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A liberalizmus vadhajtásai

BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Az egyesek által nem egé-
szen alaptalanul elhomá-
lyosulásnak nevezett fel-

világosodás eszmei-ideológi-
ai lándzsahegye a liberalizmus 
volt, amely akkortájt a háttér-
ben állók hatalmi-gazdasági ér-
dekmegfontolásaitól függetle-
nül pozitív mondanivalóval ren-
delkezett. És ami ennél is fonto-
sabb, programjának nem kis ré-
sze egyirányba mutatott az em-
beri igazságérzettel.

A vélemény-, szólás-, sajtó-, 
lelkiismereti- és vallásszabad-
ság olyan eszmék, amelyek mél-
tán találkoztak egyre szélesebb 
társadalmi rétegek egyetérté-
sével. Vagyis eme eszmerend-
szernek volt pozitív üzenete a 
háttérbeli mozgatórugókról és 
a későbbi gyászos következmé-
nyektől – a szekularizáció nyo-
mán fellépő értékvesztés, nihi-
lizmus, szétzüllés, a szervesen 
kialakult hagyományok fokoza-
tos romlása, gazdasági síkon a 
bolygó tartalékainak gát nélkü-
li felélése – függetlenül. Mihelyt 
azonban eme ideológia kiütéses 
győzelmet aratott a második vi-
lágháború után, és egyes célki-
tűzéseit alkotmányszinten rög-
zítették kontinensünk államai-
ban, a liberalizmus egyfajta pót-
cselekvésként, önigazolásként 
fokozatosan átalakult a devian-
ciakultúrák népszerűsítőjévé és 
védelmezőjévé.

Fontosabb a bűnelkövető joga, 
mint az áldozaté 

A halálbüntetés eltörlésének 
szükségességéről még el le-
het vitatkozni, de ma már azt 
is meg akarják akadályozni az 
egyéni szabadság védelemének 
zászlaja alatt, hogy a többszö-
rös gyilkosokat életük végéig el-
különítsék a társadalom érték-
teremtő részétől. Egyre nyilván-
valóbb, hogy a liberálisok szá-
mára fontosabb a bűnelköve-
tő joga, mint az áldozaté. S foly-
tathatjuk a kábítószer problé-
makörének liberális kezelésé-
vel vagy az abortusszal. Elvég-
re a korlátlan individuális sza-
badság eszméjétől hajtva a libe-
rálisok a világ minden pontján 
lándzsát törnek az államilag le-
galizált, sőt anyagilag támoga-
tott magzatgyilkosság mellett. 
Az anya önrendelkezési jogá-
ra hivatkoznak, miközben ér-
dekes módon megfeledkeznek 
saját alapelvükről, miszerint 
saját szabadságom odáig ter-
jed, amíg nem sérti a másikét. 
S akkor nem szólunk az embe-
ri élet szentségéről és minden 
ember egyéni méltóságáról. És 
ide tartozik a liberalizmus ta-
lán legabszurdabb kinövése, a 
genderideológia is, amelynek 
kvintesszenciája, hogy erköl-
csileg és jogilag a perverziót, az 
abnormalitást azonos rangra kí-
vánják emelni a társadalom fi-
zikai önreprodukcióját biztosító 
normális férfi-nő kapcsolattal.

Nem létezik médiaetika,
csak nézettség

Aligha tagadható, hogy a libe-
ralizmusból nőtt ki a „politi-
kai korrektség” nevű kifejezés, 
amely voltaképpen cenzúra- és 
öncenzúraforrás. Ennek szer-
ves része a genderideológia, 
amely ma már egészen abszurd, 
a normalitást nemcsak támadó, 
tagadó, de büntetőjogilag szank-
cionáló kinövésekkel is bír.

Érdemes belegondolni abba, 
hogy létezik ma a világnak olyan 
civilizáltnak mondott pontja – 
konkrétan Kanada Ontario nevű 
tartománya –, amelyben miután 
e sorok napvilágot láttak, retteg-
hetnék, hogy mikor kopogtat-
nak az állami erőszakszerveze-
tek képviselői az ajtómon azért, 
hogy gyermekeimet elszakít-
sák tőlem, és állami gondozásba 
vegyék. S erre törvényi alapjuk 
lenne! A tendencia elég egyértel-
mű, jól követhető a homoszexu-
álisok házasodási és örökbefo-
gadási jogának egyre terjedő el-
ismerésében, legutóbbi áldozat 
éppen Németország.

