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MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI KIFOSZTÁSA  ÉS A HAZAI 
„KOMPRÁDOR BURZSOÁZIA” POLITIKUSAI NAPJAINKBAN 

 

 

1. Bevezetés. A felezés régi világtörvényér1. Bevezetés. A felezés régi világtörvényér1. Bevezetés. A felezés régi világtörvényér1. Bevezetés. A felezés régi világtörvényérõõõõllll    
 
[Ez az írás tömörítvény és részlet a kiadás előtt 
álló, A magyarok hitregei őshazája és a felezés 
meótiszi rejtöki régi világtörvénye c. könyvemből.] 
 
A legtöbb regösénekünk megőrizte és emlegeti a 
felezés régi törvényét pl. így:  

 

„Riétöki rígi törvíny 
Hej regüő rejtém! 
Ágybo fekszik e mi gazdánk, 
Csatos erszíny e dérékán,  
Abban vagyon kiét száz forint;  
Felé szégíny regüősökié,  
Felé e gazdájié.” 1 

 
    A régi törvény tehát a felezés törvénye.A régi törvény tehát a felezés törvénye.A régi törvény tehát a felezés törvénye.A régi törvény tehát a felezés törvénye.    
    
    A sok változatú riétöki, rejteki stb. jelző a tu-
domány, a vallás és a művészet régi sumer nyel-
vén azt jelenti, hogy a tilmuni, a nagy tekintélyű 
(érték, hagyomány) [I3-tu(k)ki] tovavitele, folytatá-
sa, rejtve őrzése [Re/Ri]. Röviden: tilmuni hagyo-
mányőrzés. Együtt pedig: rejtöki = re-i3-tu(k)ki, 
amikoris az u betű ö hangot is jelölhet. 
 Tilmun vagy Itukki, Ituki, Nituki a sumerok 
északról Dél-Mezopotámiába költözött és ott a 
helyi lakossággal összeolvadt egyik fő alkotó nép-
ágának a hitregei őshazája, mely a Kaszpi-tenger 
környékén és főleg annak a keleti térségében le-
hetett a rá utaló szövegek szerint. 
 Krónikáink alapján ugyanott valószínűsíthető 
a magyarok hitregei őshazája, a Meótisz, melynek 
neve másodlagos névátvitellel illette később a mai 
Azovi-tengert és vidékét (is). 
 Így a felezés rejteki régi törvénye a meótiszi 
hitregei őshazánkból eredő hagyományunknak te-
kinthető. A regösénekek csodálatos módon meg-
őrizték évezredeken keresztül ezt az ősi hagyo-
mányt. 
 A felezés régi törvénye ma is érvényesülő 
világtörvényvilágtörvényvilágtörvényvilágtörvény,,,, mely a természetben és a társa-
dalomban egyaránt megmutatkozik. Sok közül 

egy-két példát említve a különböző tudományágak 
területéről: 
a) A mozgó anyag világában (a fizikában) az 
atomok elektronjától a bolygókig a keringő tes-
teknél a centrifugális és a centripetális erők nagy-
ságának azonossága (a hatóerők fele az egyik, fele 
a másik erő). 
b) A vegyületeknél (a kémiában) a molekula kötő 
elektronpárja ellentétes spinű (saját tengely körüli 
forgásirányú) elektronokból áll. 
c) Az élővilágban (a biológiában) a sejtek osztó-
dása; a növényi és az állati testrészek páros, vagy 
szimmetrikus kialakulása; a kétféle nemiség stb. 
d) A matematikában a 2-vel osztott képletek 
összefüggése (pl. a háromszög területe a neki 
megfelelő paralelogramma területének a fele). 
e) A bölcseletben (filozófiában) és a vallásnál a 
dualizmus, ami a művészetben is tükröződik. 
f) A gazdaságban az előbbieknél kissé részle-
tesebben:  
— már a sumeroknál a termények, termékek felét 
kellett beszolgáltatni (masdaria néven); 
— a sumeroktól napjainkig fönnmaradt a feles 
gazdálkodás (művelés, földbérlet) a mezőgazda-
ságban; 
— a Bibliában a bér a szolgálat értékének a fele 
(Második Törvény 15, 12–18); 
— a Közel-Keleten is a termény felét kellett be-
szolgáltatni a keresztes háborúk korában (11–13. 
században); 
— a jobbágyok terhei Magyarországon (és Nyu-
gat-Európában is) munkájuknak kb. a felét vették 
igénybe; 
— a piacgazdaságokban pedig manapság a ter-
melő aktív és inaktív háztartások a GDP-ből átla-
gosan fele arányban részesednek. 
 
