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„Nehéz ma igaz úton járni, de lehet” 

(Válasz Ablonczy Bálintnak)* 
 
*„Nem akkor erõs és bátor valaki, amikor hangos.” 

(gróf Teleki Pál) 

 
A ferencvárosi időközi választásokon az úgy-

mond „harmadik erő” – a Jobbik – a „mérsékelt” 
jobboldali erőkből pánikreakciót váltott ki. Jól értik 
olvasóink, nem az MSZP és az SZDSZ ellen kam-
pányolt a magát nemzeti-keresztény értékeket kép-
viselő újságírónak valló Ablonczy Bálint a Heti Vá-
laszban, hanem az Atilla népfőiskola, a gárda (?) és 
minden, szerinte radikálisnak vélt nemzeti erő ellen. 
Lázálmában szervezkednek, szubkultúrára támasz-
kodnak (baloldali-liberális szubkultúra nincs?), 
esetleg elvisznek néhány szavazatot a „mérsékel-
tektől”. Világos, ütni kell a radikális jobboldalt, 
hátha szétesik a 2010-es választásokra. Szép feladat 
és volt, aki felvállalta; pártmunkaként, vagy elő-
nyökben reménykedve. 

Hogy még nagyobbat csattanjon az ütés, a 
Jobbikat egy olyan emberrel kötötte össze Ablonczy, 
aki az Atilla Király Népfőiskolán nemzeti iden-
titásra, önbecsülésre, hazaszeretetre tanítja az álla-
mi iskolákban ezekről mit sem halló fiatalokat. 
Ablonczy és kortársai sem sokat tudhatnak mind-
erről, mert a hazai történetírás nagy dicsőségére 
őket sem erre tanították. Ezt kívánom pótolni immár 
40 évi egyetemi oktatással és több tíz könyv meg-
írásával, mint antropológus. „Álcázásként” minden 
könyvem magyar értékeket közvetít, előadásaim eze-
ket adja át. Nem válna kárára Ablonczynak sem né-
hány előadásomon részt venni az Atilla Király 
Népfőiskolán. A denunciálást erősítendő, itt-ott ol-
vasott feltételezéseket terjeszt rólam, karöltve a 
celebnek kikiáltott ifjabb Ungváryval és Tabajdival. 
Utóbbiak nem kevesebbet vállaltak magukra, mint-
hogy célba véve a keresztény egyházakat „rendet 
vágjanak” a püspökök, a katolikus papok és a velük 
kapcsolatot tartó, kizárólag keresztény-nemzeti elkö-
telezettségű emberek között. Nagy igyekezetükben 
soha nem találtak szocialista, liberális, kommunista 
vagy egyéb ideológiát valló ügynököt. A Kenedi-
bizottságot is azért hozták létre – amelynek Ung-
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váry is tagja – hogy levadássza a jobboldali „ügy-
nököket”, hiteltelenné tegye a keresztény egyhá-
zakat. Ablonczy is azonnal igénybe vette szolgál-
tatásaikat, és hogy még egyet rúgjon a Jobbikon, a 
fotón, amit rólam közölt, Morvai Ferenc is szerepel, 
sunyi módon utalva a még mindig lezáratlan Petőfi-
ügyre. 

Csak a durvább hibákra utalva hívom föl 
Ablonczy figyelmét: 1. A népfőiskola nem asztal-
társaság, Trianon után mások mellett azokkal állí-
tották talpra az országot. 2. A népfőiskolákat nem 
kell akkreditálni, csak bejegyeztetni. 3. Sem tör-
ténész, sem régész nem vagyok, biológus-
antropológus a szakmám, természetesen soha nem 
tartottam előadást nagy magyar csatákról, mert nem 
értek hozzá. 4. A kételyek nem tények, személyes 
adataim – mivel nem vagyok közszereplő, semmi-
lyen pártnak nem vagyok tagja – nem nyilvánosak. 
Ezért jogi úton szerzek elégtételt. 5. Külhonba csak 
külföldi fél meghívására utaztam, soha egyetlen ma-
gyar ösztöndíjat sem kaptam (még a Sorostól sem, 
mint sok történész). 6. A szakmámban semmilyen 
tudományos fokozatot nem engedtek megszerezni, 
nem úgy, mint az újdonsült „szakkutatóknak”, akik 
csak benyúlnak egy levéltár papírjai közé, és máris 
megmondják a tutit. 7. Üzleti vállalkozásai nemcsak 
a radikális jobboldalnak vannak, sorolhatnék egyet s 
mást. 8. Magyarországon jelenleg sem rasszista, sem 
fasiszta, sem szélsőséges jobboldali párt nincs. 9. 
Átvilágításomat a Magyar Televízióban 1997-ben 
elvégezték, „kockázati tényezőt” nem találtak (Dr. 
Kodela László főcsoportfőnök). 

Végezetül: országunkban ma is működik 120 
népfőiskola, ezeknek vagyok a koordinálója. Ab-
lonczy úrnak utána kellene olvasnia, hogy 1842-ben 
a dán Grundtvig evangélikus püspök milyen csodát 
tett Dániában a népfőiskolák életre hívásával. A 
fiatalokat ezután is fölkészítem egy értelmesebb, 
eredményesebb, keresztényibb, nemzetibb életre, 
akár tetszik a kompromisszumra mindig kész cele-
beknek, akár nem. Mert „mindnyájunknak az a 

kötelességünk, hogy magánérdekeinket az ország 

érdekei alá rendeljük.” (gróf Teleki Pál). 
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