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Ezer kilométerekről borzolt kedélyek
Ukrajnában ezért vannak 

gondok az oktatási törvénnyel, a 
nyelvtörvénnyel, az önrendelke-
zéssel. A Krím Oroszország általi 
elcsatolása lovat adott azon uk-
ránok alá, akik már azelőtt kép-
telenek voltak megbékülni az 
autonómia bármely formájával. 
Ők most mindegyre azt hangoz-
tatják, hogy az önrendelkezés 
biztosítása az első lépés egy or-
szágrész elcsatolásához.

Tényleg veszélyt jelentene 
Ukrajna számára a kárpátaljai 
magyar közösség autonómiája? 
Vagy csak a nacionalisták fejé-
ben alakult ki ez a kép?

Nem tudok más fejével gon-
dolkodni, csak az aktuálpoliti-
kai helyzetet tudom elemezni. 
Azt látom, hogy két, egymástól 
mintegy kétezer kilométerre lévő 
fő régióra összpontosít az ukrán 
belpolitika: a keletire és a nyuga-
tira. Mi vagyunk a legnyugatibb 
és egyben legelmaradottabb ré-

sze az országnak. És hiába vá-
laszt el minket a háborús öve-
zettől kétezer kilométer, az ott 
történtek kihatással vannak a 
kárpátaljai magyarságra is.

A geopolitikai helyzet köze-
lebb hozta Ukrajnát az Európai 
Unióhoz. Beregszászról mennyi-
re látszik közelinek a csatlako-
zás napja?

Mindenképpen abban va-
gyunk érdekeltek, hogy az a nap 
mielőbb eljöjjön. Ennek ellené-

re többször megtapasztaltuk, 
hogy amikor közelebb evezünk 
a parthoz, valamilyen ok miatt 
ismét eltávolodunk. Meggyő-
ződésem, hogy a 21. században 
határokat háború nélkül nem 
lehet elmozdítani, ebben vi-
szont senki nem érdekelt: sem 
Magyarország, sem Ukrajna. 

A megoldás a határok fel-
számolása lenne, ez pedig az 
EU-hoz, a NATO-hoz, majd a 
schengeni övezethez való csat-
lakozással érhető el.

Nem tart attól, hogy az euró-
pai nagyhatalmak érdeke miatt 
Ukrajna befogadása az EU-ba 
kevésbé szigorú feltételrendszer 
szerint történik? Bizonyos álla-
mok esetében ugyanis Brüsszel 
kész szemet hunyni a kisebbségi 
jogok megsértése fölött.

Benne van a pakliban. Az ele-
jén minden állam igyekszik betar-
tani a feltételeket, idővel viszont a 
saját komfortzónájához próbálja 
azokat alakítani. Sajnos ebbe az 
unió sem igen tud beleszólni.

A
z értelmezési keret je-
lentőségéről, kognitív 
hatalmáról köteteket 
írtak eddig, és minden 
bizonnyal további kö-

teteket fognak még írni. Mert nem 
mindegy, hogy valamit milyen 
kontextusban értelmezünk, még 
akkor sem, ha egyébként ugyan-
abból a tényanyagból indulunk ki. 
Különben még e közös tényanyag 
sem adott, hiszen amint azt Bo-
gár László professzor ismételten 
kifejtette, a globális háttérhata-
lom, a „pusztító világerő”, képes 
tetszőleges társadalmi valóság le-
gyártására és elhitetésére. A 2001. 
szeptember 11-i önmerénylet, az 
ikertornyok berobbantása csak 
a kezdet volt, 2020-ban Donald 
Trump választási győzelmének 
elcsalása megmutatta, hogy ezek 
tényleg bármire képesek. 

Vegyük szemügyre napja-
ink egyik legtöbb vitát kiváltó 
kérdéskörét, az LMBTQ-embe-
rek jogköveteléseit, és az ezzel 
kapcsolatos elképesztő erejű 
propaganda-hadjáratot.

