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Bevezetés 

 

Ebben a tanulmányban annak bebizonyítására teszünk kísérletet, hogy a Fidesz második 

kétharmados győzelme és ennek fogadtatása előrevetíti a magyar tömegközlés és a magyar 

politikai élet gyökeres átalakulását. A szélsőséges, radikális balliberális politika helyét 

elfoglalja a mérsékelt balliberális reálpolitika, ennek folytán a demokráciát felülíró törzsi 

háborúzás helyébe egy demokratikusabb közélet lép. 

 

 

 

I. A FIDESZ-GYŐZELEM FOGADTATÁSA 
 

A Fidesz második – 2014. évi – elsöprő választási győzelme természetesen sem a politika, 

sem média szereplőit nem hagyta hidegen. A reakciók részletes feltárása nem témája ennek az 

elemzésnek, ezért általánosságban csak annyit szögezünk le, hogy a balliberális politikusok és 

a hozzájuk kötődő sajtó köreiben a balliberálisok vereségének okaként 3+1 fő tényező kapott 

kitüntetett figyelmet, méghozzá ebben a sorrendben – és ezzel a tartalommal:  

 

1) média – a Fidesz média-túlhatalma, médiaönkénye (médiadiktatúrája), a 

közszolgálati média kézi vezérlése, egyoldalúsága, kiegyensúlyozatlansága 

2) választási rendszer – a Fidesz szája íze szerint, az ő előnyére, az ellenzéki erők 

hátrányára lett átalakítva (kialakítva) az (új) választási rendszer; 

3) választási program – a balliberális pártok kínálata nem volt elég vonzó a választók 

számára, nem tudták megszólítani a bizonytalan szavazókat, nem tudták mozgósítani a 

kormányváltó erőket 

+1 

a szavazók értelmi szintje – ilyen négy év után is képesek voltak rászavazni egy 

alapjaiban antidemokratikus, diktatórikus, hazug és korrupt politikai erőre 

  

A negyedik tényezőt azért nem vettük egy rangsorba a másik hárommal, mert a 

balliberális politikai és médiaszereplők többé-kevésbé óvakodtak annak önálló 

hangoztatásától, inkább az 1) és a 3) tényezőhöz kapcsolták hozzá, mondván, hogy szegény 

választók a Fidesz médiakampányának estek áldozatul, sajnos nem volt fogékonyságuk a 

balliberális oldalról küldött figyelmeztetésekre, de majd a saját bőrükön megtapasztalhatják az 

igazságot... 

Az általános reakciókat tekintve a korábbi évekhez, évtizedekhez képest nem látunk 

lényeges fejleményt. A balliberális oldal általános reakciója ugyanis egyenes következménye 

az egész rendszerváltozásunkat végigkísérő törzsi háborúskodásnak, vagyis annak, hogy 

valójában nem demokratikus pártok és holdudvaruknak demokratikus küzdelme folyik, hanem 

olyan háborúskodás, amelyben a szereplők megkérdőjelezik ellenfelük demokratikusságát. 

Ennek következtében pedig egyiküktől sem idegen, hogy demokrácián túli eszközökkel, a 

demokrácia szellemiségétől idegen módszerekkel szűkítse ellenlábasa mozgásterét. Csak két 



példa: a balliberálisok az „antiszemita fegyver” sűrű bevetésével operálnak, a Fidesz pedig a 

saját támogatóinak kirívó, egyoldalú előnyben részesítésével; vagyis nemcsak hogy egyik fél 

sem tartja tiszteletben a másik véleményét, de vetélytársa egzisztenciális ellehetetlenítésére 

törekszik.  

A meglepetést nem okozó általános reakciókon túl azonban több olyan nagy hatású – 

ráadásul botrányos – médiaesemény is történt rögtön a választás (vagyis az újabb 

kétharmados Fidesz-győzelem) után, amelyek messzebbmenő következtetésre adnak okot. 

Ezek közül hármat fogunk közelebbről szemügyre venni, a mondandónk szempontjából 

legfontosabbakat, legbeszédesebbeket. Az első: Schiffer Andrásnak, az LMP vezetőjének az 

ATV riportereivel való ütközése a képernyőn, s ennek a magyar közéleten való 

végighullámzása. A második tartamilag szorosan kötődik az elsőhöz: Török Zsoltnak, az 

MSZP volt szóvivőjének a facebookon közzétett véleménye a (Konrád-féle) liberálisoknak a 

baloldal bukásában betöltött szerepéről. Végezetül a harmadik: Havas Henriknek, ugyancsak 

az ATV műsorvezetőjének ütközése G. Fodor Gáborral, a Századvég stratégiai igazgatójával, 

Orbán Viktor tanácsadójával.  

 

 

1. „A ló döglött, leszállhatsz róla!” 

A Kálmán–Schiffer ütközet és fejleményei 

 

 

Az ATV első számú műsorvezetője, Kálmán Olga a választási eredményről szóló 

beszélgetésre hívta meg az LMP elnökét. Legelső kérdését azonban a német megszállás 

áldozatainak emlékére készülő szobornak szentelte, s végül ez is töltötte ki az egész 

műsoridőt. Másnap reggel Schiffer ismét az ATV vendége volt, ezúttal egy másik 

műsorvezető fogadta, a hangnem és a stílus azonban lényegében nem változott. A Kálmán–

Schiffer viadal napokon keresztül a közbeszéd egyik fő témája lett. A balliberális oldalon az 

egyébként a „szélsőségekre” („szélsőjobboldalra”) használatos, súlyosan elmarasztaló 

jelzőkkel (náci, antiszemita) illették az LMP elnökét. Erkölcsi megsemmisítéssel, leköpéssel, 

utcai lincseléssel fenyegették, görénynek, aljas, sunyi kis mocsoknak nevezték. Schiffer a 

világhálón megosztott álláspontjában egyebek között kifejtette, hogy az ő érzékenységét az 

sérti, „ha bárki politikai árucikként használja a közös magyar múltat”, továbbá hogy „az 

okos a más, a buta a saját kárán tanul, a gyűlöletcsoportok – úgy látszik – semmiből sem”. 

Végezetül pedig, amikor a Magyar Liberális Párt vezetője, az SZDSZ egykori elnöke (Fodor 

Gábor) azzal foglalatoskodott, hogy rásüsse Schifferre az antiszemita bélyeget, az LMP 

elnöke egy „dakota” mondást idézett: „A ló döglött, leszállhatsz róla!” 

Az imént összefoglaltak részletekbe menő elemzésével a következőket kívánjuk igazolni:  

 

(az ATV műsorvezetőiről) 

 

- Az ATV műsorvezetőinek szélsőséges szellemisége hű tükörképe (megjelenítője) a 

balliberális törzs felfogásának. 



- Az ATV műsorvezetői vélemény-diktátorként viselkedtek: „nem fogadták el” az 

LMP elnökének mérsékelt, reálpolitikusi véleményt tükröző válaszát. 

- Különösen az 1. számú műsorvezető, Kálmán Olga, az ATV sztárriportere 

rögeszmésen (mániákusan, hajthatatlanul, tévképzetekhez ragaszkodva) 

viselkedett. A beleérző képességnek (empátiának) a legcsekélyebb jelét sem 

mutatta. Műsorvezetése nem a meghívott vendég véleményének megismerését 

szolgálta, hanem a saját (törzsi) álláspontjának a győzelemre juttatását. A 

demokratikus szemlélet megkövetelte méltóságnak, tiszteladásnak a legkisebb jelét 

sem mutatta; megalázni, megsérteni, lejáratni s végeredményben legyőzni 

igyekezett interjúalanyát, ahelyett, hogy sajtómunkatársként (televíziós 

újságíróként) csak arra szorítkozott volna: az interjúalany véleményét minél 

teljesebben megismertesse a nézőközönséggel. 

 

(az LMP elnökéről) 

- Az LMP elnöke mérsékelt, realista balliberális álláspontot képviselt az 

emlékművel kapcsolatban.  

- Zsákutcának ítéli a szélsőséges, szimbolikus balliberális politika folytatását (a 

zsidóság egyoldalú, kizárólagos érzékenységére építő-számító politikai 

haszonlesést).  

- Szélsőségesnek, antidemokratikusnak ítéli a balliberális véleményvezéreket, 

hangadókat, ezek megnyilvánulását.  

- A balliberális ellenzéket felelősnek tartja a szélsőjobb térnyeréséért.  

- Már tudatában van a hamis szimbólumok használata (a szimbólumok hamis 

használata) politikai veszélyének, de még nincs tudatában a szimbolista politizálás 

reálpolitikai előnyeinek.   

 

(a balliberális törzs reagálásáról) 

- Az LMP elnökének mérsékelt balliberális álláspontjára való hisztérikus reagálás 

azt jelzi, hogy megrendítő erejű csapás érte a balliberális törzs „politikailag 

korrekt” jelképrendszerét, politikai-ideológiai alapját, s ennek szélsőséges 

hangadóit, képviselőit. A csapás belülről, személyes sorsa folytán is hiteles 

közszereplőtől indult, ez magyarázza a „riadót”, az „általános mozgósítást”.  

 

 

 

 

 

 



A Kálmán Olga (ATV) – Schiffer András (LMP) ütközet 

bizonyító erejű elemei
1
 

 

Kálmán Olga vendége Schiffer András, az LMP elnöke.  

Részletek az ATV 2014. április 8-i, Egyenes beszéd c. műsorából 

Kérdések és válaszok Elemzés 

Műsorvezető 

Persze lesz választási eredmény, tehát ez az 

alaptémánk, amire hívtuk ma vendégségbe, de 

hát nem hagyhatom szó nélkül, hogy ne kérjem 

ki a véleményét: mit szól mindahhoz, ami történt 

a Szabadság téren.  

Törzsi elfogultság, részrehajlás: Az alaptémáról 

– amelyre a vendéget hívták – csak nagyon 

röviden, érintőlegesen esik majd szó. Az ATV 

műsorvezetője inkább a balliberális hangadók 

által szorgalmazott témát tálalja fel.  

