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  JJEELLEENNÜÜNNKK  ((XX..))  
Z á h o n y i  A n d r á s  ( B u d a p e s t ) :   

Korunk problémái240
 

 

 

Közép-Európát erős önigazolási kényszer (heroizálás), a nemzethalállal rio-

gatás, a hídszerep, az agyelszívás, a viselkedési bizonytalanság jellemzi. Ma-

gyarország jelenleg (látszólag) vesztésre áll.  

Ausztriába átkerült magyarok inkább asszimilálódnak.  

Oka Bécs „ideológiai felfogása” – pl. Kun Bélának mendékjogot adott, a 

Habsburgok idején a csehek felzárkózását és a magyarok háttérbe szorítását tá-

mogatta, helyszínt biztosított Mátyás király meggyilkolásának stb. De mégis, a 

„messzi” Nagy-Britanniában, Ausztráliában, az USÁ-ban jobban megőrzik ma-

gyar identitásukat. 

A cseheknek „könnyű” a nemzetállami koncepciót védelmezni: határon túli 

területük, más országba szorult kisebbségük szinte nincs is. 

 

Az alacsonyabb technikai szintű, soknemzetiségű közép-európai országok-

ban a globalizmus megjelenése a nemzettudat erősödéséhez vezetett. 

 

Füle Dániel előadásból (címe: A tolerancia diktatúrája) megtudtuk, hogy új 

vallásháborúként jelentkezik a különböző „kisebbségek” nézeteinek legalizálása 

(a társadalom egészére nézve káros irányzatok túlzott támogatása).  

A mindent bedaráló „értéksemlegesség”, a multikulturalizmus égisze alatt 

terjedő relativizmus, a nőközpontú életszemlélet leváltása az erőszakos férfiura-

lommal, a munka (mint hivatás, alkotás) „átminősítése” kényszerű kenyérkere-

setté, a természet (a „nagy összhang”, a megtapasztalható valóság) lecserélése a 

virtuális világgal (pl. a közösségi médiákkal [Facebook, YouTube]), az oktatási 

színvonal tervszerű csökkentgetése stb. könnyen elvezethet G. Orwell látomása-

inak gyakorlati megvalósulásáig, a totális ellenőrzés és manipuláció világáig (a 

gondolatszabadság hirdetésétől a gondolatrendőrségig). 

 

Magyarországon fél-normatív rendszer működik: vannak szabályok – de 

nem tartjuk be azokat... 

A sajtó mindenhatósága (átmeneti) tévhit. 
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 A Báthory-Brassai konferencián (2015. május 27-28., Budapest, Óbudai Egyetem) elhang-

zott néhány gondolat. 
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A zárt végű kérdéseket tartalmazó kérdőív megöli a kreativitást, előre „su-

gallja” az elvárt választ. 

A diktatúrák (pl. Ceauşescu) örömmel alkalmazták, mivel szinte garantált 

volt, hogy a statisztikai végeredmény majd az előzetes (megtervezett) elváráso-

kat fogja majd tükrözni. 

 

A Pozsonyi csata a West Pointon (Az USA Katonai Akadémiáján) hivatalos 

tananyag – ám hazánk iskoláiban sokáig meg se említették ezt a világraszóló 

diadalt! Pedig nekünk van teremtéstörténetünk, ősi írásbeliségünk, építészeti 

emlékünk (pl. körtemplomaink), genetikailag-antropológiailag, hagyományrend-

jében a mai népesség őseihez kapcsolódó régészeti leletünk – nem a mai ameri-

kaiaknak! 

 

Most a racionális tudomány időszakát éljük. A tudománynak ki kell jelölnie 

saját határait (Gödel tétele ezt meg is teszi). Sajnos nem a világbékét szolgálja, 

elismert művelőik erkölcsisége gyakran megkérdőjelezhető, (a médiával karölt-

ve) keresztényellenes nézeteket terjeszt (pl. mások tisztelete, az altruizmus he-

lyett önzésre nevel, „egyesek” számára előjogokat biztosít, a hosszú távon fenn-

tarthatatlan fejlődést, fogyasztásbővülést hirdeti).  

 

Az 1935-1938 között működő „libaexpressz” (repülőgép vitte Londonba a 

kecskeméti sült libát, melyet az angoloknak még melegen tálaltak) remek or-

szág-reklámnak (és üzletnek is) bizonyult – sajnos a világháború kitörése miatt 

megszűnt. 

 

 

  