Ennek a jelenségkörnek a 
hangulati hátterét a széles érte-
lemben vett média biztosítja, be-
leértve a milliárdok által nézett 
hollywoodi szuperprodukciókat, 
amelyek a művészi önkifejezés 
zászlaja alatt lényegében bármit 
eladhatnak. De a fősodratú saj-
tó is – amelyre elvben szigorúbb 
szabályok vonatkoznak – egyre 
távolabb kerül eredeti funkció-
jától. Eddig is tudható volt, hogy 
a hazugságot, a félrevezetést ci-
nikusan, érdekvezérelten hasz-
nálja, de ritkán szembesülhetett 
a világ olyan brutálisan nyers 
valósággal, mint a múlt hónap 
végén nyilvánosságra került le-
leplező videofelvételen keresz-
tül. Ebben a CNN producere vi-

lágosan kimondja: nem létezik 
médiaetika, csak nézettség (meg 
persze hatalmi megfontolások, 
elvárások és összefonódások, ez 
nem kap kellő hangsúlyt a be-
szélgetésben), aminek érdeké-
ben gátlástalanul hazudik a vi-
lág közvéleményének egyik leg-
főbb alakítója. Ettől még persze a 
kézi vezérlésű fősodratú média 
(a vezérlési technikákról rész-
letesen szól Udo Ulfkotte Meg-
vásárolt újságírók című könyve) 
hatalma nem fog megtörni. A tö-
meghatást pedig híven példáz-
za, hogy tavalyelőtt a konzer-
vatívnak gondolt Írországban is 
megszavazta a nép a homosze-
xuálisok házasodási jogának 
törvénybe iktatását.

Meleg büszkeség: eszköz
a háttérhatalom kezében

A homoszexuálisok körüli zaj-
keltés, beleértve a már Erdély-
be is elérkezett „büszkeségme-
netet”, nem elsősorban arról 
szól, hogy e természetellenes, 
ferde hajlammal megvert embe-
reknek biztosítsa a társadalom 
a normálisokkal azonos meg-
becsülést. (Egyáltalában, mi-

csoda perverz gondolat a büsz-
keség fogalmát – pride – ideke-
verni? Azt sulykolni, hogy büsz-
kék legyünk saját fogyatékos-
ságunkra! Mert a biológia ezen 
alapigazságát, vagyis hogy a fo-
gyatékosság a normális fajfenn-
tartásra való képtelenség, alig-
ha tagadhatja még a legelgurul-
tabb „melegjogi” aktivista sem.) 
Ez eszköz a globális háttérhata-
lom kezében a társadalom szét-
zilálására, az organikus kap-
csok megszüntetésére, a hagyo-
mányos értékrend fellazításá-
ra és a családok tönkretételére.

Térségünk ebből a szempont-
ból is a fehér keresztény kultú-
rán belül a normalitás szigete. Itt 
általános elfogadottsága van an-
nak a gondolatnak, hogy a csa-
lád egy férfi és egy nő házassá-
gán alapszik, amelyet Magyar-
országon az Alaptörvény szint-
jén rögzítették. És remélni le-
het, hogy Klaus Johannis is ki-
írja végre e kérdésben a népsza-
vazást, amihez tavaly nem keve-
sebb, mint hárommillió aláírást 
gyűjtöttek össze a kezdeménye-
zők, s amelyre a parlament is ál-
dását adta. Az eredmény amúgy 
borítékolható.

Európa átadása

Schmidt Mária a minap ismét 
alapos és lényeglátó elemzéssel 
jelentkezett a blogján, amely rá-
mutat az LMBTQ jelenségkör ál-
talános politikai beágyazottsá-
gára. „A baloldali elit (…) frigy-
re is lépett a neoliberális gaz-
daságpolitikával, amelynek lel-
kes hívévé vált. A politikai ha-
talom elvesztése miatt csak 
még görcsösebben ragaszko-
dik a kultúra feletti befolyásá-
nak megőrzéséhez. A Lajtától 

nyugatra a jobb és baloldal egy-
aránt megszorításpárti, a GDP 
kiegyensúlyozását és az inflá-
ció alacsonyan tartását tekin-
ti prioritásának, egymásra lici-
tálnak migránssimogatásban, 
az LMBTQ ügyek felkarolásá-
ban. (…)  2017 slágerterméke 
tehát a (…) meggyőződés nél-
küli, a megkülönböztethetet-
lenségig konformista politikus, 
aki semmiről nem mond sem-
mit, ellenben csont nélkül ki-
szolgálja az elitek gazdasági és 
kulturális igényeit. Ideológiai, 
tartalmi kérdésekben átengedi 
az elsőbbséget a független mé-
diának és a nagyon civileknek. 
Ő maga nem ragaszkodik sem-
mihez, vagyis értéksemleges, 
nem tud olyan célt megjelöl-
ni, ami számára iránytűként 
szolgálna. Kivéve persze, ami 
a GDP-t, az inflációt és a hi-
ánycélt illeti. Ez a szenthá-
romsága. Ez az alap, ehhez jön 
még a multikulti, a migránsok 
beáramoltatása, az LMBTQ-
ügyek és a klímaváltozás mel-
letti kiállás. Ha ezek megvan-
nak, túlélhet. Ennek a pragma-
tikus politikai garnitúrának ju-
tott az a feladat, hogy előkészít-
se Európát arra, hogy egy új, ke-
vert muszlimizált népességnek 
adja át a területét. Ehhez há-
rom feltétel szükséges: Euró-
pa kereszténytelenítése, a tört-
identitások erőltetése a nemze-
ti identitás rovására és a politi-
kai kormányzás lecserélése a 
bürokráciák uralmára.”