Vendég 

Semmit. Tehát én azt gondolom, hogy 

Magyarországnak vannak súlyos problémái, és az 

ellenzék jobban teszi, ha tanul a választási 

eredményből, és azokkal a problémákkal 

foglalkozik, amelyek ma például a szélsőjobb 

térnyeréséhez vezettek. Ezt gondolom erről. Azt 

gondolom, hogy egyfelől van az országnak egy 

rendkívül pitiáner kormánya, amely a levélben 

leírt szavaihoz akár hűséges is maradhatna, és 

főleg a szimbolikus küzdelmekben talán 

megkísérelhetne valamiféle konszenzust 

kialakítani, és talán legyen legalább ez az 

egyetlen terület, ahol nem az erő nyelvén próbál 

meg kommunikálni.  

Balliberális reálpolitika: A „semmit” 

rávágásával az LMP vezetője határozottan 

kifejezésre juttatta, hogy nem tartja 

szerencsésnek, ha a szobor körül folyik a 

közbeszéd; a választókat nem a szimbolikus viták 

érdeklik, hanem a valóságos, súlyos problémák.  

Az ideológiai harcot folytatók felelőssége: Az 

LMP elnöke szerint a valóságtól elrugaszkodó 

balliberális politika hozzájárul a szélsőjobb 

térnyeréséhez.  

Mérsékelt balliberális felfogás: Az LMP elnöke 

kritikával illeti az Orbán-kormányt a 

szoborállítás miatt, de nem ennek ténye, hanem 

„csak” a konszenzusra való törekvés elmaradása, 

az erő nyelvén való politizálása miatt.  

Műsorvezető /közbevág/ 

Akkor meg miért mondta az előbb, hogy semmit. 

Így kezdte a válaszát, hogy /vállát vonja/ semmit. 

Miért? 

A megértésre törekvés és beleérző képesség 

hiánya: Egyértelmű, hogy az LMP elnökének 

van véleménye, csak nem akarja, hogy e körül a 

téma körül folyjék a közbeszéd.  

Vendég 

Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az 

ellenzék számára, hogy levonja a választási 

eredményeknek a tanulságait. Értem a választási 

eredmények tanulságai alatt azt, hogy mi okozza 

azt, hogy ilyen négy év után négyszázezerrel 

kevesebben mennek el szavazni, és ilyen négy év 

után is a Jobbik az a párt, amelyik 

szavazatnövekedést könyvelhet el.  

 

Balliberális reálpolitika: Az LMP vezetője 

megismétli és számadatokkal támasztja alá 

álláspontját.  

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=AhCox6hmak4 

https://www.youtube.com/watch?v=AhCox6hmak4


Műsorvezető  

A politikusoknak valóban tanulniuk kell egy 

választási vereségből, egy választási nyereségből 

is, a választási eredményt értékeljék is, de azt a 

választ nem fogadom el egy politikustól, hogy ez 

a legfontosabb dolga ma, és nem az, hogy azzal 

is foglalkozzon sok más fontos dolga mellett, 

hogy bizony többszázezer hozzátartozó, túlélő, 

azok hozzátartozóinak a lelkét sértik meg azáltal, 

hogy ők valami nem is tudom kicsodák ebben a 

történetben, van a szegény, ártatlan 

Magyarország Gábriel arkangyal képében, akit 

csak a külföld, a nagy sas, a nagyhatalom 

kényszerített arra, amire kényszerített, hol 

vannak itt az áldozatok? A két elkövetőnek 

állítunk emlékművet és nem az áldozatoknak, és 

egy politikus erre azt mondja, hogy nem ezzel 

kell most foglalkozni? Ezt én nem értem.” 

Műsorvezetői véleménydiktatúra, 

antidemokratikus újságírói magatartás:  

− Az újságíró szereptévesztésbe kerül; nem tiszte 

sem elfogadni, sem visszautasítani egy politikusi 

véleményt, csupán az, hogy ha közérdeklődésre 

tart számot, akkor teret biztosítson számára; a 

néző majd eldönti, hogy egyetért vele vagy nem. 

− Tisztázó érdeklődés, kérdezés helyett az 

újságíró a balliberális törzs szólamait 

hangoztatja, innen merített véleményét egyetlen 

elfogadható álláspontként állítja be. Az LMP 

vezetője mögött egy parlamenti párt, ill. 

választók vannak; az újságíró a demokrácia 

szellemében járna el, ha a vendége álláspontját 

vetélytársai, ill. a „köz” véleményével 

ütköztetné; ám nem felel meg a demokratikus 

tájékoztatás kívánalmának, amikor azon háborog, 

hogy vendége nem úgy gondolkodik, ahogy ő, ill. 

ahogy ő helyénvalónak tartja. Az újságíró, illetve 

az őt szerepeltető médium ugyanis nem szabad 

választáson nyeri el pozícióját, hatalmát; ha saját 

véleményét mint egyetlen helyénvalót igyekszik 

tálalni, a demokratikus közbeszéd 

befolyásolására, felülírására tesz önkényes 

kísérletet.  

− A műsorvezető a holokausztot mint egyetlen 

igazán fontos történetet állítja be, olyannak, 

amely a közbeszédben minden máshoz képest 

elsődlegességet, kiváltságot érdemel. Ezzel a 

szélsőségesen balliberális, ill. „politikailag 

korrekt” hangadók álláspontját teszi magáévá, s 

próbálja meg ráerőltetni vendégére. 

− Magyarországról kívülállóként beszél, mint 

kollektív bűnösről, „aki” nem vállalja tettéért a 

felelősségét. Habár a felállítani kívánt szobor szó 

szerint a német megszállás áldozatainak 

emlékműve, önkényesen úgy állítja be, mintha az 

a két kollektív bűnös (elkövető), értsd: 

Németország és Magyarország dicsőítését 

szolgálná. Érzelmileg erősebben kötődik a 

balliberális törzshöz, mint Magyarországhoz. 

 

Vendég 

Ne haragudjon, én is a túlélők leszármazottja 

vagyok. És nem gondolom azt, hogy ma 

Magyarországon valamiféle nemzeti egyetértés 

Hiteles, mérsékelt, balliberális reálpolitika: Az 

LMP vezetője nyilvánvalóvá teszi zsidó 

származását, azaz személyes érintettségét. Ezáltal 

azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy mérsékelt 



kialakulását az szolgálja, ha a pártok 

gyakorlatilag egy permanens kampányban 

folyamatosan a történelemkönyvekben 

szórakoznak. Nekem van egy nagyon kemény 

véleményem arról, amit a kormány tett ennek az 

emlékműnek az ügyében. Ugyanakkor az a 

handabandázás, hogy itt már 

holokauszttagadásról meg nem tudom, miről 

beszéltek a kormány emlékműállítása kapcsán, ez 

egészen elképesztő. Egy kicsit vissza kellene 

ereszkedni a földre. (...) Lehet ezt csinálni. 

Morálisan lehet, persze, bőven igazolást találni 

arra, hogy egy ilyen nagy zakó után miért kell 

ugyanazokat a köröket futni, amelyek ehhez a 

zakóhoz meg a korábbi zakóhoz vezettek...  

álláspontjának alapját nem az képezi, hogy 

„érzéketlen” volna a zsidóság tragédiája iránt, 

hanem az, hogy úgy látja, a tragédiával való 

politikai üzletelés (hisztériakeltés) árt az egész 

magyarságnak, s benne a magyar zsidóságnak. A 

földre való visszaereszkedést javasolja a 

valóságtól elrugaszkodott, „handabandázós” 

politika helyett.  

Műsorvezető  

Az emlékmű megépítése elleni tiltakozás is a 

zakóhoz vezetett?  

A műsorvezető rögeszmésen kapaszkodik az 

indító témához  

Vendég 

Nézze, az, hogy az alkotmányos ellenzéknek, 

vagy az alkotmányos ellenzéknek a médiában 

felülreprezentált szereplőinek – hogy mondjam? 

– az érvkészletében vagy az általuk felkínált 

megoldásokban, úgymond, a médiahelyzet meg a 

huszadik századdal való foglalkozás előbbre való 

volt, mint – mondjuk – a munkahelyteremtés 

vagy a földosztás, az bizony benne van ebben a 

választási eredményben. Ez a helyzet.  

- Mérsékelt balliberális reálpolitika: Utalás a 

balliberális törzs megosztottságára: az LMP 

vezetője – ha burkoltan is – a (szélsőséges) 

balliberálisok médiabeli felülreprezentáltságáról 

beszél.  

Műsorvezető  

Ebben nincs igaza.  

Az újságíró szereptévesztése: nemcsak hogy nem 

marad meg a tájékozódás és tájékoztatás 

dimenziójában, vagy esetleg felvetne egy 

lehetséges másik álláspontot a vélemények 

ütköztetésére, hanem saját személyében ítélkezik 

a vendége felett.  

Vendég 

Én meg azt gondolom, hogy igazam van. (...) 

Akkor még egyszer fussunk neki. Az a helyzet, 

hogy akik próbáltak egyeduralkodók lenni az 

ellenzéki térfélen az elmúlt 3-4 évben, 

gyakorlatilag egyetlen ajánlatot tettek le a 

választópolgárok asztalára, azt hogy „Mi nem 

Orbán Viktor vagyunk”. Ezen kívül pedig 

ugyanazokat a köröket futottuk, mint 25 éve: az 

egyik oldal fasiszta, a másik oldal kommunista. 

Ebből egyre több embernek elege van ebben az 

Újdonsült balliberális felismerés, mérsékelt 

reálpolitika:  

− A rendszerváltozás „törzsi háborús” jellegének 

elismerése: „...25 éve: az egyik oldal fasiszta, a 

másik oldal kommunista”; 

− egyre több embernek van elege belőle. 



országban. Ez a helyzet.  

 Műsorvezető  

De nem ilyen egyszerű a helyzet (...) Nem lehet 

azt mondani, hogy sokkal fontosabb a 

munkahelyteremtés, ezért kicsivel, vagy nem 

tudom, mennyivel kevesebbet beszéljünk arról, 

hogy milyen emlékművet építenek, állítólag az 

áldozatok emlékére. Nem lehet a kettőt 

összehasonlítani.  

