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IFJ. LINDER BÉLA: A sapkarózsát leszerel-
jük...

ID. LINDER BÉLA: Az őszirózsát felszereljük.
(A Szárnysegéd elveszi a tábornok sapkáját, és 

id. Linder elővesz egy őszirózsát, a sapkára tűzi.)

SZÁRNYSEGÉD: Most Szurmay, szaba-
don elmehetsz, de maradj nyugton. Ne nagyon 
élj társasági életet, mert még majd azt hisszük, 
szervezkedsz. Holnap reggel jelenj meg a Nem-
zeti Tanács előtt, elvárjuk az esküdet. Nyolcig 
várunk. Utána jövünk!

4 4 . J E L E N E T

Fadett, Államtitkár
A színpad eleje van megvilágítva, a többi sö-

tétben. Az Államtitkár az egyik oldalon, Fadett a 
másikon. Mindketten fényben.

ÁLLAMTITKÁR: Te itt?
FADETT: Miért, hol kellene lennem?
ÁLLAMTITKÁR: Az olasz fronton.
FADETT: Már megjöttem.
ÁLLAMTITKÁR: El sem repültél?

FADETT: Nem repített el, miniszter úr.
ÁLLAMTITKÁR: Nem én vagyok a miniszter.
FADETT: Miért, mi vagy?
ÁLLAMTITKÁR: Szabad vagyok? Nincsenek 

már feladatok.
FADETT: Már az sem vagy.
ÁLLAMTITKÁR: Hogy érted ezt?
FADETT: Fogoly vagy, túsz.
ÁLLAMTITKÁR: A Balaton?
FADETT: A hajó?
ÁLLAMTITKÁR: A vitorlák?
FADETT: Nekem a vitorlák, Ferenc, neked a 

kötelek.

4 5 . J E L E N E T

Tisza, Baronesse

A Színpad eleje elsötétül, a mélyén egy pont 
van megvilágítva, abban Tisza és a Baronesse. 
Sötét. A sötétben két lövés dördül.

Vége

Tizennyolc 

Gál Péter József

Választás és sorsválasztás

(Egy hónappal ezelőtt az alábbi cikket írtam 
városkánk újságjába, de annak szerkesztője nem 
akarta közölni, így ismerőseimnek és a helybeli-
eknek küldtem el digitális levélként.)

Az idei országgyűlési választás tétjének két 
szintje van. Az egyik a hagyományos, a nor-
mális időkben szokásos tét: ki-ki neveltetése, 
világnézete, élettapasztalatai alapján – persze, 
többé-kevésbé befolyásoltatva a média által – 
valamelyik politikai formációhoz kötődik, elhiszi a 
mondandóját, és rászavaz. Ezen a szinten – va-
lójában észre sem vesszük – azt tükrözi a voks, 
hogy ki miként viszonyul a nemzet történelmé-
hez. 

Egy, a hazánkban kb. 120 éve számottevő 
eszmét követ-e valaki, mely szerint a nép bol-
dogulása abban áll, hogy a gazdagoktól el kell 
venni, amit lehet, és az elvett javaknak egy ré-
szét, de ugye a másét, az elvevők szétosztják a 
szegények közt. Eközben az elvevők jogosnak 
tartják, de nem hirdetik, csak gyakorolják, hogy 
nekik jussuk van úgy élni, mint a gazdagoknak. 
A rászorulók meg, rászokva a róluk való gondos-
kodásra, elvárják, hogy ez az érdem és munka 
nélkül való „biztos” jövedelem nekik mindenkép-
pen járjon. 

A másik eszme képviselői úgy tartják, hogy 
a gazdagoknak törődniük kell a szegényekkel a 
keresztény alapú erkölcsiség jegyében. Olyan 
méltó munkát kell számukra előteremteniük, 
amely alapja lesz a méltó bérnek, és a valóban 
rászorulókat egyenes arányú közteherviseléssel 
kell megsegíteni. Be kell látni, az általános em-
beri gyarlóság miatt ez az elv sem vált makula 
nélküli gyakorlattá, mert az önzés nagy kísértés, 
és keresztény norma kell a féken tartásához, de 
ennek ellenére tisztességes elv, nem úgy, mint 
az előbbi. 

E kétféle eszmei alap úgy mutatkozik meg a 
való életben, hogy az első tömegegyeddé és így 
könnyedén manipulálhatóvá teszi az embereket. 
A másik a hagyományos közösségekre – család, 
szerves helyi közösségek, nemzet – fókuszál, így 
erősebb szuverenitásban élhetnek a személyek. 

Minden párt programjában (adók, bérek, jut-
tatások, oktatás, egészségügy, külpolitika stb.) 
e két elv valamelyike érhető tetten. Itt jegyzem 
meg, el kell ismerni, hogy személyes boldogsá-
gunk természetesen függ attól, országosan kik 
szervezik életünk társadalmi kereteit, de a sze-
mélyes boldogság gyökere sosem az intézmé-
nyes intézkedésekből ered!

