és 
ezáltal nem szennyezi tovább a környezetet. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy az európai társadalmi problémák 
megoldásához nem egy növekvő gazdaságra, hanem inkább a már meglévő jövedelem és vagyon igazságosabb elosztására 
lenne szükség. 
A gazdasági növekedést egyre nehezebb is elérni: egyre kevésbé tudjuk növelni a termelékenységet, a piacok telítettek, 
miközben a környezetünk folyamatosan pusztul. Ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, az európai gazdasági növekedés 
teljesen megállhat egy évtizeden belül. Manapság a kormányzatok válasza erre a problémára az, hogy megpróbálják fenntartani 
a gazdasági növekedést hitelből, miközben eladósodnak, lazítanak a környezetvédelmi szabályokon, növelik a dolgozók 
munkaidejét és megvágják a szociális támogatásokat. A gazdasági növekedésre való agresszív törekvés azt eredményezi, hogy 
társadalmaink megosztottak lesznek, a gazdasági helyzet bizonytalan és gyengül a demokrácia. 
Sem a döntéshozók, sem az elitek nem igazán gondolták még át ezeket a kérdéseket. Az Európai Bizottság „GDP-n túl” 
kezdeményezése („Beyond GDP”) idővel meggyengült, és ma a „GDP és azon túl” (GDP and Beyond) néven fut. A mindent 
átszövő mantra továbbra is mindenekelőtt a gazdasági növekedés, esetleg feljavítva a „fenntartható”, „zöld” vagy „befogadó” 
kiegészítésekkel. Még az ENSZ 2015-ben megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Céljai is tartalmazzák a gazdasági növekedést, 
mint célt minden ország számára, nem törődve a „fenntarthatóság” és a „növekedés” közt rejlő alapvető ellentmondással. 
A jó hír az, hogy eközben a civil társadalomban és a tudományos életben kialakult egy poszt-növekedés mozgalom. Ennek a 
mozgalomnak sokféle neve van, országoktól függőené. Egy nemrég létrejött globális kezdeményezés, a Wellbeing Economic 
Alliance (Jólléti Gazdaság Szövetség) összeköti ezeket a kezdeményezéseket, egy európai kutatói hálózat pedig – más kutatási 
tevékenységek mellett – az „ökológiai makroökonómiai modellről” szóló kutatásokat kapcsolja össze. Ezek a kutatások 
lehetségesnek tartják, hogy úgy javítsuk az emberek életminőségét, állítsuk helyre az élővilágot, csökkentsük az 
egyenlőtlenségeket és adjunk tisztes és elégséges munkát mindenkinek, hogy közben ne legyen szükség a gazdasági 
növekedésre. Ehhez azonban úgy kell alakítanunk a szakpolitikai döntéseket, hogy felszabaduljunk a jelenlegi gazdasági 
növekedéstől való függőség alól. 
A javasolt lépések közt szerepel a természeti erőforrások használatának korlátozása; a progresszív fiskális eszközök használata, 
ami megálljt parancsolhat az egyenlőtlenségeknek; vagy a munkaidő fokozatos csökkentése. A nyersanyagok használatának 
növekvő tendenciáját megfordíthatná a szén-adó, amelynek a bevételeiből finanszírozható lenne egyfajta alapjövedelem vagy 
egyéb szociális programok. Az alapjövedelem és a jövedelmi plafon bevezetése tovább csökkenthetné az egyenlőtlenségeket, 
segítene a társadalomért végzett munka újraelosztásában, és ezzel megtörné azokat a hatalmi egyenlőtlenségeket is, amik 
gyengítik a demokráciánkat. 
Az új technológiákat a munkaidő csökkentésére és az életminőség javítására használnánk ahelyett, hogy nagy tömegeket 
elbocsátunk az állásukból és növeljük a néhány privilegizált helyzetben lévő profitját. 
Tekintettel az egyes döntések jelentős kockázataira, felelőtlenség lenne a politikai döntéshozók részéről, ha nem vizsgálnák meg 
a növekedési dogmán túllépő jövő lehetőségét. A Brüsszelben megrendezett konferencia fontos kezdetet jelent ebben a 
tekintetben, de további vállalások szükségesek. Mint a fenti kérdéskörrel foglalkozó társadalom-, vagy természettudósok 
csoportjának Európa összes tagállamát megjelenítő tagjai, ezúton felkérjük az Európai Unió intézményeit és tagállamait az 
alábbiakra: 
→ Állítsanak fel egy bizottságot az Európai Parlamentben a növekedésen túlmutató jövőképek megvizsgálására. Ez a bizottság 
vitassa meg a növekedés jövőjével kapcsolatos kérdéseket, javasoljon alternatív szakpolitikákat és gondolja át, hogy a növekedés 
fenntartása valóban a politika fő célja kell-e hogy legyen. 
→  Az EU és a tagállamok makrogazdasági értékelésénél alkalmazzanak alternatív mérőszámokat is. A gazdaságpolitikát 
aszerint kell értékelni, hogy az milyen hatással van az emberek jóllétére, a természeti erőforrásokra, a gazdasági 
egyenlőtlenségre vagy a méltó megélhetéshez szükséges források megteremtésére. A döntéshozatali folyamatokban az ezeket 
mérő számoknak előtérbe kell kerülniük a GDP-hez képest. 
→  Alakítsák át a Stabilitási és Növekedési Paktumot (SGP) egy Stabilitási és Jóléti Paktummá. Az SGP olyan szabályok 
összessége, amelyek célja az államháztartási hiány és az államadósság határok között tartása. Ezt a paktumot át kell alakítani 
úgy, hogy a tagállamok számára biztosítsa saját állampolgáraik alapvető szükségleteinek kielégítését, miközben a természeti 
erőforrások felhasználását és a hulladék termelését fenntartható szintre csökkenti. 
→  Minden tagállam hozzon létre egy gazdasági átalakulásért felelős minisztériumot. Egy olyan új gazdaság, amely az emberi 
és környezeti jóllétet tartja szem előtt, sokkal jobb jövőt nyújthatna állampolgárainak, mint egy olyan, amely a gazdasági 
növekedéstől függ. 