A műsorvezető rögeszmés ragaszkodása, 

letapadása az „egyetlen történet”-hez 

Vendég 

Próbálom akkor még egyszer világossá tenni az 

álláspontomat. Én nem vagyok esztéta, az 

esztétikai minőségét, azt gondolom, hogy nem 

tisztem megítélni. Nem értek hozzá. Magával a 

koncepcióval nyilvánvalóan nem értek egyet, és 

főként az eljárással, ahogy ezt erőből próbálja 

meg Orbán Viktor megvalósítani, ezt mélyen 

megvetendőnek tartom. Ez a dolog egyik része. 

Viszont az a hisztéria, ami keletkezett, azt 

gondolom, hogy mélyen túlméretezett.  

Az LMP vezetőjének ragaszkodása realista 

álláspontjához.  

Műsorvezető  

Ez egy hisztéria? Egy túlméretezett hisztéria?  

A műsorvezető szélsőségesen balliberális 

felfogásának megmutatkozása: leplezetlen 

elképedés a mérsékelt balliberális álláspont 

hallatán.  

Vendég 

Így van. Így van. Így van. Nézze, sok minden 

miatt lehet bírálni okkal az emlékezéspolitikáját 

az Orbán-rezsimnek, ezt az emlékművet is, 

viszont úgy beállítani, hogy az, aki március 19. 

kapcsán emlékművet állít, az gyakorlatilag már a 

fasisztákkal árul egy gyékényen, ne haragudjon, 

az enyhe túlzás. Főleg akkor enyhe túlzás, ha 

március 19-éről maga a hitközség is 

megemlékezik.   

Mérsékelt balliberális reálpolitika: Az LMP 

vezetője elutasítja, hogy megalapozatlanul, 

indokolatlanul a fasizmus bélyegét süssék az 

Orbán-rezsimre. Ezzel nyíltan 

szembehelyezkedik a balliberális tábor fő 

szellemi, ideológiai csapásirányával.  

Műsorvezető 

(lesújtó arcot vág) 

A műsorvezető letapadása, teljes érzéketlensége 

az övétől eltérő álláspont iránt.  

Vendég 

Mondom még egyszer. Az emlékműnek a 

koncepcióját elhibázottnak, tévesnek gondolom. 

Az a mód, ahogyan ezt a kormány megpróbálja 

keresztülverni, pontosan provokáció, és pontosan 

az indulatok folyamatos fellobbantására jó. Ezért 

mondom azt, hogy ezt a körforgást jó lenne 

abbahagyni mindkét oldalon.  

Mérsékelt balliberális reálpolitika: mindkét 

oldalt felelőssé teszi.  



Műsorvezető 

Mert egy túlméretezett hisztéria... Ahogyan 

fogalmazott... Azzal ugye tisztában van, hogy itt 

nem művészeti, ízlésbeli kérdésről van szó?  

A műsorvezető görcsös letapadása: olyan 

kérdést tesz fel, amelyre az imént kapott 

választ....  

Vendég 

Természetesen. Én sem arról beszéltem. Épp azt 

mondtam Önnek, hogy nem is tartom magam 

autentikusnak, hogy művészeti-ízlésbeli 

kérdésekben véleményt formáljak.  

 

Műsorvezető 

Hát akkor itt szerintem befejeztük a mai napi 

aktuális politikáról való beszélgetést. És akkor 

nézzük az LMP-nek a sorsát és jövőjét. Egy 

fontos kérdésről legalább a véleményét 

megtudtuk. Az Ön véleményét, vagy az LMP-jét, 

nem tudom. Inkább azt remélem, csak az Önét. 

Az ATV műsorvezetőjének rögeszméje és 

szereptévesztése:  

− témaváltást ígér, de nem tud szabadulni; 

− maga ácsolta, senki által nem szentesített 

erkölcsi magaslatról „reménykedik”, hogy az 

LMP-nek csak a vezetője ennyire elvetemült... 

Vendég 

Ezt remélték már sokszor Önök az elmúlt négy 

évben.  

A balliberális tábor megosztottsága: az LMP 

társelnöke utal arra, hogy velük szemben létezik 

egy szélsőséges balliberális politikai erő, s ez 

igyekezett megosztani őket, nyomást gyakorolni 

rájuk. 

 

Műsorvezető 

Azt, hogy ez csak az Ön személyes véleménye?  

 

Vendég 

Aha, persze. 

 

KÖZBEVETÉS  

Az interjú most következő, legkülönösebb részének mondataihoz kimásoltuk a filmből az odatartozó 

képkockákat. Alattuk dőlt betűvel jelöljük a riporter megjegyzéseit.  

 

– Kire mérges? Rám? Mindenkire?  

Az ATV műsorvezetőjének teljes érzéketlensége 

vendége mérsékelt balliberális felfogása és a 

gyűlölködést elutasító magatartása iránt. 

Az alábbi képeket és a hozzájuk tartozó szöveget 

figyelmesen követve egyértelműen 

bebizonyosodik, hogy a műsorvezető a benne 

támadt haragot, feszültséget rávetíti az LMP 

másképp gondolkodó vezetőjére...  

 

A kép tanúsága szerint:  

...a vendég mosolyog; 



 

– Én?  

 

... őszintén csodálkozik; 

 

– Én nem vagyok mérges. 

 

...mosolyog a képtelen feltételezésen; 

 

– Miért lennék én mérges?  

 

...jót derül rajta.  

 

– De, látom, feszült és mérges.  

 

Az ATV műsorvezetője rögeszmésen 

ragaszkodik tévképzetéhez. 



 

– Dehogyis.  

 

A vendég még mindig őszintén mosolyog a 

képtelen feltételezésen.  

 

– Egyáltalán nem. 

– Az ellenzéki kollégáira – politikus kollégáira? 

– Hogy lennék én mérges? 

– A sajtóra? Személyesen rám? 

– Nem én.  

 

Az ATV műsorvezetője rögeszmésen 

ragaszkodik tévképzetéhez.  

A vendég nyugodtan, mosolyogva tűri.  

 

– Hát iszonyatosan látom, hogy feszült... 

 

Az ATV műsorvezetője rögeszmésen 

ragaszkodik tévképzetéhez.  

 

– Egyáltalán nem. 

 

A képtelen és esztelen vádaskodástól a vendég 

arcáról kezd leolvadni a mosoly. De továbbra is 

ragaszkodik igazához. 



 

– ...hogy haragszik. 

– Egyáltalán nem. 

– Látom! 

 

Az ATV műsorvezetője tántoríthatatlanul 

ragaszkodik tévképzetéhez.  

A vendég jobb híján hajtogatja az igazát.  

 

– Nézze, ezzel nem tudok mit kezdeni. 

– Hát az tény, tehát nem is kell, hogy elfogadja  

a véleményemet, egyszerűen látom, de nem csak  

én látom. Mindenki eldönti majd, hogy mit lát.  

 

A vendég belátja, hogy az efféle műsorvezetői 

tévképzettel és lankadatlan erőszakkal szemben 

nincs mit tennie.  

Az ATV műsorvezetője már azzal sem elégszik 

meg, hogy ő látja vendége gyűlölködését – értsd: 

elvetemültségét –, hanem azt is kinyilvánítja, 

hogy ez tény, egy olyan tény, amelyet nem csak ő 

lát...  

Műsorvezető 

Nézzük a jövőjüket! (...) És ha egyszer kiáll a 

Jobbik, és azt mondja, hogy a II. világháborús 

emlékmű körül kialakult vita az egy túlméretezett 

hiszti, akkor felteszi a kezét és azt mondja, én is 

ezt mondtam, egyetértek a Jobbikkal?  

Az ATV műsorvezetőjének szélsőségesen 

balliberális eljárása: a számára veszedelmesen 

másképp gondolkodót összemossa a szélsőjobbal, 

így csinál(na) belőle antiszemitát.  

 

Vendég 

Nem gondolom, hogy ebben a kérdésben én 

valaha is azt fogom mondani, mint a Jobbik.  

 

Műsorvezető 

Az előbb ugyanazt mondta.  

Az ATV műsorvezetőjének szélsőségesen 

balliberális eljárása: nem foglalkozik a 

nyilvánvaló különbséggel, a másik erkölcsi 

megsemmisítésére törekszik.  

Vendég 

Ne haragudjon, ezt vissza kell, hogy utasítsam. A 

Jobbiknak egészen meredek állításai vannak nem 

egyszerűen a magyar múlttal, konkrétan a 

holokauszttal kapcsolatban.  

Mérsékelt balliberális reálpolitika: az LMP 

társelnöke határozottan figyelmeztet a 

nyilvánvaló különbségre. 

Műsorvezető Az ATV műsorvezetőjének szélsőségesen 



Ez megint más kérdés.  balliberális eljárása: nem hajlandó a valóságos 

különbséggel foglalkozni, a másik lejáratására, 

legyőzésére törekszik 

Vendég 

Nem más kérdés. Ne haragudjon, nem más 

kérdés.  

 

Műsorvezető 

Sokkal súlyosabb kérdés magának a holokauszt 

megítélése, tagadása, de az, hogy az emlékmű 

körül kialakult vita Ön szerint egy túlméretezett 

hiszti, ebben bizony a Jobbiknak... a véleményét 

kérdezem, hogy osztja-e, mert ők is mondtak már 

hasonlót. Hogy ez egy hisztéria. 

Lásd, mint az előbb... 

Vendég 

Ne haragudjon, őszintén szólva nem tudom, hogy 

a Jobbiknak az emlékmű kapcsán pontosan mi a 

véleménye. Lehet, hogy nem hiszi el, én az 

elmúlt hónapokat nem azzal töltöttem, hogy az 

emlékmű körüli cirkuszban elemezgetem a 

különböző pártoknak a véleményét. Számomra 

különben feltűnő volt, nyilvánvaló nem véletlen, 

hogy a Jobbik nem tudott legalábbis számomra 

értelmezhető álláspontot kialakítani ebben a 

kérdésben.  