Az idei választás tétjének van egy magasabb 
szintje is. Ki-ki bizonyára érzi a zsigereiben, hogy 
a közhelynek számító „felgyorsult a világ” kife-
jezés mit takar. Azt, hogy európai civilizációnk 
szétesése áradásszerűen folyik. Európa-Titanic 
már összeütközött a jégheggyel. (Kolundzsija 
Gábor fejtette ki ezt az allegóriát egy remek írá-
sában.) A történés tünete, hogy minden, évezre-
dek kiérlelte, állandó érték mállóban van, úszik 
el. Nagy erők kérdőjelezik meg őket, és fáradoz-
nak hiteltelenítésükön (gondoljunk a természe-
tes nemekre, a házasság és család tartalmára, 
az emberi élet természetfeletti szentségére, a 
nemzet mint közösség létjogosultságára stb.). 
Egyáltalán, hogy értékek állandóak lehetnek, 
sőt isteni eredetűek, már ezt sem fogadják el a 
„modernek”. Ami állandó alapérték, az ő értelme-
zésük szerint egyenlő az elmaradottsággal. Ez 
az ideológiai nyomulás és agymosás odavezet, 
hogy a hagyományos értékeket relatívvá silányít-
ják, a devianciákat egyenjogúsítani igyekeznek, 
az erkölcsi bűnök iránt megértést tanúsítanak. 
Eszükbe sem jut már, hogy egy felebarátnak 
esendő társa felé szeretettel kell fordulnia, nem 
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a hibás tetteit kell tisztelnie. A „másság tiszte-
letét” követelők ma már világméretű erővel, ter-
rorisztikus módon épp a hagyományos, állandó 
emberi alapértékeket követőkkel szemben nem 
gyakorolják a „másság tiszteletét”. Ennek az ag-
ressziónak az a következménye, hogy az euró-
pai civilizáció saját öngyengítése által szétesik, 
és néhány évtized múlva Európa Eurábiává vagy 
Eufrikává válhat. Az „értéksemlegesség” szel-
lemi vákuumot okoz, és ezt ügyesen betölti az 
iszlám. Hogy képpel jelenítsem meg az esélyes 
jövőt, lássuk magunk előtt az Európai Unió zász-
laját: csillagai eredetileg a Szűzanya koronáját 
jelölik, de Európa vezetősége már nem vállalta, 
hogy feltüntesse a csillagok között Fiának jelét. 
Pár évtized múlva viszont bekerülhet oda a hold 
a csillaggal...

Április 8-án nem elvetve, de meg kell halad-
nunk szokásos gondolkodásmódunkat, hogy 
csak azt nézzük mindnyájan a szavazófülkébe 
menet, ki képviseli a saját magam által hitt jót, 
vagy esetleg milyen sérelmet akarok a magam 
módján megtorolni. Azt is kell néznünk, mi a jó 
gyermekeinknek és (leendő) unokáinknak a ké-
sőbbiekben! Az áprilisi választás tétjének fel-
sőbb szintje tehát évtizedes, sőt, évszázados 
távlatú! Érdemes ezt mérlegelni! Különösen sze-
retettel ajánlom ezt a gondolatot azoknak, akiket 
az állandó egzisztenciális küszködés elkeserít és 
megkeserít. Érdemes élni szavazati jogukkal – 
utódainkért!

A szellem világának Titanicján még fenntart-
ják a látszatot: a nagyszalonban szól a zene, az 
emberek még kiöltözötten esznek, isznak, tán-
colnak, még fénylenek a csillárok, csillognak az 

ékszerek, mintha mi sem történt volna, de a hajó 
már léket kapott. A Carpathia (tehát Kárpátia) 
azonban fedélzetére veszi azokat, akiket csak le-
het, az amúgy is rajta tartózkodók mellé.

Gondolkozzunk el április 8-áig minél gyakrab-
ban a sorsválasztás szó jelentésén!

Utóirat

Majdnem 3 millió szavazópolgár megérezte 
vagy tudta, hogy sorsválasztás történik április 
8-án, és bizalmat szavazott az eddigi jobbkö-
zép pártszövetségnek. Nem egy makulátlan em-
berekből álló politikai közösség győzött, olyan 
sosem volt és nem is lesz a történelemben, 
hanem egy, a kereszténységhez ragaszkodni 
akaró szellemi erő, a Carpathia. Ez a hajó fogta 
tehát a vészjelzéseket. Hajt a Titanic felé, már 
kapcsolatban van vele, de nem mentheti meg. 
Úgy tűnik, Nyugat-Európa, vagy pontosabb, ha 
azt mondjuk, a nyugati liberális demokrácia el-
süllyed. Akik kitartanak benne, nem személyileg 
vesznek oda, hanem életüket élik tovább egy dé-
monikus létben, egy „alvilági” létben, egy fojtott, 
cseppfolyós, sósvizű létben – egészen addig, 
amíg ki nem mondják kétségbeesve és őszintén: 
– Jézus Krisztus, ments meg! És a Vízen Járó 
kézen fogja egyenként a lidérces éberálmukból 
felocsúdókat, és elvezeti őket a mentőhajóhoz. 
Mindig csak egyenként, és csak őket. 