 
2. A termel2. A termel2. A termel2. A termelõõõõ dolgozók fele arányú részesedése  dolgozók fele arányú részesedése  dolgozók fele arányú részesedése  dolgozók fele arányú részesedése 
a bruttó hazai termékba bruttó hazai termékba bruttó hazai termékba bruttó hazai termékbõõõõl (GDPl (GDPl (GDPl (GDP----bbbbõõõõl) a 2004. l) a 2004. l) a 2004. l) a 2004. 
évben 45 országbanévben 45 országbanévben 45 országbanévben 45 országban  
 
 Az alábbiakban 45 ország 2004. évi statisz-
tikai adatainak elemzése tanúsítja, hogy nemzet- 
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közi átlagban a termelő dolgozók kb. felearányban 
részesülnek a – lényegében általuk előállított – 
bruttó hazai termékből. 

Az összefoglaló adatok az 1. táblában tekinthetők 
át:    
    

 
1. tábla 
 

A GDP felhasználási arányai 2004A GDP felhasználási arányai 2004A GDP felhasználási arányai 2004A GDP felhasználási arányai 2004----bebebeben 45 ország átlagábann 45 ország átlagábann 45 ország átlagábann 45 ország átlagában2222    

 Arány % 
 

Megnevezés 
 
Háztartások 
fogyasztása 

 
Kormányzati 
fogy 

 
Bruttó 
felhalmozás 

 
Külker. 
egyenleg 

 
Egyéb 

 
Együtt 

A 45 ország átlaga 
Kiegészítések és  
helyesbítések: 
1. Nonprofit 

szervezetek 
2. Háztartásoknál 

elszámolt 
nonprofit 
szervezetek 

3. Más helyesbítés 
4. Netto keresetek 

az állami és 
nonprofit 
szervezeteknél 

57,6 
 
 
 

– 
 
 
 

-0,4 
-1,7–2,8 

 
 
 

-5,1 

18,5 
 
 
 

2,2 
 
 
 

0,4 
– 
 
 
 

– 

21,6 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
– 
 
 
 

– 

+0,1 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
1,7-2,8 

 
 
 

5,1 

97,8 
 
 
 

2,2 
 
 
 

– 
– 
 
 
 

– 
Összesen 
helyesbítve 

 
49,3–50,4 

 
21,1 

 
21,6 

 
0,1 

 
6,8-7,9 

 
100 

    
A kiegészítéseket és helyesbítéseket a következők 
indokolják: 
 Az 1. és 2. kiegészítés, illetve helyesbítés az 
ún. nonprofit szervezetek (pártok, szakszerve-
zetek, szakmai kamarák, sportegyesületek, egy-
házak stb.) fogyasztási arányának feltüntetésével 
egyfelől az arányszámok összegének 100-ra törté-
nő kiegészítését, másrészt a háztartások fogyasz-
tási arányának a részben ott figyelembe vett non-
profit szervezetek fogyasztásának arányától való 
megtisztítását célozza. 
Így a kormányzati (állami) és a nonprofit szerve-
zetek fogyasztási aránya összesítve is szerepel-
tethető.    

A 3. helyesbítés két körülménnyel kapcso-
latos:    
(1) Negatív külkereskedelmi egyenleg (behoza-
tali többlet) esetében a belföldi felhasználás na-
gyobb a GDP-nél. Főleg ezért az érintett orszá-
goknál a háztartások fogyasztási arányszámát (és a 
többit is) csökkenteni kell. (A csökkentés átlagos 
indexe 1,03.) 