 

Műsorvezető 

Hiszti, cirkusz... Az előbb kikérte magának, hogy 

Ön és hozzátartozói... Mit gondol, mit gondolnak 

azok az emberek... Saját magáról tudja, hogy mit 

gondol... De akik annyinak tekintenek ebben az 

országban, hogy ami veled, az anyáddal, a 

testvéreddel, nem tudom, kiddel történt, az 

bizony egy csúnya, nagy, külföldi hatalomnak a 

hibája, és itt Magyarországon mindenki csak le 

volt igázva, és senki nem volt cinkosa ennek.  

Az ATV műsorvezetője szélsőségesen 

balliberális, magyarellenes, ráadásul hazug 

álláspontjának hangoztatása: sem az LMP 

társelnöke, sem az Orbán-kormány tisztségviselői 

nem állították soha, hogy ne lettek volna a 

magyarságon belül olyanok, akik segédkeztek a 

zsidók elhurcolásában, meggyilkolásában. A 

kérdés lényege: a német megszállással 

lényegesen csökkent-e Magyarország – a Horthy-

rendszer – mozgástere?  

Vendég 

Ne haragudjon, de ki állította ezt?  

Mérsékelt, realista balliberális álláspont: az 

LMP vezetője visszautasítja a szélsőséges 

balliberális álláspontot.  

Műsorvezető 

Az emlékmű üzenete ez. És ezért érzik sértve 

magukat azok, akik túlélték.  

Az ÁTV riporterének szélsőséges magatartása: 

csak a túlélők leszármazottai, ill. a velük 

együttérzők egyoldalú, történelmietlen, 

szélsőséges álláspontja iránt mutat 

érzékenységet.  

Vendég Hiteles, mérsékelt, balliberális reálpolitika: 

személyes példái egyértelművé teszik, hogy a 



Nézze, én egy dolgot tudok Önnek elmondani. A 

dédapámat a nagyanyám nővérével együtt 

májusban, illetve júniusban deportálták. Az én 

nagyanyámat októberben deportálták. A 

nagyapámnak a családját Miskolcról, a 

Hajdúságból nyáron deportálták. Ennyi.  

családját ért minden deportálás a német 

megszállás után következett be; vagyis a 

felelősséget elsősorban a megszállóknak kell 

viselniük. 

Műsorvezető 

Ezért nem értem, akkor hogy lehet... 

Az ÁTV riporterének szélsőséges magatartása: 

csak a túlélők leszármazottai, ill. a velük 

együttérzők álláspontja iránt mutat 

érzékenységet. Hogy mennyire szélsőséges és 

történelmietlen ez a fajta gondolkodás, kiválóan 

igazolja a Lovas István javasolta ellenpróba: a 

szovjet megszállás, ezen belül a Rákosi−Gerő-

féle önkény alatt hányan akadtak, akik életük 

kockáztatásával ártatlan embereket bújtattak, 

mentettek?  

Hogy még pontosabbá tegyük a kérdést: a zsidó 

túlélők és leszármazottaik között mennyire volt 

általános, hogy ártatlanok védelmében kockára 

tették életüket? (S hányan voltak esetleg olyanok, 

akik maguk bántalmaztak védteleneket és 

ártatlanokat?)  

Vendég 

Még egyszer próbálom elmagyarázni: a német 

megszállás...  

 

Műsorvezető 

(közbevág) ... a munkahelyteremtéssel, annak 

kérdésével összehasonlítani?! Hogy lehet?! 

Ld., mint előbb!  

Vendég 

Még egyszer megpróbálom akkor elmondani. Én 

nagyon kérem, hogy ne csúsztasson! Nem a 

holokauszt emlékének megőrzését hasonlítottam 

a munkahelyteremtéshez, ezt kikérem 

magamnak. Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, 

hogy az emlékmű körüli cirkusz túl van 

méretezve. Azért van túlméretezve, mert 

miközben a koncepcióját elítélem, nem 

gondolom, hogy túllépett volna olyan határokat, 

ami egyébként ezt a méretű felháborodást 

indokolná. Ennyit állítottam, nem többet.  

Hiteles, mérsékelt, balliberális reálpolitika: 

álláspontjával az LMP vezetője – szemben a 

szélsőséges balliberálisokkal – azt igazolja, hogy 

van fogékonysága a történelmi szemléletű, 

realista gondolkodásra. 

Műsorvezető 

Jól van, megértettem. Én azt hittem, hogy egy 

felszabadult, vidám, a pártját éppen hogy csak a 

parlamentbe, de mégis bevezető pártvezetővel 

 



lesz ma dolgom, de nem így sikerült.  

 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az ATV riporternőjét eredendően nem szakmai 

szempontból elemeztük; nem tisztünk e tekintetben általánosságban megítélnünk őt. 

Figyelmünk csupán arra irányult,  hogy vajon milyen indítékból viselkedett úgy, ahogy ez egy 

felkészült, valamennyire is tárgyilagos műsorvezetőtől elképzelhetetlen.  

Szakmai értékelése szempontjából mérvadónak tekinthetjük a Média 2.0 világhálós portál 

idevágó véleményét. Szerzőjének hitelességét, tárgyilagosságát, kiegyensúlyozottságát 

igazolja a következő, elfogulatlan megállapítás: „...a hazai tévécsatornák többsége 

párttelevízióként működik. Szégyen, hogy még az objektivitásra való törekvés csíráját sem 

látni egyik oldalon sem, az pedig egyszerűen ostobaság, hogy a függetlenségnek még a 

látszatát sem próbálják fenntartani. Csak olyan média alakíthatja az emberek gondolkodását, 

amelyik hiteles. A magyar csatornák között sajnos nincs ilyen.”
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Nos, Kálmán Olga szóban forgó szereplésével kapcsolatban a szerző – egyebek között – a 

következőket állapítja meg:  

„Azzal önmagában nincs baj, hogy a műsorvezető nem értett egyet, de egy riporter, 

akit ráadásul az ország egyik legjobbjaként tartanak számon, nem engedheti meg 

magának, hogy ilyen durván kiessen a szerepéből, a saját véleményét sulykolja, és 

megpróbálja minden áron az interjúalany szájába adni azt. Még akkor sem illik ezt 

csinálni, ha mindenki tudja, hogy a baloldali ellenzék médiumáról van szó. 

Pártmédium ide vagy oda, a szervilitásnak is van határa.” 

„Kálmán Olga sztárriporter pedig egyik percről a másikra lejáratja magát. Mi is az, 

amit nem csinál egy profi riporter? 1) Nem ad szavakat az interjúalany szájába, 2) 

nem hisztizik, és 3) nem mondja azt az interjúalany véleményére, hogy: »De ebben 

nincs igaza«.” 

 

Ennek alapján ismét megerősíthetjük, leszögezhetjük: ha az ATV sztárriportere mindezt a 

súlyos szakmai hibát mégis elkövette, akkor ennek nagyon alapos okának kellett lennie. Ez 

pedig nem volt más, mint a szélsőséges balliberális eszmeisége, amelynek legfőbb jellemzője, 

hogy hangos szószólója a demokráciának, az emberi jogoknak, az egyéni szabadságjogoknak, 

ám csak addig, amíg saját magára és saját érdekköreire vonatkoztatja; ezen túlmenően 

véleménydiktatúrával (nézetdiktatúrával) írja felül, torzítja el a véleményszabadságot, a 

demokráciát...  

 

 

 

 

                                                 
2
 Háhner  Petra: Kálmán Olga tavaly még magával vitatkozott volna 

(http://media20.blog.hu/2014/04/09/kalman_olga_vs_schiffer_andras) 

http://media20.blog.hu/2014/04/09/kalman_olga_vs_schiffer_andras


 

A Mészáros Antónia (ATV) – Schiffer András (LMP) ütközet 

bizonyító erejű részlete
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Mészáros Antónia vendége Schiffer András, az LMP elnöke.  

Részlet az ATV 2014. április 9-i, Start c. műsorából 

Kérdés és válasz Elemzés 

Műsorvezető 

(...) És tegnap este itt már kavart egy kisebb 

vihart az ATV stúdiójában, az Egyenes 

beszédben. Nem akarja finomítani egy kicsit a 

tegnap esti álláspontját? Hogy összefoglaljam 

annak, aki nem látta: gyakorlatilag azt mondta, 

hogy ami itt az emlékmű körül zajlott, például a 

tegnap esti tiltakozás és kordonbontás, ez egy 

túlméretezett hisztéria, ami korábban folyt, az 

handabandázás, s valójában, bár elítéli az 

emlékművet, ehhez most igazából nem fűzne 

semmit, nem gondol arról semmit, hogy tegnap a 

Fidesz elkezdte az ígérete dacára, hogy későbbre 

halasztják, és párbeszéd után folytatódik, ha 

folytatódik az építése, tehát hogy Ön szerint ez 

most nem fontos.   

Súlyos törzsi elfogultság, részrehajlás, 

szélsőségesen liberális álláspont:  

Az ATV reggeli műsorának vezetője ott folytatja, 

ahol munkatársa előző este abbahagyta. Nem 

elnézést kér kollegája és médiuma nevében a 

szereptévesztésért, önkényeskedésért, a viharért, 

hanem vendégét biztatja álláspontja 

megváltoztatására. Az összefoglalóban szót sem 

ejt – miként „elődje” sem reagált rá egyetlen 

szóval sem – az LMP elnökének előző esti 

kulcsmondatáról: hozzátartozóinak mindegyikét a 

német megszállás után hurcolták el. Vagyis 

tényszerűen nem állja meg helyét a magyarság 

kollektív vagy a megszállókéval azonos 

bűnösségének feltételezése. 

A műsor azt igazolta, hogy mindkét alkalommal 

az ATV általános szellemisége érvényesült, 

vagyis meghatározó fontosságú műsoraik vezetőit 

szélsőségesen balliberális felfogás jellemzi.  

Vendég 

Nos, először is (...), az engem egészen 

megdöbbent, hogy magát demokratikusnak valló 

oldalon vagy közösségben, hogyha valaki nem 

teljesen azon a véleményen van, vagy 

árnyalatokkal más véleményen van egy ilyen 

kérdésben, azt rögtön ilyen erkölcsi 

megsemmisítéssel fenyegetik.  