Erre megy ki a játék! A glo-
bális háttérhatalom szétzúzni 
igyekszik teljes uralmának utol-
só akadályait: a nemzeteket és 
a nemzetállamokat, a mai rom-
lottságában is még létező hagyo-
mányrendszereket. Ebben pedig 
a homoszexuálisok problemati-
kája egy eszközjellegű részterü-
let. Együtt érezhetünk a homo-
szexualitás betegségével meg-
vert embertársainkkal, de lát-
nunk kell, miként használja fel 
őket a senki által meg nem vá-
lasztott, nem ellenőrzött szerve-
zett magánhatalom a maga sö-
tét céljaira.

SOMOGYI BOTOND

Könnycsepp gördült le a 
szemén. Pedig csak nyol-
cadikos lehetett. Vagy ta-

lán még annyi sem. De a lányt 
nem érdekelték a körülötte levő 
diákok, szép szemét a színpad-
ra szegezte s szenvedett a sze-
replővel. Beleélte magát helyze-
tébe. A fiúk kajánul vigyorogtak 
körülötte, a barátnő kissé meg-
lepetve tekintett mellette ülő 
társára, és próbálta vigasztalni.

Nem a lány volt az egyetlen, 
más is kereste a zsebkendőjét: 
fiatal és idős egyaránt. Meg-
szoktam, mert nem először lát-
tam hölgyeket elérzékenyülni 
az előadáson. Azt is észrevet-
tem, hogy az egyik gyereksze-
replő édesapja is – vastaps köz-
ben – sűrűn emelgeti kezét a 
szeme sarkához. Pedig sokadik 
alkalommal látta a darabot.

Mint ahogy én is. De hiá-
ba, valami mindig visszahajt a 
színpad közelébe. Mindig van 
egy jelenet, amely megragad. 
Egy mondat, amelyet elraktá-
rozok. Egy kijelentés, amely új-
ra elgondolkoztat. Egy fülbemá-
szó dal, amely ismét megcsen-
dül bennem. Egy humoros pár-
beszéd, amely újra megnevettet. 
Ki tudja, hányadszor…

Nem én vagyok egyedül e vé-
leménnyel vagy érzéssel. Már 
több ismerősömet hallottam, 
aki az első alkalom után kijelen-
tette: ezt a darabot még egyszer 
meg fogom nézni. Úgy látszik, 
az embereknek szükségük van 
arra, hogy szépet és értelmeset, 
jó és tartalmas előadást, szín-
vonalas rendezést, ötletes kore-
ográfiát lássanak a színpadon. 
Elegük van abból, hogy a mai 
absztrakt világban szépérzékü-
ket és értelmüket nem éri el az 
inger a stúdióelőadáson: min-
den érthetetlen és tompa, vagy 
ellenkezőleg, túl harsány…

A lány egy idő után megnyu-
godott. Önfeledten kezdett tap-
solni a társaival, az egész kö-
zönséggel. Már a sokadik elő-
adást érte meg a darab, de még 
mindig teltház és fennálló vas-
taps kíséri a produkciót. Ne cso-
dálkozzunk, hiszen a kolozsvá-
ri magyar színháznak az utób-
bi évek legsikeresebb darabja 
– e rohanó és kíméletlen világ-
ban, ahol a törtetést és a tisz-
tességtelen érvényesülést szin-
te kötelezőnek tartják – férfiak-
nak és hölgyeknek, fiataloknak 
és nagyszülőknek elsőre, má-
sodszorra vagy akár sokadszor-
ra is azt üzeni: légy jó, fiam, légy 
jó mindhalálig!

Úgy látszik, még mindig ér-
demes…

Légy jó, fiam!

Az abortuszpártiak az anya önrendelkezési jogára 
hivatkoznak, miközben érdekes módon megfe led -
keznek saját alapelvükről, miszerint saját szabad-
ságom odáig terjed, amíg nem sérti a másikét. 

Az embereknek szük-
ségük van arra, hogy 
szépet és értelmeset, jó 
és tartalmas előadást, 
színvonalas rendezést 
lássanak a színpadon.

A „büszkék”. Nyugaton egyre többen „szimpatizálnak” velük