(2) Számoltam továbbá 2 százalékos mértékben 
vagylagosan figyelembe vett, vagy figyelmen kívül 
hagyott módon a nemzetközi statisztikák lehetsé-
ges hibaarányával is. (A csökkentés megfelelő in-
dexe 1,02.)  
Így a fő arányok „-tól -ig” határok között jelle-
mezhetők. 
E két okból történő helyesbítés együttesen  
1,7–2,8 ponttal csökkenti az 57,6 % arányszámot. 
 A 4. helyesbítést illetően: 
A vizsgálat annak megállapítására irányul, hogy a 
termelő dolgozóktól milyen arányú elvonás tör-
ténik. Ezért a háztartások teljes fogyasztási ará-
nyából le kell vonni a nem termelő állami és non-
profit szervek dolgozóinak lényegében háztartási 
fogyasztásra költött nettó keresetei összegének 
arányát. Ezt a magyar adatok alapján vettem fi-
gyelembe 5,1 százalékponttal, mivel hazánk köze-
pesen, vagy átlagosan fejlett országnak tekinthető, 
a megfelelő adatok országonként pedig nem álltak 
a rendelkezésemre. 
 A háztartások fogyasztása tartalmazza a pénz- 
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beni társadalmi juttatásokból – mint lakossági jö-
vedelmen belüli átcsoportosításból (transzferből) 
– fedezett fogyasztást, a kormányzati fogyasztás-
ban pedig a természetbeni társadalmi juttatások 
(oktatás, egészségügy, szociális és egyéb szolgál-
tató intézmények) fogyasztása is megfelelő módon 
szerepel. 
 Az előbbi táblából megállapítható, hogy a kb. 
felefelefelefele----felefelefelefele arány a GDP felhasználásánál kétféle vi-
szonylatban is megmutatkozik: 
 (1) Egyrészről a termelő dolgozók háztartása-
inak fogyasztása 49,3–50,4 %, másrészről az álla-
mi és a nonprofit szervezetek fogyasztása, vala-
mint a dolgozóik nettó keresete és a bruttó fel-
halmozás együttes aránya 49,6–50,7 %. 
 (2) A kormányzati (állami) és a nonprofit szer-
vezetek fogyasztási aránya (21,1 %), valamint a 
bruttó felhalmozás aránya (21,6 %) együtt tekint- 

ve 49,4–50,6 % arányú megoszlást mutat. 
    Nemzetközi méretekben tehát napjainkNemzetközi méretekben tehát napjainkNemzetközi méretekben tehát napjainkNemzetközi méretekben tehát napjaink----
ban is érvényesül a „feleban is érvényesül a „feleban is érvényesül a „feleban is érvényesül a „fele szegény regösöké, felefelefelefele 
a gazdáé” ososososztozkodás a bruttó hazai terméztozkodás a bruttó hazai terméztozkodás a bruttó hazai terméztozkodás a bruttó hazai termé----
ken.ken.ken.ken. Itt „szegény regösök” a termelő dolgozók, a 
„gazda” pedig az állam, a nonprofit szervezetek és 
természetesen a profitra (nyereségre, tőkehaszon-
ra) törekvő munkáltatók, vállalatok, illetve azok 
tulajdonosai. 
    
    
3. A GDP felhasználása Magyarországon3. A GDP felhasználása Magyarországon3. A GDP felhasználása Magyarországon3. A GDP felhasználása Magyarországon    
 
 E fejezetben érdemes bemutatni a GDP fel-
használását Magyarországon az elmúlt 10–17 év-
ben. A statisztikai adatok3    a 2. táblában a követ-
kezőket mutatják: 
    

    
2. tábla 
 
    A GDP felhasználása MagyarországonA GDP felhasználása MagyarországonA GDP felhasználása MagyarországonA GDP felhasználása Magyarországon    
______________________________________________________________     
1. 1988–2004 (17 év) átlagában a GDP (=100) felhasználási arányai:*    (%)    
      a) Háztartások fogyasztása személyes rendelkezésű  
  jövedelemből                                                                                  51,3   
      b) Állami és nonprofit szervek fogyasztása a gazdasági  
  szervezetek lakosság és közösség részére végzett  
  természetbeni szolgáltatásaival együtt                                                 24,4 
      c) Bruttó felhalmozás                                                                             24,3 
 
2. Helyesbítés az állami és nonprofit szervek dolgozói  
    nettó kereseteinek arányával (5,1 százalékpont):    
       a) Helyesbített 1/a) tétel                                                  51,3 – 5,1 = 46,2   
       b) Helyesbített 1/b) tétel                                                 24,4 + 5,1 = 29,5  
 
3. Helyesbítés a GDP és a GNI átlagos eltérésével az  
    1995–2004. évek között (5,3; illetve 3,5 százalékpont):    
       a) Helyesbített 1/c) tétel A)                                             24,3 – 5,3 = 19,0   
                                              B)                                             24,3 – 3,5 = 20,8 
______________________________________________________________ 
 
* Negatív külkereskedelmi egyenlegek miatt átla-
gosan 1,025 indexszel helyesbítve. 
 Az 1. tétel szerint látszólag rendben vannak 
az arányok, mert a fele-fele arány a már említett 
kétféle módon is megnyilvánul (az 51,3 és 24,4 + 
24,3 = 48,7; valamint a 24,4 és a 24,3 arány-
számok között). 