E kiegészítést írtam annak jegyében, hogy 
április 8-a az isteni irgalmasság vasárnapja volt.

2018. április 18.

Mirnics Károly

A kivándorlásról és a hazatérés lehetőségéről

Korunk gazdasági világrendszerében és a 
nemzetközi kereskedelemben a cserearányok ál-
landó romlása tapasztalható. A gazdag országok 
még gazdagabbak, a szegények pedig hozzájuk 
viszonyítva még szegényebbek lesznek. Csak 
nagyon keveseknek sikerült ebből az ördögi kör-
ből kitörniük. (Közülük a legtöbbnek azért sike-
rült, mert a hidegháborúban a gazdag országok 
politikai érdekei ezt kívánták.)

Az országok közötti cserearányok romlásának 
következménye megmutatkozik a munkavállalók 
bérében és vásárlóerejében. A közvéleményben, 
de a tudományos életben is, erősen tartja ma-
gát az a meggyőződés, hogy a kivándorlásnak – 
egyáltalán minden külső és belső vándormozga-
lomnak – ez az egyetlen kiváltó oka. Hiányzik az 
okok szociológiai szemszögből való vizsgálata. 
Téves minden olyan érvelés, miszerint a gazda-
sági folyamatok teljesen önállóak. A gazdasági 
életben tapasztalható jelenségek szinte minden 
esetben más társadalmi folyamatok függvénye-
ként fejtik ki hatásukat. Ezeknek megfelelően a 
gazdaságtudomány valamennyi ágazata a poli-
tikai közgazdaságtan keretén belül érthető meg.

A kivándorlás vagy elvándorlás jelensége min-
dennapi téma a családban, a közéletben. Ez is azt 
bizonyítja, hogy nem olyan folyamatról van szó, 
amelynek kizárólag gazdasági oka van (a kereset 
nagysága). Az a tény, hogy a kivándorlást nem 
csak gazdasági ok befolyásolja (hogy külföldön a 
fizetés kétszer-háromszor nagyobb, mint nálunk), 
szükségessé teszi, hogy a jelenséget jobban ki-
elemezzük, mert káosz van a családi döntések-
ben, az utca emberének érvelésében, vélemé-
nyében és vitatkozásában. Zűrzavar és tanácsta-
lanság lesz úrrá a fejekben.

Az emberek élik a maguk életét, s nem foglal-
koznak a múlttal, illetve ennek a jövőben jelent-
kező következményeivel. A mindennapi életük az 

elsődleges, így a döntéshozataluk is. A döntés-
hozatal következményei csak utólagosan tudato-
sulnak bennük, nevezetesen, hogy más történt, 
mint amit vártak. 

A kivándorlás lehetősége vagy szükségessé-
ge természetesen ott van minden ember tudatá-
ban.

 Így van ez a kivándorlás politikai kezelésében 
is. Látszólag e tekintetben sem történik semmi 
véletlenül, a tudattól és akarattól függetlenül. 
Úgy tűnik, hogy a döntések mindig a végsőkig 
megfontoltak. A politikai döntések következmé-
nyei azonban a kivándorló egyénre vagy utóda-
ira vonatkozóan katasztrofálisak lehetnek. Ami 
kényszerpályának (észszerű döntésnek) tűnt az 
egyén életében, később tévhitté válik.

Általában a politika halogatja a cselekvést, 
azt, amit meg kellett volna tennie a szükséges 
időben. A politikai döntések sokasága vagy épp 
meghozataluk elmulasztása az emberek tévhité-
nek és téveszméjének a forrásává válik. A va-
lóság összefüggésében ez sohasem tudatosul 
az egyéni életben a cselekvés idején. Az ember 
ritkán ismeri be, hogy több évtizedes tartalmat-
lan életet élt. Hasonlóképpen a politika logikája 
az, hogy agyonhallgatja a maga korszakos mu-
lasztásait. Ez az, ami miatt a kivándorlásnak a 
szociológiai és szociálpszichológiai okait kellene 
tanulmányozni. Sajnos nem ez történik. 

A kivándorlással sokat és sokan foglalkoznak. 
A moralizáló humán értelmiség a következmé-
nyekre már régóta figyelmeztet. A moralizáló ri-
ogatást azonban senki sem hiszi el. A kivándo-
rolni készülő biztosan tudja, hogy jövedelme és 
keresetének vásárlóereje is nagyobb lesz. Hiszi, 
hogy neki van igaza. 

Hihetetlen, hogy az emberek igényszintje 
mennyire képes alásüllyedni az élet tartalmával, 
minőségével, értelmével és céljaival kapcsolat-