Balliberális reálpolitika: az LMP vezetője olyan 

taktikával él, amilyennel ellenséges 

médiaközegben élnek a közszereplők. Figyelmen 

kívül hagyja a kérdést, és mielőbb azt mondja el, 

amit fontosnak tart a nézőkkel közölni.  

 

 

 

A balliberális törzs reagálásáról 

 

Az LMP társelnöke a Facebookon számolt be róla, hogy milyen reakciókat váltott ki az ATV-

beli szereplése.
4
 „Szabó Zoltán (DK) simán lenácizott. Egy nyugalmazott fővárosi bírósági 

bíró (volt bírósági szóvivő) görénynek, »aljas sunyi kis mocsoknak« nevezett, egy már 

                                                 
3
 https://www.youtube.com/watch?v=qSvmUS-2qrE 

 
4
 http://mno.hu/belfold/naciztak-es-lincselessel-fenyegettek-schiffert-1220775 

https://www.youtube.com/watch?v=qSvmUS-2qrE
http://mno.hu/belfold/naciztak-es-lincselessel-fenyegettek-schiffert-1220775


korábban elhíresült nyelvész leköpéssel, mások utcai lincseléssel fenyegetnek. Az idézetek nem 

a kuruc.info, hanem magukat demokratának tartó polgártársak facebook-oldaláról valók. Az 

okos a más, a buta a saját kárán tanul, a gyűlöletcsoportok – úgy látszik – semmiből sem.”
5
 

Egy további bejegyzésében (a Szabadság téri német megszállási emlékmű körül kibontakozott 

vita kapcsán) Schiffer András hozzáfűzte: „Az én érzékenységemet az sérti, ha bárki politikai 

árucikként használja a közös magyar múltat”.
6
  

A hazai világhálót megrengető esemény sok névtelen vagy ismeretlen hozzászólót arra 

késztetett, hogy a legsúlyosabb vádat („antiszemita!”) hangoztassa az LMP elnökével 

szemben. A www.gyakorikerdesek.hu oldalára például egy ilyen „közérdekű” kérdés került 

fel: „Szerintetek miért tett az LMP-s Schiffer antiszemita kijelentéseket, hiszen ő TASZ
7
-os 

volt régebben, mi történt?”
8
 Akadt azonban neves, szélsőliberális politikus is, aki alkalmat 

talált arra, hogy a balliberális reálpolitikusra rásüsse a veszedelmes bélyeget. Schiffer így 

számolt be erről a világhálón:  

 

„Fodor Gábor antiszemitizmussal vádolta meg a szocialista Török Zsoltot és engem, 

mert Zsolti facebook-oldalán a »rabbi, döglenek a libák« c. zsidó viccet idézgettük (ill. 

lehet, hogy más miatt látta az antiszemitizmust fennforogni, csak még nem jöttünk rá). 

Na most FG figyelmébe ajánlom a néhai Raj Tamás rabbi által lejegyzetelt 

éceszgéber-adomát, teljes terjedelmében:  

http://www.zsido.hu/ujelet/archiv/u982115.html.  

Gábor, ahogyan a dakota mondás tartja, a ló döglött, leszállhatsz róla!
 „9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5
 https://www.facebook.com/schifferandras/posts/10152090518508668?stream_ref=5 

6
 https://hu-hu.facebook.com/schifferandras/posts/10152090243078668?stream_ref=10 

7
 A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 1994-ben Budapesten alakult jogvédő nonprofit szervezet.  

8
 http://www.gyakorikerdesek.hu/politika__magyar-politika__5555717-szerintetek-miert-tett-az-lmp-s-schiffer-

antiszemita-kijelenteseket-hiszen-o-ta 
9
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2. „A Nagykörúton kívül is élnek emberek” 

MSZP-s vélemény a szélsőséges balliberálisokról 

 

 

Könnyen lehet, hogy az antiszemita jelzőt Fodor másért osztotta, nem a viccért. Az imént 

említett, Török Zsolt-féle világhálós bejegyzés lényegét ugyanis a HVG címe például így adta 

vissza: Török Zsolt kifakadt: „vonuljanak vissza, elég volt már Konrád Györgyből”.
10

 A 

Magyar Nemzet pedig így: Török: Konrádék hozták a kétharmadot és a nácikat a 

parlamentbe.
11

 

Hogy bővebben mit is tartalmazott a bejegyzés, ahhoz most a HVG cikkéből idézünk: 

ugyanis jelentőséget tulajdonítunk annak, ahogy e főáramú balliberális hetilap – amelytől nem 

idegen a szélső-balliberálisok támogatása – ezúttal, ha csak burkoltan is, de megértést tanúsít 

Török Zsolt mondandója iránt. Holott az MSZP volt szóvivője igencsak „velős véleményt 

fogalmazott meg”:  

„Braun és társai a párton belül, Konrád György és társai, azon kívül rendelkeznek sok 

jó tanáccsal, ötlettel. Csak már nem nagyon van több liba, hiába lenne még pár 

ötletük”.  

„Szerintem ők hozták el eddig 2 alkalommal a Fidesz 2/3-át és a nácikat a 

parlamentbe. Vonuljanak vissza! Elég volt már Konrád Györgyből, aki nagyon okos és 

nagyon tisztelem, csak elment mellette a világ. És tudomásul kell venni, hogy a 

nagykörúton kívül is élnek emberek. Sőt, vidéken is! Én meg inkább azt a 9,5 milliót 

képviselném és nem ezt a szűk kört. Volt nekik is pártjuk: azt is szétverték. A miénket 

hagyják már békén!!!” 

 

Török Zsolt bejegyzésének ismertetése után a HVG megállapítja, hogy az MSZP 2014. 

január elején egyezett meg a volt MSZP-s egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc vezette 

párttal, a DK-val, hogy tárgyalásokba kezdenek Bajnai Gordon formációjával, hogy 

létrejöjjön a demokratikus ellenzéki összefogás. „Az ötletadó Konrád György volt” – szögezi 

le a mérvadó hetilap, majd végezetül hozzáfűzi: „Az április 6-i választások végeredményét 

pedig mindenki ismeri.” 

Habár – mint jeleztük – a HVG-től nem idegen cselekedet éppen a Konrád-féle, 

szélsőséges balliberálisok megtámogatása, a lap ezúttal teljesen eltekint ettől. Mondhatni: 

cserbenhagyja a Konrád-féléket, a hisztériakeltőket, a szélsőségesen balliberálisokat. Ez pedig 

nem kevesebbet jelent, mint hogy a hitelességre, tárgyilagosságra (ezek látszatára) sokat adó 

közéleti hetilap inkább azok mellé tette le voksát, akik egy mérsékelt balliberális reálpolitika 

megvalósításán fáradoznak, szemben a törzsi viszályokat szító, valóságtól elrugaszkodott, 

szélsőséges balliberálisokkal, akik nem látnak túl a Nagykörúton... 
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 HVG, 2014. április 16., http://hvg.hu/velemeny/20140416_Torok_Zsolt_kifakadt_vonuljanak_vissza_el 
11

 MNO, 2014. április 15., http://mno.hu/belfold/torok-konradek-hoztak-a-ketharmadot-es-a-nacikat-a-parlamentbe-

1221631 
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3. „És magukról ez lepereg!” 

A Havas–G. Fodor ütközet háttere 

 

 

Havas Henrik mint ugyancsak az ATV egyik sztárriportere („arca”) a Voks című műsorban 

fogadta G. Fodor Gábort, a Századvég stratégiai igazgatóját, Orbán Viktor tanácsadóját. 

Tekintettel arra, hogy egy, a balliberális médiaoldalhoz tartozó sajtóorgánumban (Hír24), 

valamint egy tárgyilagosságra, kiegyensúlyozottságra törekvő médiaportálon (Média 2.0) 

egyaránt elmarasztalták Havas műsorvezetői magatartását, ezek rövid ismertetése után 

elegendőnek ítéljük számunkra két beszédes részlet kiragadását és távlatosabb értelmezését, 

elemzését. 

 

(Hír24) 

A Hír24 cikke már címében, ill. alcímében is leszögezi, hogy „Havas Henriknek a torkán 

akadt Orbán jobbkeze”, s hogy „Kálmán Olga után Havas Henrik is tág kereteket adott a 

műsorvezetésnek, nem hagyta szóhoz jutni a Századvég stratégiai igazgatóját”
12

 A Hír24 

cikkírója helyénvalóan állapítja meg, hogy a műsorban a vendég „Higgadtan mosolyog, 

bólogat. Passzív rezisztencia, nincs értelme megszólalnia, Havas még láthatóan nem heverte 

ki a vasárnapi választásokat.”  

„Reagáljak? Csak megvártam, hogy…” – kezdi G. Fodor, amikor először kap szót, 

emlékeztet az elemző, majd felidéz egy rövid részletet, megjegyezve, hogy „Ez volt a 

leghosszabb párbeszéd a negyedórában”. 

 

Havas: „Úgy látszik, nincs otthon a futballban. Én igen.” 

G. Fodor: „Szeretem a focit”. 

Havas: „Ja, Dávid Ibolya, igen. Akkor maga is ki fog esni a politikából ezzel a 

mentalitással.” 

G. Fodor: „Benne se vagyok.” 

„Mit ért el Havas Henrik a maga kis negyedórájában, miközben G. Fodor volt a 

vendége?” – kérdezi írása végén a Hír24. S megadja a választ is: „Szimpatikus lett Orbán 

egyik tanácsadója, aki politikai gondolkodóként titulálja magát. Ezt érte el az ATV és Havas 

Henrik, aki a beszélgetés második felére teljesen szétesett, már az épkézláb mondatok is 

cserbenhagyták őt.” 

 

(Média 2.0)  

A szóban forgó kritikának már a címe is kellőképpen figyelemre méltó: Médiaforradalom az 

ATV-n.
13

 Majd az egyik köztelevízióra és riporterére (Obersovszky Péterre) is utalva, 

megállapítja: „A magyar televíziózás virágkorát éli ezekben a napokban – már ami a riporteri 
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 http://valasztas2014.hir24.hu/trollvoks/2014/04/09/havas-henriknek-a-torkan-akadt-orban-jobb-keze/ 
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 http://media20.blog.hu/2014/04/11/havas_mediaforradalom_atv 
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szereptévesztést és az objektivitás unortodox felfogását illeti”.  