Az egyik értelmezési keret, 
amit egyébként a fősodratú média 
teljes erejéből közvetít: adott több 
szexuális kisebbség, amelynek 
jogai csorbulnak a vele minden 
szempontból egyenrangú többség 
terrorja nyomán. Holott messze 
nem erről van szó. A többség egy-
általán nem gyakorol semmiféle 
terrort Közép- és Kelet-Európában. 
Nyugat-Európában még kevésbé. 

Az is egy velejéig hazug kiin-
dulópont, hogy a homoszexuális, 
a queer, transgender stb. perver-
ziók és abberációk (amelyek közé 
bekérezdkednének a zoofi lok és 
pedofi lok is, bármily hihetetlen, 
utóbbiaknak is akad a magyar 

nyelvű sajtóban prókátoruk, Ré-
vész Sándor jeles ballib publicista 
személyében, aki már évekkel ez-
előtt a pedofi l képregények forgal-
mazhatósága mellett állt ki olyan 
címen, hogy „a pedofi l is ember”) 
bármilyen szempontból egyenran-
gúak lennének a heteroszexuali-
tással. Ezt az evidens igazságot a 
LMBTQXYZ lobbi tabusítani igyek-
szik. Szomorú, de való: alkotmány-
bírósági döntés is alátámasztja a 
heteroszexuális és homoszexuális 
kapcsolat egyenértékűségének le-
hetetlenségét. De attól még min-
den józanul gondolkodó ember 
beláthatja: a homoszexualitás 
természetellenes. De ha magya-
rázni kell, úgy vélem, minden sé-
rülésmentes agy fel tudja fogni az 
alapigazságot, amely szerint a he-
teroszexualitás biztosítja a fajfenn-
tartást, a homoszexualitás nem. Ez 
ennyire egyszerű. Ennek kimondá-
sáért letilthat a Facebook, az Ins-
tagram, a Twitter, a YouTube vagy 
a globális világhatalom zsoldjában 
álló bármilyen más fórum, de attól 

még ennél alapvetőbb igazság ke-
vés van.

Magyarország kormánya a pe-
dofi l ellenes törvény elfogadását 
jó alkalomnak vélte arra, hogy 
fellépjen az LMBTQXYZ lobbi iszo-
nyatos nyomulása ellen. Bevettek 
a törvénybe egy passzust, amely 
tiltja a 18 év alattiak körében a 
homoszexuális propagandát (is). 
(A törvényszöveg megtalálható 
itt: https://mkogy.jogtar.hu/jog-
szabaly?docid=A2100079.TV. Nem 
egy könnyű esti olvasmány, de 
aki veszi magának a fáradságot 
és nem a zömmel politikai moti-
vációjú, elfogult értelmezésekből 
próbál ítéletet alkotni, láthatja, 
hogy e jogszabálymódosításban 
szó sincs gyűlöletről, homofóbi-
áról vagy jogcsorbításról. E jogi 
norma nem foglalkozik az LMB-
TQ-emberek szexuális orientáció-
jával, mindössze a fi atalkorúakat 
igyekszik védeni a perverzióktól.) 

Szomorú, de a sok esetben kor-
rekt Schiff er András is politikai célú 
taktikai manővert lát abban, hogy a 

törvénymódosításba végül e sokat 
vitatott passzus is bekerült. Még 
ha igaz is lenne, a lényeg az, hogy 
e passzus a normalitást védi egy 
abnormális világban. Abban igaza 
lehet Schiff ernek, hogy a fi atalko-
rúak körében folytatott LMBTQ-
propaganda tilalmáról szóló pasz-
szus nélkül a törvényt 100%-os 
többséggel fogadta volna el az Or-
szággyűlés. No de ez a cél, vagy 
pedig az, hogy élhető társadalmi, 
gazdasági és kulturális környezetet 
hagyjunk utódainkra? 