 A fele-fele arány nemzetközi átlagban tör-
vényszerűnek tekinthető egyfelől a termelő aktív 
és inaktív dolgozók háztartási fogyasztásának 
GDP-beli aránya, másfelől a GDP összes egyéb 
felhasználása aránya között. 
 Ám az 1/a. arányszám nemzetközi átlagban 
54,4 %, amihez képest a magyar arány (51,3 %) 
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3,1 százalékpontos (6 százalékos) elmaradást mu-
tat. Így a magyar háztartások minden évben elve-
szítik (nem kapják meg) ezt a 6 % jövedelmet, 
ami 10 év alatt kereken 60 %, 17 év alatt pedig 
egy évi teljes jövedelmüknek felel meg.  
A rendszerváltás (1990) óta tehát 2006-ig a ma-
gyar háztartások egy évi teljes jövedelmüktől es-
tek el, melyet a megtermelt GDP alapján megkap-
hattak volna. Így a termelő dolgozók háztartásai 
sem kapták meg a GDP 50 %-át, hanem csak 
46,2 %-át (2/a. tétel, ahol –5,1 % a nem termelő 
dolgozók nettó kereseteinek aránya a GDP-ben). 
Hová lett ez a nem csekély jövedelem? 
 Magyarázatát a GDP (Gross Domestic Pro-
duct = Bruttó hazai termék) és a GNI (Gross Na-
tional Income = Bruttó nemzeti jövedelem) elté-
rése adja. „A bruttó hazai termékből úgy számít-
ható ki a bruttó nemzeti jövedelem, hogy a GDP-
ből levonjuk azt az összeget, amennyivel több a 
külföldre fizetett jövedelem a külföldről kapott 
jövedelemnél. Ez 2004-ben a GDP 5,6 %-át tette 
ki, vagyis ennyivel kisebb a GNI a GDP-nél 
(Ugyanez 2003-ban 4,9 % volt)”– írják a Bruttó 
hazai termék 2004. c. KSH-kiadványban. 
 Az 1995–2004. évek 10 éves átlagában a 
GDP 5,3 %-a volt a GDP és GNI különbözete, 
vagyis egyenlegszerűen a GDP 5,3 %-ával volt 
több a külföldre fizetett jövedelem a külföldről ka- 

pott jövedelemnél. Ennek az egyenlegnek az 1/3-
át, 1,8 százalékpontnak megfelelő összeget a kül-
földi tulajdonosok tőkejövedelmükből beruházás-
ként visszaforgattak a magyarországi gazdaságba, 
az egyenleg 2/3-a, 3,5 százalékpontnak megfelelő 
jövedelem azonban a magyar gazdaságból végle-
ges kivonásra került. Így a bruttó felhalmozás 
GDP-beli aránya valójában legalább 3,5 száza-
lékponttal alacsonyabb a kimutatottnál (3/a. he-
lyesbítés). 
 Nehéz eldönteni, hogy az országból rend-
szeresen és véglegesen kivont jövedelem (a GDP 
3,5 %-a) hol hiányzott, valójában mindenütt. Ha 
pl. a termelő háztartások fogyasztási arányát  
(46,2 %) növeljük meg vele 49,7 %-ra, úgy a ter-
melő dolgozók lényegében megkaphatták volna a 
fele arányú jogos részesedésüket, az összes dol-
gozó és háztartás úgyszintén (kb. 49,7+5,1 = 
54,8 % arány mellett, ami a 2004. évi nemzetközi 
átlagnak (54,4 %) is kb. megfelel. 
 A 3/a. tétel szerint a felhalmozási hányad va-
valójában kevesebb lehet a feltüntetettnél; csök-
kentett mértéke (20,8 %) lényegében megfelel a 
nemzetközi átlagnak (21,6 %). 
 A GDP és a GNI említett eltérése 2004-ben 
abszolút számokban és az előbbieknél részlete-
sebben a 3. táblában érzékelhető: 
    

    
3. tábla  
 
    A GDP és a GNI eltérése Magyarországon 2004A GDP és a GNI eltérése Magyarországon 2004A GDP és a GNI eltérése Magyarországon 2004A GDP és a GNI eltérése Magyarországon 2004----ben folyó áron millió Ft ben folyó áron millió Ft ben folyó áron millió Ft ben folyó áron millió Ft     
        