[A fenti nyílt levelet több mint 240 európai tudós írta alá.] 
Ld. itt: https://merce.hu/2018/09/25/itt-az-ideje-hogy-ne-a-gazdasagi-novekedestol-fuggjon-europa/   
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Dobsi Viktória  

A Nemzeti Együttműködés Rendszere, – meg a migrációs politika 
Bár menedékkérők már alig akadnak Magyarországon, a migráció kérdése mégis a 
NER világmagyarázatának vezérmotívumává vált. Észre kell vennünk, hogy ez 
elsősorban nem az „idegenekről” szól, hanem rólunk, – és arról, hogy milyen 
Magyarországon,  milyen világban szeretnénk élni. 

A magyar kormány migrációellenes retorikája bőrszínük, származásuk és vallásuk alapján osztályozza és rangsorolja az 
embereket, de ez nem áll meg a határon vagy a kerítésnél: Orbán Viktor a magyar lakosságot is ilyen elvek mentén kategorizálja: 
„keresztény ország”, „etnikai homogenitás”, „mi, magyarok”, „mi életfelfogásunk”, stb. A kormányzati narratívában világképük 
vagy politikai véleményük alapján egyes csoportok kiszorulnak a képviseletre érdemes közösségből: így pl. az ateista 
magyarok milliói, míg a köztársaságpárti-liberális nézeteket képviselő pártokat, és a független célokat követő civil egyesületeket 
egyenesen hazaárulóknak, nemzetrontónak minősítik.   

De ezt a kirekesztő logikát kivételes esetekben felülírják az anyagi és hatalmi érdekek. Az elég gazdag külföldieknek letelepedési 
kötvény dukál, még ha muszlimok és sötétbőrűek is, aki pedig a határon belül kész a kollaborációra a Nemzeti Együttműködés 
hazug rendszerével, az akár valamely etnikai-vallási kisebbség részeként is lehet kiemelt partner (pl. Köves Slomó és az EMIH).  