Havas Henrik színvonaltalan viselkedését efféle ironikus képekkel ecseteli:  

 

– A választási győzelmet követő Orbán-beszéd bejátszása után „Havas nekifutásból 

rúgja rá az ajtót a vendégére: azonnal kijelenti, hogy a beszéd egyetlen mondatával 

sem ért egyet, majd lehengerlő lendületét megőrizve tájékoztatja a Fidesz gyenge 

eredményéről és a választási rendszer aránytalanságáról a vele szemben ülő Politikai 

Elemzőt.” 

– „Érdemes megfigyelni a pimasz újítást, hogy milyen progresszív megközelítésből is 

értelmezhető a műsorvezető és meghívott kapcsolatának dinamikája egy beszélgetős 

műsorban, hiszen nemhogy kérdés nem hangzik el, de még a szakértőnek kell 

visszakérdeznie, hogy befejezte-e a monológot.” 

– „G. Fodor Gábor három perc után jut először szóhoz, de csak pillanatokra, hogy 

egy szerencsétlen futballhasonlat apropóján rögtön belé is fojtsa. A Tanár úr résen 

van, őt nem lehet csak úgy átejteni ócska metaforákkal, és az asztalra csap a hiteles 

tartalomszolgáltatás furkósbotjával: kétségbe vonja a vendége szakértelmét –

labdarúgásban!”  

 

Számunkra azonban önmagában kevéssé érdekes, hogy az ATV milyen munkatársakkal 

és hogyan járatja le magát. Sokkal fontosabbak a sztárriporter viselkedésének mozgatórúgói. 

Ehhez azonban a „beszélgetés” néhány részletét mégiscsak tüzetesebb vizsgálat alá kell 

vonnunk.  

Figyeljük meg, pontosan hogyan hangzott el (a bejátszásban) a Fidesz elnökének 

választási értékelése, s Havas miért „rúgta rá nekifutásból az ajtót” vendégére:  

 

„Olyan átütő erejű győzelmet arattunk, amelynek jelentőségét itt, ma este még fel sem 

tudjuk mérni. Hogy ezt az egetrengető győzelmet megérdemeltük-e, nem tudhatjuk, ezt 

majd a jó Isten eldönti, de hogy megdolgoztunk érte, az egészen biztos. A Fidesz és a 

Kereszténydemokrata Néppárt európai rekordot ért el, az európai pártok közül a 

legnagyobb arányú támogatást gyűjtötte be. Magyarország ma a legegységesebb 

nemzet Európában.”  

 

Nos, erre háborogta azt Havas, hogy „egyetlen mondatával sem értek egyet Orbán 

Viktornak”. Holott a miniszterelnök minden mondata tényszerűen és cáfolhatatlanul ül:  

 

– Vitathatatlan, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt európai rekordot ért 

el, hiszen vitathatatlan, hogy az európai pártok közül a legnagyobb arányú támogatást 

(szavazatot) gyűjtötte be.  

– Vitathatatlan, hogy egy európai rekordú győzelmet helyénvaló átütő erejűnek és 

egetrengetőnek, egetverőnek nevezni, akármilyen színű párt éri is el.  

 

 



Havas ezek után szóba hozta, hogy a 8 millió választóból 4 nem ment el szavazni, s a 

Fidesz 7-800 ezer embert vesztett a legutóbbi választások óta; s hogy milyen nagyfokú 

aránytalanság, hogy miközben az LMP 5%-kal szerzett 5 mandátumot, a „kormányváltók” 

25%-kal 37-et, a Fidesz 45%-kal 143 mandátumhoz jutott. „Ez olyan aránytalan és olyan 

elképesztő...!” „...egetverő és átütő erőről beszélni akkor, amikor... amikor a... az összes 

választópolgárnak mindössze egynegyede volt hajlandó magukra szavazni...?” „Azt hiszem, 

ilyen kevés szavazatot még az életben nem kaptak. Én értem, hogy a győzelem estéjén 

ilyesmiről kell beszélni, na de hát hogy nem szakad rá az ég Orbán Viktorra? Egetverő? Átütő 

erő? És majdnem egymillió embert vesztettek? Hogy van ez?”  

Az aránytalanság vádját sokan emlegették a választás után, és hasonlóan sokan érdemben 

válaszoltak is rá, ezért csak röviden, lényegre törően annyit jegyzünk meg, hogy minden párt 

ugyanazon a pályán futott... Továbbá: a választási vetélkedés nem az abszolút számokért, 

hanem az arányokért folyik, hiszen a győzelem mértékét nem az abszolút mennyiségek, 

hanem az arányok döntik el. Tény, hogy a Fidesz gazdasági világválságban és 

kormánypozícióból jutott újra a kétharmadához, s az is tény, hogy a „kormányváltók” pedig 

ellenzéki helyzetből sem voltak képesek elegendő támogatót szerezni ahhoz, hogy ezt 

megakadályozzák. S szintén tény, hogy amikor Havas előbb 7-800 ezer „veszteségről” beszél, 

aztán már „majdnem egymillióról”, s arról, hogy a fideszesek „ilyen kevés szavazatot még az 

életben nem kaptak”, akkor ugyancsak elrugaszkodik a valóságtól. Nem szólva most a párt 

1990. és 1994. évi eredményéről (amikor töredékét kapták a mostani voksoknak), 1998-ban is 

csak 1,34 millióan szavaztak a Fideszre. S a 2010. évi 2,7 millió és a 2014. évi 2,1 millió 

között sem 7-800 ezer vagy „majdnem egymillió” a különbség, hanem éppen 600 ezer.  

Azt látjuk tehát, hogy akármilyen tényekről, számokról van szó, Havas mindig a Fidesz 

„kárára” téved. Hogy ennek okára lelhessünk, vizsgáljuk meg a műsor még egy olyan 

hosszabb részletét, amelynél szembeötlően kibújik a szög a zsákból. Ebben G. Fodor is a 

segítségünkre lesz, éppen az által, hogy ő meg fején találja a szöget. Mondandónk hitelessége 

érdekében, bár némi rövidítéssel, de szó szerint közöljük az elhangzottakat.  

 

Havas: Van itt egy nemzetközi lapszemle. De már unom, mert ugyanarról beszélnek. A 

feudális hűbéri rendszer, a központosított hatalom, a decentralizáció mindenfajta 

formájának a felszámolása. Ezzel van tele a Washington Post, amely minden amerikai 

politikus asztalán ott van, erről beszél a Financial Times, amely dollármilliárdok 

sorsáról dönt, és magukról ez lepereg. Lepereg. (...) A múltkor vendégem volt a Havas 

a pályánban. (...) És kérdeztem, hogy ki olvasta Spirónak a Tavaszi tárlat című 

könyvét. És mindenki olvasta, kivéve magát. Maga miért nem olvas Spirót?  

G. Fodor: Olvasmányélményeknél tartunk?  

Havas: Nem. Arról, hogy elvi alapon van baj Spiróval, aki a Fogsággal meg az 

Ikszekkel beírta magát a XX. századi magyar irodalomba, vagy eleve: „nem 

olvasunk”? Maga egy egyetemi oktató, kifejezetten intelligens, művelt, és nem, nem 

olvasunk Spirót. Miért nem?  

G. Fodor: Én távol állok attól a pozíciótól, hogy kioktassam abból, hogy amit én 

olvastam, olvasta-e Ön. Azt gondolom, hogy ez részben ízlés kérdése is. Nem csupán 

kultúrharc logikája alapján illik közelíteni ahhoz, hogy ki mit olvas, hanem ízlés, 



politikai nézet... A politikáról alkotott felfogás alapján is. Például azt gondolom, hogy 

kormányozni nem azt jelenti, hogy valóra váltjuk olvasmányélményeinket. Itt az 

intellektust hozta szóba: például a politikai teljesítmény mögött ott áll egy politikai 

okosság. Ez különbözik másfajta intellektusoktól. Ez az egyik sajátossága annak, hogy 

az értelmiségi miért tanácstalan a politikai teljesítménnyel szemben. Állandóan 

fanyalog, azt mondja, hát, ez méltatlan ehhez az országhoz. Sőt, megveti az embereket, 

és azt mondja, hát ezek a magyarok, maguknak köszönhetik most is, április 6-án ki 

mellé húzták be az ikszet. Szerintem meg nem így működik a történet. Aki a 

demokratikus politika mellett teszi le a voksot, annak el kell fogadnia, hogy az 

emberek ott vannak. S az embereket nem árt [nem helyes] lenézni. És azért, mert 

valaki egy 18. szd-i moralistát nem tud eredetiben idézni, attól még lehet politikai 

intellektusa.  

Havas: Nekem az a gyanúm, hogy az a fanyalgó... az a 800 ezer, aki otthagyta 

magukat, az 800 ezer jó ízlésű, olyan értelmiségi, akit nem lehetett a 300 Ft-os vizitdíj-

demagógiával levenni a lábáról.  

G. Fodor: Van erről kutatása?  

Havas: Nincs. Csak éppen az ismeretségi köröm elég széles. És a benyomásom, hogy 

ez így van.  

 

Rakjuk össze tehát sorra az elemeket!  

 

 Havast határozottan feldühíti, hogy a Fideszről és holdudvaráról „lepereg”, amit a 

számára mérvadó külföld kifogásol. Vagyis ő is abba a balliberális törzsbe tartozik, 

amelyben nem valamiféle rokonszenvet, elismerést ébreszt az Orbán meghirdette 

szabadságharc, hanem ellenkezőleg: szerintük e nemzetközi erőkhöz kellene igazítania 

kormányzati cselekedeteinket.   

 

 Havas ugyan nem mondja ki, de kérdésének félreérthetetlenül ez a veleje: a Fideszesek 

azért nem olvasnának Spirót, mert zsidó? Egyértelműen erre utal az „elvi alapon” 

kifejezés. És G. Fodor vissza is utal erre a „kultúrharc” kifejezéssel.  