GDP                                                                   20 413 478  millió Ft,   100,00 %   
1) Külföldről származó munkajövedelmek 
    egyenlege                                                          + 31 708     „         ,       0,15 %   
2) EU-nak fizetett és tőle kapott  
    támogatások egyenlege                                      + 60 588     „         ,       0,30 %   
3) Külföldre fizetett nettó tulajdonosi  
    jövedelem                                                      – 1 233 075     „         ,       6,04 %   
Ebből: Visszaforgatott tőkejövedelem                   – 447 272     „         ,        2,19 %   
            Végleges veszteség                                   – 785 803     „         ,        3,85 % 
GNI                                                                   19 272 699  millió Ft,        94,41 %   
    
 A külföldre fizetett nettó tulajdonosi jövede-
lemnek egyenlegszerűen kb. 1/3 része visszafor-
gatott jövedelemmé vált, 2/3 része végleg elveszett 
a magyarországi gazdaság számára. 
 Ez a közel 4 %-os, 800 milliárd forintos vég- 

leges veszteség 25 év alatt átlagosan az ország 
egész egy évi GDP-jét teszi ki. 
 Évi összege igen jelentős, 2004-ben pl. ak-
kora, mint: 
― kb. 800 000 magyar állampolgár egy évi tel- 
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jes háztartási fogyasztásának értéke; 
― a helyi önkormányzatok éves támogatása a 

központi költségvetésből (769 md Ft); 
― a gazdálkodó szervezetek éves befizetései a 

központi költségvetésbe (799 md Ft) és 
― megközelíti a központi költségvetésből az 

adósságszolgálat, kamattérítés összegét  
(886 md Ft). 

 
 Furcsa, hogy az ország külföldi tőketulaj-
donosok által történő, jelzett mértékű rendszeres 
és végleges kifosztásáról, valamint annak lehet-
séges megszüntetéséről a parlamenti pártok nem 
szólnak egy szót sem, még a 2006. évi választási 
propagandájukban sem említették. Hallgatásukkal 
elfogadják azt és segédkeznek (asszisztálnak) is 
hozzá. Ez komoly aggodalomra ad okot. 
 
 Ezért szól így a cím: „Magyarország nemzet-
közi kifosztása és a hazai ″komprádor burzsoázia″ 
politikusai napjainkban”. 
A „komprádor burzsoázia” kifejezés „marxista” 
csengésű, figyelmeztetett egy ismerősöm. Ez nem 
baj, ha a tartalma igaz: „a gyarmatosító tőké-
sekkel összejátszó, őket kiszolgáló hazai tőkések.” 
Politikusaink EGY RÉSZE pedig vagy maga is 
ilyen tőkés, vagy azok kiszolgálója. 
 Ideje és helyes a dolgokat a valódi nevükön 
megnevezni. 
 
 Egyetértőleg idézhetem Csath Magdolna 
könyvéből4 a következőket:  
 „A jelentős külföldi profitnak, melyet a kül-
földi cégek által élvezett adókedvezmények is nö-
velnek, jelentős része kifolyik az országból, vissza 
a külföldi cégek központjába... így a GDP-ből a 
megérdemeltnél kevesebb jut a magyar munka-
vállalók zsebébe. 
 Hívei szerint a globalizáció a leglényegesebb 
és legjelentősebb történelmi fejlődési időszak. A 
szkeptikusok szerint viszont nem más, mint a két 
világháború által megszakított gyarmatosítás foly-
tatása. 
[Nem divat ma emlegetni az imperializmust sem, 
pedig igencsak dúl a világban (az én, F. T. köz-
bevetett megjegyzésem).] 
 David Held és Anthony McGrew a követ-
kezőképpen jellemzi korunkat, s benne a globa-
lizációt: 

 „A modern világrendben ...a nyugati tőke új-
ra meg újra kizárólagos gazdasági érdeköveze-
tekre osztja fel a világot. 
 Ma a különbség csupán annyi, hogy az impe-
rializmus új formát öltött. 
 Az új mechanizmusok, a Világbank és az IMF 
ellenőrzik és mozgatják a világot: szolgálva a világ 
fő kapitalista állami pénzügyi köreinek érdekeit.” 
 A (globalizációt szolgáló) neoliberális ideoló-
gia egyik fő tétele így hangzik: „A kormánynak 
nincs helye a gazdaságban.” Magyarra fordítva: a 
kormány ne szóljon bele abba, hogy mit csinálnak 
a cégek, ne próbálja ellenőrizni, szabályozni tevé-
kenységüket. Másrészről pedig adjon mindent: a 
kórházakat és az iskolákat is magánkézbe. 
 A szakemberek, kutatók közül (is) sokakat 
megvesz és kiszolgálójává tesz a neoliberális 
tábor.  
 A „politikai elit” elsősorban az üzleti élet 
szereplőire és nem a lakosságra, a választókra fi-
gyel. A lakosság érdekeinek szolgálatát elsősor-
ban a választások idején tűzi zászlójára. 
 Ezért a neoliberális, globális ideológiát úgy is 
jellemezhetnénk, hogy a kormányok ma már nem 
az emberek, hanem a tőke érdekeit képviselik. 
 Egyre több szerző véleménye szerint egyéb-
ként a globalizáció nem más, mint ″neokoloni-
alizmus″, vagyis újgyarmatosítás.  
 De meddig tűrik ezt az emberek?” – kérdezi 
Csath Magdolna. 
 