Ha IV. Magyar Köztársaságban a teljes politikai közösség újraépítése a célunk, nem fogadhatjuk el azt a kirekesztő és rasszista 
világképet, amelynek nyílt felvállalása és megerősítése a migrációellenes diskurzusban teljesedett ki, és amelynek árnyékában 
nagyrészt jómódú, középkorú, fehér, heteró férfiak védik – állítólag a kereszténydemokrácia és a magyarság nevében – saját 
érdekeiket. 

Annak a neoliberális gazdaságpolitikai gyakorlatnak, amely (a) a jóléti állam leépítését, (b) a közösségi szolgáltató rendszerek 
elszegényítését és privatizációját, valamint (c) a jövedelmeknek a szegényebbek felől a (leg)gazdagabbak és a nagytőke felé 
működő újraelosztását szorgalmazzák, nagy szükségük van bűnbakokra. Ezt a szerepet tölthetik be a támogatásra 
érdemtelennek minősített szegények különféle csoportjai: a lusta munkanélküliek, a hajléktalanok, a TB-vel csaló betegek, a 
beilleszkedni képtelen, de nem is akaró romák, a „közveszélyes munkakerülő” muszlimok, stb. Az üzenet minden esetben 
ugyanaz: már nem juthat mindenkinek ebből a jóléti tortából, jól meg kell gondolnunk, ki kaphat nagyobb szeleteket, és kik 
osztozhatnak a morzsákon. 

Az európaiak milliói méltán büszkék rá, hogy társadalmaink, – elvben –, senkit sem hagynak az út szélén; s az egészségügy, az 
oktatás, a szociális politikák modern európai alapelve, hogy mindenki képességei és lehetőségei szerint járuljon hozzá a 
közterhek viseléséhez, és ha segítségre szorul, részesülhessen a közösből,. A migrációellenes diskurzus éppen szembemegy ezzel, 
és ráadásul nagyon hatékony az előítéletek, sérelmek és félelmek mozgósításában. Végső soron elősegíti egy komoly gondolati 
határ átlépését: annak elfogadását, hogy nem mindenki érdemes az emberi méltóság alapvető követelményeire, az élethez, a 
biztonsághoz, a segítséghez, az ételhez, az alapvető higiéniához való jog nem jár mindenkinek.  

A bűnbakok konstrukciója és előtérbe tolása tehát abban segít, hogy egyre többen érezzék indokoltnak, ha a legszegényebbeket, 
a leginkább rászorulókat – hiszen ha úgysem segíthetünk mindenkin, miért pont rajtuk segítsünk – magukra hagyja az állam. Ha 
pedig elfogadtuk, hogy a szolidaritás nem érvényes minden embertársunkra, hogy az államnak csak az arra érdemesek mellett 
kell kiállnia, sőt, joga van erőszakkal is fellépni az „érdemtelen” szegények/menekültek ellen, – akkor a neoliberális logikának 
sikerült rést ütnie a társadalmi kohézión.  

Ahelyett, hogy azt kérdeznénk, miért nincs több pénzügyi forrása a közhatalomnak, miért 
perverz az újraelosztás, miért a gazdagoknál és a legnagyobb cégeknél landolnak az 
adókedvezmények, miért privatizálják a lerobbant egészségügy és oktatás nyereségesebb 
szektorait, miért nem szabályozzák szigorúbban a pénzügyi szférát, vagy lépnek fel az 
adóelkerülés ellen, stb., a propaganda hatására elfogadjuk a kirekesztés elvét és 
lemondunk a szolidaritásról. 

Az az ellenzéki erő, amely szembe akar menni ezzel a neoliberális társadalmi vízióval, fel 
kell ismerje, hogy a nacionalista jobboldalon alkalmazott „nemzeti” preferencia elve sem 
elfogadható, mert ha a kirekesztés logikáját egyszer magunkévá tesszük, akkor csak idő 
kérdése, hogy más csoportokat is megbélyegezzünk. Ezért szembe kell fordulnunk a 
kirekesztés minden formájával, és le kell lepleznünk, hogy az erre irányuló propaganda 
milyen politikai-társadalmi és hatalmi célokat szolgál. 