 

 Havas ugyanabban a szélsőséges balliberális bűvkörben él, mint Kálmán Olga. Utóbbi, 

mint rámutattunk, minden alap (bizonyíték) nélkül kijelentette, hogy nem csak ő látja 

vendége feszültégét és haragját. Havas Henrik pedig – ugyancsak a maga személyes 

rögeszméjét és vágyait oktalanul másokra vetítve – csupán benyomása alapján, 

bármiféle bizonyíték nélkül ki merte jelenteni, hogy a Fideszt elhagyók mindegyike 

csakis jó ízlésű értelmiségi lehet, afféle okos ember. akit nem lehet olcsó 

demagógiákkal megtéveszteni. Különösen meglepő ez a nagyvonalúság azok után, 

hogy néhány perccel azelőtt még azon háborgott, hogyan merészel Orbán Viktor 

egetverő győzelemről beszélni – holott a miniszterelnök ezt legalább tényszerű 

számok alapján, kétharmados győzelem birtokában követte el. 

 



 II. TÖRTÉNELMI ÁTALAKULÁS ELŐTT 

 

 

 

 

 

 

1. Rendszerváltás:  

a radikális balliberális média tündöklése és bukása 

 

Egy kiadásra váró médiakötet
14

 kutatómunkája során tüzetesebben megvizsgáltuk, hogy a 

rendszerváltást követően, az MDF választási győzelme és kormányalakítása után ideológiai 

elkötelezettség tekintetében mi jellemezte a hazai országos sajtót. Megvizsgáltuk, hogy az 

egyes országos napilapok miként tálalták az akkoriban nagy port kavart Horthy-temetést, a 

téma első felvetődésétől a lecsengéséig. Nos, a következő összesített eredményt kaptuk:   

 

 

 

 

Miként a grafikonból kiválóan érzékelhető, nyomasztóan nagy fölényben voltak a 

balliberális hangadók a nemzeti (konzervatív, keresztény) szempontokat előtérbe helyezőkkel 

szemben. Az első szabad választáson vereséget szenvedett tábor lényegében demokrácián túli 

(ugyanis nem választásokon megmérettetett) eszközzel, a sajtó segítségével jutott sok 

tekintetben erőfölényhez a választásokon győztesekkel szemben.  

Ennek jelentőségét felmérve, az Orbán Viktor vezette nemzeti liberálisok (a Fidesz 

Magyar Polgári Pártba tömörülve, a Kereszténydemokrata Néppárttal szövetkezve) az idők 
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során kiépítették a saját sajtóbirodalmukat, ill. a közmédiában is erős pozíciókra tettek szert. 

Olyannyira, hogy országos szinten a nemzeti média került fölénybe a balliberálissal szemben. 

Ennek is köszönhető a Fidesz második kétharmados győzelme. A szélsőséges balliberális 

hangadók csekély számú sajtóorgánumba szorultak vissza – ezek egyike, mondhatni tévés 

zászlóshajója az ATV. Véleményformáló erejük, hatalomszerző képességük a hazai 

közéletben töredékére zsugorodott. Ezt ismerték fel a mérsékelt balliberálisok...  

 

 

 

 

2. Balliberális törzs:  

törésvonal vagy hajszálrepedés? 
 

 

Természetesen eddig is léteztek mérsékeltek a balliberális táboron belül. Az LMP (Lehet Más 

a Politika) már 2010-ben bejutott az országgyűlésbe. Bekerülése és az SZDSZ kibukása, 

Orbánék akkori kétharmados győzelme éppen annak volt köszönhető – egyéb tényezők 

mellett –, hogy a balliberális színekben játszó MSZP és SZDSZ párosa olyan önkényuralmi 

keménységgel és lendülettel esett neki 2006 őszén az ünneplő és tüntető tömegnek, hogy azt 

már valódi liberálisok, valódi demokrácia-hívők gyomra nem vehette be.  

Akkor is akadt már a balliberális oldalon olyan, népszerűségnek örvendő gondolkodó 

(Mérő László), aki egy balliberális lapban (Magyar Narancs) 2009-ben ezt feszegette: a 

liberális jogvédők nagy igyekezete, hogy a cigányokat sűrűbben igazoltató rendőröket 

rasszistának állítsák be, matematikailag megalapozatlan. Habár némi vonakodással, a 

főszerkesztő le is hozta Mérő írását (Csúnya matek), ám az olvasók és e liberális jogvédők 

rögtön a szerzőnek estek, s felfogását, okfejtését rasszistának minősítették.
15

 A témával 

bővebben foglalkoztam egyik tanulmányomban, amely jellemzően ezen a címen jelent meg a 

világhálón: Egy tökös matematikus. Mérő László Csúnya matekjához.
16

 

És az sem új keletű vélekedés, hogy a Magyarországon bizonyos körökben és bizonyos 

mértékig tapasztalható zsidóellenesség egyik fő forrása éppen a radikális liberálisok – az 

SZDSZ és holdudvara – szélsőségesen magyar- és nemzetellenes viselkedése, s az a különös 

politikai tény, hogy a szabad demokraták törpepártként is mozgatni tudták a nagy testvért, a 

szocialistákat, s választási eredményeikhez, arányaikhoz képest aránytalanul nagy mértékben 

befolyásolták a hazai közéletet. De Török Zsoltnak, az MSZP-s szóvivőnek a kifakadása arra 

is bizonyíték, hogy a szélsőséges liberálisok még azután is erőteljes befolyásolást gyakoroltak 

a szocialistákra, miután az SZDSZ mint párt gyakorlatilag megszűnt létezni.  
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Az is köztudomású ma már, hogy a szélsőséges liberálisoknak nincs ellenükre az 

antiszemitizmus, hiszen a zsidósággal szembeni bárminemű ellenérzés, hát még gyűlölködés 

történelmi okoknál fogva nemcsak félelmet ébreszt a zsidóság jelentékeny részében, hanem 

egyszersmind erősíti a zsidó öntudatot és a zsidó közösséghez való kötődést. Ezzel van 

összefüggésben az is, hogy a szélsőséges liberálisok mindent elkövetnek azért, hogy a 

holokauszt témáját napirenden tartsák, és a történelmileg indokolt mértéken felül is 

dramatizálják.  

A Kovács András szociológus által a magyar zsidóság bő mintáján végzett felmérés 

(közvélemény-kutatás) eredménye szerint a hazai zsidóság legerősebb összetartó köteléke a 

holokauszt emléke. Arra a kérdésre, hogy „Mennyire fontos a kérdezett számára a 

zsidósághoz tartozás szempontjából...”, a válaszadók az első helyen (tíz közül) „A zsidóságot 

ért üldöztetések tudata, a holokauszt emléke” választ jelölték meg (átlagosan 4,47 pontot 

kapott egy olyan skálán értékelve, ahol a „nagyon fontos” 5, az egyáltalán nem fontos 1 

pontszámot jelentett).
17

  

Van tehát „fogadókészség” a hazai zsidóságon belül a dramatizálásra, hisztériára. S hogy 

miképpen történik, ill. történhet a dramatizálás és hisztériakeltés, erre kínált példát a német 

megszállás áldozataira emlékeztető szobor szélsőliberális fogadtatása. Egy másik friss, kirívó 

példa, ahogyan Izrael államelnöke emlékezett vissza zsidó honfitársaink Duna-parti 

tragédiájára. A történelemhamisítás mértékét és jelentőségét érzékeltetendő, érdemes 

összevetnünk Izrael államelnökének kijelentéseit a Magyar Justitia Bizottság elnöke szerinti 

valósággal. A Prof. Dr. Bokor Imre hadtörténész által jegyzett nyílt levél
18

 Simon Peresznek a 

Yad Vashem Holokauszt Emlékmúzeumban (Jeruzsálemben) 2014. április 27-én elhangzott 

beszédének alapos kritikája.  

 

Izrael államelnökének kijelentései A magyar hadtörténész megállapításai 

„Szemem előtt szívet szaggató kép vonul el, több 

tízezer ember, öregek és csecsemők, nők és 

férfiak vannak egybegyűjtve a Duna-parti 

rakpartokon, összekötözve egyik a másikkal, a 

parancs értelmében arccal a folyó felé fordulva. 

A Duna-parton soha nem gyűjtöttek egybe több 

tízezer zsidót! Soha! Képtelen és hazug állítás! A 

Duna-partra kivitt zsidók száma nem érte el a 

kétszáz főt... 

Mögöttük náci német és helybeli garázda katonák 

állnak, majd közvetlen közelről leadott lövésekkel 

...őket nyilaskeresztes brigantik (többségük 

börtönből kiszabadult köztörvényesek) lőtték le 
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kioltják az életüket. (...) „Garázda német és magyar katonák” soha és 

sehol nem vettek részt zsidók lelövésében, arra a 

GESTAPO és a KGB állománya szakosodott a II. 

világháborúban. 

Hátba lövik őket, s hogy takarékoskodjanak a 

lőszerrel, súlyokat és köveket kötnek rájuk azért, 

hogy a kevesek, akiket meglőnek, húzzák 

magukkal a többieket is, s ezzel az életet is! 

Gyermekeket kötöztek édesanyjukhoz, ifjakat 

aggastyánokhoz. 

Több tízezer emberre lehetetlen lett volna 

köveket kötözgetni, részben megfelelő 

mennyiségű és méretű kőhiány, részben időhiány 

miatt. 

 

A meggyilkoltak tetemeit betaszították a Duna 

habzó és vérfagyasztó vízébe. Jajkiáltásuk az 

égre száll, ám visszhang nélkül marad. A 

bűnösök széles mosollyal az ajkukon állnak, mint 

akik valamilyen hőstettet hajtottak végre, nagy 

győzelmet arattak. A kék Duna vörössé, s abban 

a pillanatban úszó tömegsírrá vált.  