 És valójában mit lehet tenni a felkelés és a 
„terrorizmus” elkerülésével? Sokat, így pédául.: 
1) Az államot nem gyengíteni, hanem erősíteni 
kell. 
    a) Államilag ellenőrizni és szabályozni kell az 

országból kivonható tőke és jövedelem mér-
tékét. Pl. mind a hazai, mind a külföldi tu-
lajdonú, Magyarországon működő tőke és 
Magyarországon szerzett profit-, kamatjöve-
delem legalább 2/3 részét véglegesen Ma-
gyarország területén kell működtetni, illetve 
beruházni. 

     b) Kérni kell a külföldi államadósság nagyobb 
részének elengedését, vagy 

c) kérni kell és legalább 10 évre fel kell füg-
geszteni az adósságszolgálat (törlesztés, ka-
matfizetés) teljesítését, hogy közben a ma-
gyar állam és a gazdaság talpra tudjon állni. 
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 d) Nyilvánvaló, hogy a globális kapitalizmus 
megközelítőleg sem tudja biztosítani a teljes 
foglalkoztatást. Ezért a „versenyszféra” mel-
lett ki kell alakítani olyan erős állami szek-
tort, amely elsősorban nem profit-, hanem 
foglalkoztatás-érdekelt. Fő feladata biztosí-
tani, hogy legyen munkahelye és keresete az 
országban mindenkinek, aki arra törekszik 
és a versenyszférában nem tud elhelyez-
kedni.  

2) Erősíteni kell a nemzeti érdek védelmét és 
érvényesítését 

 a) a politikai pártokban, a törvényhozásban és 
az államapparátusban; 

 b) az oktatásban, a kultúrában és a tömegtájé-
koztatásban; 

 c) széles körben ismertetni kell a lakossággal 
az ország rendszeres kifosztását és tiltakozó 
tüntetéseket kell szervezni annak megszün-
tetésére, vagy lényeges mérséklésére. 

3) Bővíteni és erősíteni kell a nemzeti érdeket 
szolgáló polgári szervezeteket. 

4) Nemzetközi összefogásra kell törekedni a glo-
balista újgyarmatosítás ellenében a nemzeti 
érdekeiket védő más országokkal. 

5) Ki kell dolgozni a nemzeti érdekeink védel-
mének és érvényesítésének közép- és hosz-
szútávú programját, figyelemmel a határa-
inkon túl élő magyarság érdekeire is. 

 A program kidolgozásába be kell vonni a tár-
sadalom minden fontos rétegének képviselőit.  
 
 Lehet tenni, s nem is keveset. Csak tegye  

meg mindenki, ami rajta múlik. Pl. kezdje azzal, 
hogy magyar boltban magyar árut vásárol, ha van, 
idegen áru helyett; a televízióban magyar műsoro-
kat néz idegen filmek helyett, és így tovább. 
 A felezés bemutatott gazdasági törvényének 
megfelelő érvényesülését helyre kell állítani Ma-
gyarországon (is)! 
 Természetesen nem várható, hogy a nem-
zetközi tőke képviselői örömmel fogadnának a 
fentiekhez hasonló magyar kezdeményezéseket. 
Feszültségekkel nyilvánvalóan számolni kell. 
Ezek mértékének és fajtáinak felvállalása poli-
tikai mérlegelés és ésszerű kompromisszumra tö-
rekvés tárgya is. 
Ám az is nyilvánvaló, hogy nem szabad a súrlódá-
smentesség érdekében lemondani a magyar nem-
zeti érdek érvényesítéséről és hagyni az ország 
további jelentős kifosztását. 
 