A Sargentini-jelentés kapcsán született kormányzati reakciók azt a hazugságot szajkózzák, hogy az EU „lakosságcserét” készít elő, 
továbbá „Brüsszel” és a politikai ellenzék, valamint a kormánnyal kritikus civilek mind-mind a Soros-összeesküvés zsoldosai. 
Alapvető követelmény, hogy a kormányzati hazugságokat a demokratikus ellenzék leleplezze, – de ennél sokkal több: egy 
humanista, társadalmilag szolidáris és gazdaságilag racionális alternatív koncepció kidolgozása szükséges.  

Ld. itt: : https://merce.hu/2018/09/29/ot-politikai-erv-amellett-miert-szukseges-szembemenni-orban-migracios-politikajaval/  
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Az EU-nak válaszolnia kell a magyar kormány hazugságaira 
Néhány hét már eltelt azóta, hogy az Európai Parlament megszavazta a magyar kormány elleni eljárás kezdeményezését az 
ország demokratikus intézményeivel szemben folytatódó kormányzati támadássorozat miatt, de a magyar kormány dühödt 
reagálása és a kezdeményezés előmozdítói iránti haragja azóta sem akar alábbhagyni.  

Lydia Gall, a Human Rights Watch Magyarország-szakértője „A hírvivőt lelövik” 
című írásában felhívja a figyelmet arra, hogy  Orbán Viktor miniszterelnök a 
Kossuth rádiónak nyilatkozva úgy állította be a szavazást, mintha az bosszúállás 
lenne azért, mert Magyarország, úgymond, nem engedi be az illegális bevándorlókat. Azonban a Sargentini-jelentés a 
kormányzati korrupció mellett arra összpontosít, hogy Magyarországon aláássák a jogállamiságot és a médiaszabadságot. A 
jelentés 61 bekezdése közül mindössze 6 (!) foglalkozik a menedékkérők és a migránsok – Magyarországon tiszteletben nem 
tartott – jogaival.  

A cikk sorra veszi a kormányzati kampányhadjáratot és a magyar kormánypárti politikusok, illetve a kormány szócsöveként 
működő média támadásait a bírálókkal szemben, és megállapítja: a magyar kormány hadat visel minden olyan intézmény, illetve 
személy ellen, amely, illetve aki hangot ad aggodalmának az emberi jogok helyzetének romlása miatt. A magyar kormány 
megtesz bármit, – kivéve azt, hogy érdemben szóljon a bírálatok lényegi tartalmáról. 

Több mint egy évvel magyar „nemzeti konzultáció” zajlott „Állítsuk meg Brüsszelt!” jelszóval. Ekkor az Európai Bizottság és az 
Európai Néppárt, amelyhez a Fidesz is tartozik, érvekkel alátámasztott kritikával élt a kampánnyal szemben. Az Európai Bizottság 
most sem teheti meg, hogy néma maradjon, amikor Orbán propagandagépezete teljes lendületbe jön. Az elkövetkező 
hónapokban a kormány várhatólag további lépéseket tesz majd a független szervezetek és média lejáratása érdekében, besározó 
kampányokat indít az állam ellenségeinek tekintett személyek ellen. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök nem engedheti meg, 
hogy Orbán agresszív és torzító szövegével szemben ne hangozzon el ellenérv. Azoknak, akiknek fontos az uniós intézmények 
integritása, ki kell dolgozniuk olyan stratégiákat, amelyekkel közvetlenül szólhatnak a magyarokhoz. Néhány hónappal a 
sorsdöntő európai parlamenti választások előtt a lehető legrosszabb hozzáállás lenne, ha a Fidesz hamisságai válasz nélkül 
maradnának. 

Elhangzott a Klubrádió nemzetközi lapszemléjében. 
Eredetiben ld. itt: https://euobserver.com/opinion/142994  

 

 
A 20. századi magyar történelem két, talán leginkább inspiráló eseménysorozatáról emlékszik meg a Szabad Október 
Fesztivál, immár harmadik alkalommal, idén a Mérce és a Gólya szervezésében.  

Az 1956-os és az őszirózsás forradalom történetét szeretnénk feleleveníteni, újra élővé tenni. Különösen azért, mert a két 
forradalom baloldali eszmeisége már szinte teljesen kikopott az emlékezetünkből, illetve az uralkodó jobboldali kurzus 
folyamatosan próbálja kisajátítani ezeket az eseményeket. Ennek pedig súlyos következményei vannak: az eltorzított, 
meghamisított emlékezet könnyen igazol a forradalmak szellemiségével ellentétes, elnyomó rendszereket és intézkedéseket. 