A másik értelmezési keret – 
meggyőződésem szerint ez az 
irányadó – a globális világhata-
lomnak az emberi önazonosság 
ellen folytatott vérlázító, jogtipró 
és észveszejtő küzdelme.

Borbély Imre már a kétezres 
évek elején, amikor egészen más 
eszmei-ideológiai viszonyok ural-
kodtak az EU-un belül, ismétel-
ten rámutatott: az EU első számú 
ideológiai sajátossága a nemzet- és 
keresztény-ellenesség. Azóta ez ki-
egészült a nemi dimenzióval is. 

Az egyént hagymahéjként 
körbevevő identitásburkok közül 
a keresztény hagyomány a „felvi-
lágosodásnak” nevezett elsötétü-
lés óta áll intenzív ostrom alatt. A 
dicsőségesnek beállított és a tan-
könyvekben az emberi jogok nyi-
latkozatával összekapcsolt „nagy” 
francia forradalom kapcsán nem 
sok szó esik a különféle módon ár-
tatlanul kivégzett papok ezreinek 
a legalapvetőbb emberi jogáról, 
az élethez való jogról. De végeztek 
akkor ki tízezrével az „Ész Isten-
nő” előtti tisztelet, a „progresszió” 
jegyében földműveseket, arisztok-
ratákat, parlamenti képviselőket, 
sőt, királyt is.

A nemzeti identitás, a nemzeti 
öntudat és büszkeség is támadás 
alatt van a II. világháború óta. Azo-
kat a politikusokat, akiket a nem-
zeti érdek képviselete mozgat, kü-
lönféle becsmérlő jelzőkkel illetik. 
Örülhet, aki megússza a „popu-
lista” megbélyegzéssel, mert van 

még a balliberális sajtó fegyvertá-
rában ennél súlyosabb minősítés is 
a nacionalistától a szélsőségesen, 
a fasisztán, rasszistán, xenofóbon 
át a náciig.

A nemi identitás elleni tá-
madás az utóbbi tíz évben vált 
rendszerszerűvé. Nem telik el 
nap, hogy ne halljunk valami-
lyen horrortörténetet arról, hogy 
épp melyik országban hoztak tör-
vényt a saját gyermekeik született 
nemi önazonosságát védő szülők 
ellen. Tudjuk, hogy perverzek 
„érzékenyítik” a szerencsétlen 
óvódásokat tőlünk Nyugatra, és 
több állam támogatja gyermekek 
hangulatváltáson alapuló, ké-
sőbb keserűen megbánt nemvál-
tó műtéteit, amelynek köszönhe-
tően a társadalom lelkileg beteg 
egyedeit termelik futószalagon. 
S megbotránkoztató története-
ket lehet hallani azokról, akik 
fel mernek szólalni Nyugaton e 
jelenségek ellen vállalva akár az 
egzisztenciális ellehetetlenülés 
kockázatát. 

Mifelénk még lehet büntet-
lenül normálisnak lenni. Ez az, 
amit meg kellene őrizni. A jogot a 
normalitáshoz, a szólásszabadsá-
got, amelynek jegyében a termé-
szetellenesről ki lehet mondani, 
hogy természetellenes, a nemzet-
ellenesről, hogy nemzetellenes 
és a keresztényellenesről, hogy 
keresztényellenes.

A pedofi lellenes törvény, amely 
ellen az uniós sajtó háborog, egy 
hatalmas lépés a jó irányban ép-
pen azért, amiért támadják: mert 
elejét veszi annak, hogy a gyer-
mekek nemi önazonosságát „ér-
zékenyítés” címén megzavarják 
a „nyitott társadalom” különfé-
le nemkormányzati szervezetek 
(NGO) transzvesztiták, homosze-
xuálisok, hermafroditák, csillá-
rimádók s egyéb beteg fi gurák ál-
tal. A törvény védi a gyermekeket, 
védi a józan észt, védi a természe-
tes nemi önazonosságot. És persze 
normalitáshoz való jogot.

Jog a normalitáshoz
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