Budapest, 2006. május 27. 
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Böjte Csaba 
 

LEVÉL A CSALÁDOMNAK 
 

 
Kedves gyermekek, kedves barátaim! Az én Kedves gyermekek, kedves barátaim! Az én Kedves gyermekek, kedves barátaim! Az én Kedves gyermekek, kedves barátaim! Az én 
hitem alapja: az élhitem alapja: az élhitem alapja: az élhitem alapja: az élõõõõ személyes Isten, akinek  személyes Isten, akinek  személyes Isten, akinek  személyes Isten, akinek 
legszebb tulajdonsága az önzetlen jóság és a legszebb tulajdonsága az önzetlen jóság és a legszebb tulajdonsága az önzetlen jóság és a legszebb tulajdonsága az önzetlen jóság és a 
jókedvjókedvjókedvjókedvûûûû ajándékosztó szeretet! Hiszem, hogy  ajándékosztó szeretet! Hiszem, hogy  ajándékosztó szeretet! Hiszem, hogy  ajándékosztó szeretet! Hiszem, hogy 
minden ami kezébminden ami kezébminden ami kezébminden ami kezébõõõõl kikerül, az jó, mert l kikerül, az jó, mert l kikerül, az jó, mert l kikerül, az jó, mert ÕÕÕÕ    
selejtest nem teremt! Hiszem, hogy minden selejtest nem teremt! Hiszem, hogy minden selejtest nem teremt! Hiszem, hogy minden selejtest nem teremt! Hiszem, hogy minden 
ember a végtelen teremtember a végtelen teremtember a végtelen teremtember a végtelen teremtõõõõ Jóság csodája, re Jóság csodája, re Jóság csodája, re Jóság csodája, re----
mekmmekmmekmmekmûûûûve. Mindannyian, te magad is, egy csove. Mindannyian, te magad is, egy csove. Mindannyian, te magad is, egy csove. Mindannyian, te magad is, egy cso----
da vagy egy marék porban, a megda vagy egy marék porban, a megda vagy egy marék porban, a megda vagy egy marék porban, a meg----testesült testesült testesült testesült 
szépsészépsészépsészépség, igazság és jóság.g, igazság és jóság.g, igazság és jóság.g, igazság és jóság.    
 
Természetesen nekem szegezitek a kérdést: Akkor 
mitől a sok bűn, a szenvedés ezen a Földön? 
Anyánk, az Egyház, Jézus Krisztus tanítása alap-
ján beszél a szabad akarattal rendelkező szemé-
lyes gonoszról, az ördögről. Sajnos, a ma embere 
hajlamos megfeledkezni róla. 
 
Életem során sokszor megtapasztaltam a gonosz 
lélek jelenlétét. A mindennapok egy-egy lépé-
sért, befogadott gyermekért, sodródó lélekért sok-
szor szembe kellett mennem a gonosszal. Szomo-
rúan tapasztaltam, hogy igazat mondott a mi 
Urunk, mikor arra figyelmeztetett: "Az ördög, mint 
ordító oroszlán jár körül és keresi, hogy kit nyel-
het el." Egyházunk nem dualista, számunkra nincs 
egy jó és egy rossz végtelen erő a Földön. Mi ke-
resztények Szent Pállal valljuk: Krisztus nevében 
meghajlik minden térd az Égben, a Földön és a 
Föld alatt. 
 
A gonosz hatalmas, de ő is csak szabad akaratú 
teremtménye az Istennek, akárcsak mi emberek. 
Az ördög szabadon és örökre döntött a rossz mel-
lett. Nagyon gonosz, nem ismer irgalmat, és ha 
gyengék vagyunk, nemcsak a földi létünket nyo-
morítja meg, de képes örök kárhozatra is ragadni 
minket. 
 
A gonosz mindannyiunkat szeretne lesodorni a 
szeretet útjáról, és arra szeretne rávenni, hogy mi 
magunk is a bűnben szövetségesei legyünk. A go-
nosznak nincs keze, nyelve, ő azt szeretné, hogy 
mi magunk legyünk az ő végtagjai, gyilkos esz-
közei. Sajnos sokan engednek a gonosznak és bű-

nöket követnek el, fájdalmat okoznak másoknak 
önzésükkel, alattomos szavaikkal, tetteikkel. Na-
gyon nehéz ilyenkor megérteni, hogy mások bűne 
nem jogosít fel arra, hogy mi magunk is bűnöket 
kövessünk el. A Sátán nem csak kísértésekkel, 
hanem mások dühös acsarkodásával, gonosz bes-
zédével, rossz példájával is szeretne bennünket is 
megfertőzni, magáévá tenni. 
 
Persze, ha nem sikerül a gonosznak megszállnia, a 
maga eszközévé tenni bennünket, akkor legalább 
azt szeretné elérni, hogy torpanjunk meg, és dob-
juk be a törülközőt, adjuk fel a harcot, hogy rezig-
náltan magunkba roskadva hagyjuk, hogy sodor-
jon az ár. 
 