A Szabad Október Fesztivál programját ld. itt: https://merce.hu/oktober/ 
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Egymillió aláírás az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért 
Azért szükséges csatlakoznunk az Európai Ügyészséghez, hogy végre legyen büntetőjogi 
következménye a kormányzati korrupciónak, az EU-s támogatások mértéktelen ellopásának. Az 
Ügyészség az az intézmény, amely eldönti, hogy egy ügyben induljon-e rendőrségi nyomozás és a 
nyomozás után az ügy kerüljön-e bíróság elé, vagy sem. A magyar ügyészség számos nyilvánvaló, 
de a Fidesz számára kellemetlen korrupciós ügyben nem indított nyomozást, vagy mondvacsinált 
okkal lezárta azt, vagy csigatempóval, alibiből nyomoz. Ezekben az ügyekben az Ügyészségnek 
vádmonopóliuma van, és magánvádló nem emelhet vádat.  

Orbán Viktor Magyarországán jelenleg az Ügyészség egy olyan szervezet, ahol a főügyész (Polt Péter) egy személyben állíthat le 
ügyeket. Ha az Európai Ügyészséghez csatlakozunk, akkor viszont az EU pénzek ellopásával kapcsolatos ügyekben az kormánytól 
és a Fidesztől független külföldi ügyészek fogják felügyelni nyomozó magyar ügyészek munkáját. Onnantól kezdve a hatalomnak 
már félnie kell a felelősségre vonástól. 

Az Európai Ügyészséghez eddig 22 ország csatlakozott; Magyarország és Lengyelország kivételével mindenki, akitől ez elvárható. 
(Dánia, Írország, valamint a jövő évben várhatóan kilépő Egyesült Királyság pedig egyébként sem vesz részt a bel- és igazságügyi 
együttműködésnek ezen a területén.) A belépést követően a magyarországi ügyeken továbbra is hazai ügyészek fognak 
dolgozni, de külföldi kollégákkal együtt, s így a magyar főügyésznek nem lesz módja önkényesen leállítani olyan nyomozásokat, 
amelyek a magyar politikának nem tetszenek. Átlátszó kifogás az ország szuverenitására hivatkozni, hiszen egy esetleges  
vádemelés után a bírósági eljárás a független magyar bíróságokon folyik majd.  

Az Orbán-kormány valóban a szabadságért küzd, de csak a saját szabadságáért, hiszen annyit 
loptak már, hogy egy tisztességes bírósági eljárást követően aligha menekülnének meg a 
szabadságvesztés elöl.  

Egymillió aláírás összegyűjtése minden bizonnyal komoly üzenet és figyelmeztetés az Orbán-
rezsim számára, - különösen az európai parlamenti képviselők választása előtt! 

(Megjegyzés: Népszavazást nem lehet kiírni, mivel a döntés az Alaptörvény módosítását 
igényelné.)  

A Hadházy Ákos független parlamenti képviselő által kezdeményezett országos aláírásgyűjtés támogatására itt 
lehet jelentkezni: https://europaiugyeszseget.hu/  
Ezen a linken az aláírások gyűjtésével, az adatok felhasználásával és az ívek kezelésével kapcsolatos információk is 
megtalálhatók.  

(A balegyenesmost összeállítása több forrás felhasználásával.)  

 

Aláírásgyűjtés: Összefog az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum 
Az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum is támogatja a Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról szóló 
aláírásgyűjtést. Az ellenzéki pártok csütörtöki közös sajtótájékoztatójukon Magyarország korrupciós helyzetével indokolták az 
összefogást. 
Hadházy Ákos független képviselő, az aláírásgyűjtés elindítója azt hangsúlyozta: az emberek ezzel a kezdeményezéssel nemet 
tudnak mondani a korrupcióra és igent az Európai Unióra. Szeptember végéig már mintegy 16 ezer aláírást sikerült 
összegyűjteniük.  
Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, a kerület országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy kell csatlakoznia 
Magyarországnak az európai ügyészséghez, mert jelenleg az uniós forrásokat "Orbánék ellopják". Hasonlóképpen nyilatkozott 
Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője is. Berg Dániel, a Momentum elnökségi tagja kifejtette, hogy ma a kormány 
a független intézményrendszer lebontásával és pártkatonák kulcspozícióba ültetésével szabaddá tette az utat a közpénzek 
következmények nélküli eltulajdonítása előtt, ez ellen pedig minden valódi ellenzéki pártnak kötelessége tenni. 
Az ellenzéki pártok országos szinten csatlakoztak a kezdeményezéshez, amelynek során egymillió aláírást akarnak 
összegyűjteni.    
Ld. itt: http://www.atv.hu/belfold/20181004-osszefog-az-mszp-a-parbeszed-es-a-momentum-ez-vette-ra-a-partokat  
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 Föld S. Péter 
Miccsináltál 30 éve, picinypofám? 

„30 éve is így mentem, jövő héten is így fogok menni!” Ezt válaszolta Orbán Viktor miniszterelnök a magánrepülős utazásait 
firtató kérdésre. Nem elég, hogy pökhendi, arrogáns és lekezelő volt a válaszod, még hazudtál is picinypofám.  

Elmondom neked, hogy mit csináltál harminc évvel ezelőtt. Jól emlékszem azokra az időkre, nem vagyok annyira hülye, 
amilyennek látni szeretnél. 

Harminc évvel ezelőtt picinypofám te még gúnyolódtál a vallásos embereken. Amikor a magyar országgyűlésben valamelyik 
kereszténydemokrata képviselő kapott szót, te már lökted is a szöveget: csuhások, térdre! Ilyen voltál, picinypofám.  

Nem magánrepülő vitt a Vidi meccseire, hanem te rohantál ki a plenáris ülésről, amikor az akkori miniszterelnök, Antall József 
Trianon emléknapot hirdetett a parlamentben. Ilyen voltál picinypofám, és a társaid, akikből államfőt és házelnököt csináltál, 
ugyancsak ilyenek voltak. 

És arra emlékszel picinypofám, hogy mit mondtál akkoriban az öregekről? Hogy az idősek felélik a fiatalok jövőjét! Ez is te voltál 
picinypofám, hiába vakítod most a nagygéci Bözsi nénit Erzsébet-utalványokkal.  

Mondjam még, hogy mi mindent 
csináltatok harminc évvel ezelőtt? 
Például a Kínai Népköztársaság által 
elnyomott Tibet mellett tüntettek. 
Lengettétek a tibeti zászlót, míg 
csak izomlázat nem kaptatok.  

Nem magánrepülőn utaztál, 
picinypofám, akkoriban még 
Zsigulira is alig futotta neked. Jöttél 
egy kis faluból, és a jó sorsod 
összehozott azokkal az okos 
fiatalemberekkel, akiknek volt 
gyerekszobájuk, és könyvekkel teli 
lakásból indultak minden reggel 
iskolába, majd később munkába. 
Soha nem tudtad megbocsátani a 
szabaddemokratáknak, hogy 
megtanítottak késsel, villával enni. 
Ezért gyűlölöd őket mind a mai 
napig picinypofám. Mert segítettek 
neked. Könyveket adtak a kezedbe, 
filmeket ajánlottak, színházba 
vittek. Magas, okos fiatalemberek 
voltak a te tanítóid, szó szerint is fel 
kellett nézned rájuk. Tanultál tőlük, 
mert agyad volt hozzá, csak a lényeget, a demokrácia szeretetét nem sikerült elsajátítanod soha. Sem a tisztességet, 
picinypofám. Igaz, ez nem is tanulható: hozza magával az ember otthonról. Ha nem, eleve reménytelen. 

Ez volt harminc évvel ezelőtt, nem magánrepülőgép. 

És mind a mai napig nem voltál képes feldolgozni, és ami a frusztráltságod okozza: hogy nem lehettél igazi, sikeres futballista. 
Lettél hát egy leharcolt és lebutított ország fura ura. 

Ld. itt: https://fuhu.hu/miccsinaltal-30-eve-picinypofam/  

 

 