Nagycsütörtökön új parancsot adott az Úr: a szere-
tet parancsát. A gonosz sokszor hegyeket mozgat 
körülöttünk, és ilyenkor kicsinységünkből felfaka-
dó félelmünkben, gyámoltalanságunkban mennyei 
Atyánk kezébe kell kapaszkodnunk, akárcsak a 
mesterünk, Krisztus. Az ő emberek iránti, de az 
Atya iránti bizalma sem ingott meg a kereszten 
sem: "Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy 
mit cselekszenek – mondja a kereszten Jézus, 
majd, vérbefagyva, utolsó leheletével – Atyám ke-
zedbe ajánlom a lelkemet". Jézus kitartott a szere-
tet útján, más út nem adatott számunkra sem. 
 
Nincs hatalma a gonosznak felettünk, a bűn le-
győzhető. Az igazi szabadság az, hogy szerethe-
tünk, s e szabadságunkat soha senki nem veheti 
el, ezt csak mi adhatjuk oda szabad akaratú dön-
tésünkkel. Igen, szabadok vagyunk, ha szívünket 
nem rántja görcsbe a gyűlölet, a bűnös indulat. 
Jézus követője, Maximilián Kolbe a II. világhá-
ború poklában, a német haláltáborban is szabad 
volt, mert tudatosan döntött a szeretet mellett. Ta-
lán ismerős az ő története. E ferences szerzetes 
papot, mint oly sok lengyel honfitársát, a német 
megszállás alatt munkatáborba viszik. Néhány rab 
megszökik. A kegyetlen indulat az őröket arra 
vette rá, hogy minden tizedik rabot éhhalálra ítél-
jenek. Egy hatgyermekes lengyel férfit ragadtak ki 
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a sorból. Ez az ember gyermekei, családja nevé-
ben kegyelemért könyörög. A háború poklában el-
torzult tiszt nem irgalmaz. És ekkor az atya fel-
kínálja a férfi életéért cserébe a saját életét. Döb-
benetes! A tiszt megengedi, hogy szeretetből vál-
lalja az éhhalált a szerzetes. "Nagyobb szeretete 
senkinek nincs – mondta Jézus krisztus –, mint ki 
életét adja az övéiért". II. János Pál pápa szentté 
avatta Maximilián Kolbét, és a szenttéavatás 
szentmiséjén ott volt ez a hatgyermekes lengyel 
édesapa. Örök példakép, még a földi pokolban is 
szabadok vagyunk, ha a szeretet mellett döntünk. 
Bármi is történik körülöttünk, nekünk nem szabad 
letérnünk a szeretet, útjáról. Tudnunk kell: a bűn 
zsoldja a halál. 
 
A gonosz folyamatosan támad, eleven tűz, mely 
elpusztíthat, de – a szentírás szerint kitartó har-
cunkban – mint az arany megtisztulhatunk a tűz-
ben. Gyengeségünk megtapasztalása alázatra, sze-
rénységre, Isten kezébe kapaszkodásra késztethet 
bennünket. A bűn: sötétség, a szeretet – a fény hi-
ánya. Nekem nem küzdeni kell a bűnnel, a sötétet 
nem lehet felaprítani és kilapátolni a világból, ha-
nem fényt kell gyújtani. Szeretni mindig lehet, a  

jóság melletti döntést nem vehetik el tőled, azt 
csak te adhatod akarattal oda. Családjainkat, vagy 
népünk nagy családját csak az imádságos szeretet, 
a jóságból fakadó testvéri cselekedetek menthetik 
meg. 
 
Egy személyes jó tanács. Én mindig, ha nagyon 
közelinek éreztem a gonosz jelenlétét, mint men-
tőövbe kapaszkodtam a szeretet apró, mindennapi 
cselekedeteibe. Mindig kell szeretni, de ha a go-
nosz jelenléte, örvénylő sodró ereje körülvesz, ak-
kor a szeretet cselekedeteibe kell menekülni. A 
jótettek karjai között biztonságot találhatunk. 
Mennél jobban tombol a bűn körülöttünk, annál 
tudatosabban, alázatosabban, önzetlenebbül kell 
tenni a jót. 
 
Ne félj, összedőlhet körülötted a világ, te szeress 
és élni fogsz, a legnagyobb vihar után is kisüt az 
áldott nap. Tudnod kell: az igazságot, az életet 
meg lehet ölni, de harmadnapon diadalmason fel-
támad. 
 
Déva, 2006. április 26. 
Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t. 
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