Ön még nem látott hátba lőtt embereket, csak 

képzeletében, mert azoknál a vérzés olyan 

minimális, hogy a kék Duna nem válhatott 

vörössé, miként az Ön látomásában a Duna 

„habzó és vérfagyasztó” vize. Amennyiben a 

meggyilkoltak tetemeit betaszították a vízbe, 

akkor jajkiáltásuk nem lehetett, mert a halottak 

ritkán kiabálnak, az esetleg életben maradt hátba 

lőtteket pedig a rájuk kötözött kövek a víz alá 

húzták. 

Kevesebb mint egy hónap alatt az összes életben 

maradt zsidót elszállították a megsemmisítő 

táborokba, Auschwitzba és Birkenauba”. 

Valótlanság, hogy az összes életben maradt 

zsidót elszállították megsemmisítő táborokba, 

hiszen pontosan Magyarországon maradt életben 

a legtöbb zsidó a németek által megszállt 

országokban történt felmérések alapján, sőt, a 

hazánkba menekült lengyel, román, szlovák, 

osztrák, szerb, horvát és más állampolgárságú 

zsidók Horthynak köszönhetik az életben 

maradásukat! Sokan meg is köszönték neki! (...) 

Horthy adott parancsot Koszorús Ferenc 

vezérkari ezredesnek, az esztergomi páncélos 

hadosztály parancsnokának, hogy vonuljon 

Budapestre, és védje meg a gettóba zárt zsidókat 

a Gestapótól. 

Példátlan tett volt ez a kormányzótól, és nem az 

első eset, hogy keresztezte Hitler intézkedését. 

Érdemes megemlíteni, hogy Koszorús ezredes 

tettét emléktábla őrzi az egykori gettó helyén, 

ugyanakkor Horthyt jobban szidalmazzák az 

életben maradt zsidók, mint például a zsidókat 

likvidáltató Sztálint, vagy a Hitler Norvégia 

lerohanását segítő, majd a Wehrmacht svéd 

acéltermékekkel és légvédelmi lövegek tömeges 

ellátását biztosító svéd királyt vagy kormányát. 

 



A zsidó állam elnökének széles körben közzétett és kritizált beszéde nyilván nem 

erősítette az Izrael és a zsidóság iránti rokonszenvet. Bokor Imre levele végén jogosan 

állapítja meg, Peresznek címezve, hogy „nagy pátosszal előadott hazugságai, kitalációi, 

látomásai és vádaskodásai minden logikát nélkülöznek, csupán arra valók, hogy tovább 

szítsák a népek (emberek) közti ellentéteket”, s hogy előadása „sértő, megalázó és gyűlöletet 

sugárzó”. És alighanem abban is igaza van a hadtörténésznek, hogy az efféle 

megnyilvánulások „nagy kárt okoznak világszerte mindenkinek, különös tekintettel a 

többségben lévő, normálisan gondolkodó, de megszólalni nem merő zsidóknak is”. 

Mindenesetre a zsidóság köreiből feltűnően kevesen veszik – vették eddig – a bátorságot 

arra, hogy szembeszálljanak a szélsőséges balliberális hangadókkal. Voltaképp érhetően, 

hiszen a mérsékeltebbek, tárgyilagosabbak is tisztában vannak a zsidóság zömének a múlthoz 

kötődő érzékenységével, és épp az érzéketlenség – vagy az „öngyűlölő zsidó” vádját 

igyekeznek elkerülni. Ezért a szemléletbeli különbségek mérsékeltek és szélsőségesek között 

egészen idáig inkább csak hajszálrepedésnek mutatkoztak a nyilvánosság előtt. A „normálisan 

gondolkodó”, mérsékelt zsidóság, ha kifogásolta is a szélsőséges hangadók antiszemitázó, 

fasisztázó, nácizó  megnyilvánulásait, ezt jószerivel sohasem tette szóvá. Egyfelől mert 

tabunak számított, másfelől meg nem érzékelte annyira a tetemes politikai kárát, hogy 

személyes kockázatot vállaljon érte.  

Lényeges újdonságnak tekinthető Schiffer Andrásnak, az LMP társelnökének már a 

választások előtti többszöri szembeszállása e szélsőséges liberális politizálással, 

magatartással. „Magyarországon nincs nagyobb antiszemitizmus, mint más európai 

országokban” – nyilatkozta például 2012 márciusában, miután találkozott Andrew Bakerrel, 

az EBESZ antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős megbízottjával. Az LMP-s politikus 

leszögezte: Magyarországon semmivel nem nagyobb az antiszemitizmus, mint más európai 

országban, s „szemenszedett hazugság" a magyar kormánypártokat antiszemitizmussal 

vádolni: „a magyar kormány politikájában demokrácia-deficit van, antiszemitizmus nincs".
19

  

2013 májusában pedig, Martin Schulznak, az Európai Parlament (EP) elnökének 

Magyarországot antiszemita országként beállító nyilatkozatára reagálva Schiffer az MTI-nek 

kijelentette, hogy „Orbán Viktort és a Fideszt sok mindennel lehet vádolni, de rasszizmussal, 

antiszemitizmussal nem”
20

.  

Ez már egy, a liberális táborhoz tartozó, számottevő politikai tényező megnyilvánulásai, 

olyanok, amelyek kiváltották a szélső-balliberális erők rosszallását (amelyre az LMP 

társelnöke a Kálmán Olgával való csatározáskor is utalt). Mégsem tekinthetjük már történelmi 

fordulatnak. Ehhez ugyanis szükség volt a nemzeti oldalnak arra a hatalmas választási 

sikerére, amelyet Havas Henrik és mások hiába igyekeztek fitymálni, ugyanis valóban 

egyedülálló a maga nemében: világválságos időszakban, kormányzati pozícióból, szabad 

választásokon másodszor is kétharmados győzelmet aratni. A másik oldalról nézve: a 

szélsőségesen nemzetellenes balliberálisoknak másodszor is ilyen csúfos vereséget szenvedni. 

Ennek révén következhetett be az a történelmi pillanat, amikor már a balliberális oldal 

                                                 
19

 Schiffer: Nem erősebb az antiszemitizmus nálunk, mint Európában, MTI, Index.hu, 2012. 03. 22., 

http://index.hu/belfold/2012/03/22/schiffer_nem_erosebb_az_antiszemitizmus_itt_mint_europaban/ 
20

 Schiffer: Schulz csúsztatott, Orbán nem antiszemita – HVG.hu, 2013. máj. 17. 

hvg.hu/itthon/20130517_schiffer_schulz_orban  

http://index.hu/belfold/2012/03/22/schiffer_nem_erosebb_az_antiszemitizmus_itt_mint_europaban/
file:///D:/Dokumentumok/Mérő%20László/Schiffer,%20Kálmán%20Olga/vg.hu/itthon/20130517_schiffer_schulz_orban


csendes, mérsékelt többsége is kénytelen szembenézni azzal, hogy a szélsőségesek, a 

hangadók bármilyen hatalmi helyzetben hagyása a saját életterének további pusztulásával 

járhat. Tehát már nemcsak az a tét, hogy hazugságok, történelemhamisítások, hisztériák 

nyernek teret a magyar közbeszédben és közéletben, és nemcsak az a tét, hogy a 

mérsékeltebb, „normálisabb” zsidókkal szemben is erősödik a közutálat (vagyis az 

„antiszemitizmus”, „rasszizmus”), bennük pedig az általános veszélyérzet, hanem ennél jóval 

több. Az a súlyos veszedelem fenyegeti a balliberális törzset, hogy ha nem következik be 

gyökeres változás a politizálásukban, magatartásukban, akkor a szélsőséges balliberalizmus 

elvakult magyar- és nemzetellenessége továbbra is olyan erős nemzeti hatalmi tömböt képez a 

túloldalon, hogy velük szemben a hazai politika színterén már a mérsékelt balliberálisok sem 

rúghatnak labdába. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Fidesz „antiszemitizmusával”, 

„rasszizmusával” való oktalan rémisztgetésnek mára jóval kisebb lett a politikai hozama, mint 

a politikai kára. Olyan reálpolitikai tény ez, amelyet nem figyelembe venni felér egy politikai 

öngyilkossággal.  

Nos, ez a felismerés egy csapásra törésvonallá mélyítette a hajszálrepedéseket a 

balliberális táboron belül. Ez a tény húzódik meg az LMP társelnökének és az MSZP volt 

szóvivőjének tabudöntögető megnyilvánulásai mögött. A mérsékelt liberálisok és szocialisták 

számára terhessé – tehertétellé – vált a szélsőséges balliberálisokkal való közösködés. 

Szabadulnának tőlük.  

Bő egy évszázada már annak, hogy – éppen Ady Endre színrelépése idején
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 – 

megszületett a nemzetek feletti, nemzetellenes szövetség liberálisok, szocialisták, 

szabadkőművesek, zsidók radikális (szélsőséges) elemei között. Nagyon sokan közülük merő 

jóhiszeműségből csatlakoztak: a megvilágosodás, a társadalmi haladás, az anyagelvűség, a 

világszabadság béklyótlan bűvöletében; s észre sem vették, hogy egy valóságtól, Istentől 

elrugaszkodott, hamis idea fogságába kerültek. Nos, e hamis ideából szőtt szövetség 

„egyedfejlődése” mára eljutott a haldokló fázisába. Schiffer kifejezésével élve: a ló 

megdöglött, le lehet szállni róla. E nemzetek feletti erők összefogása már semmilyen néven 

nevezendő társadalmi hasznot nem tud hajtani, csakis saját magukra nézvést jár némi rövid 

távú előnyökkel. Éppen ezért – baloldali terminológiával élve – szükségszerű, hogy 

rendszerváltozásunk legerőteljesebb, legmeghatározóbb törésvonala – a nemzeti és az 

antinacionalista tábor között húzódó – jelentőségét veszítse. Szükségszerű, hogy mérséklődjék 

a demokráciát felülíró ereje és képessége. Szükségszerű, hogy a két törzs mérsékeltjei 

közeledjenek egymáshoz, s a legmeghatározóbb törésvonal, a legmélyebb árok a radikális 

(szélsőségesen magyar- és nemzetellenes) balliberálisok, valamint a mérsékelt nemzeti 

reálpolitikát folytatók között alakuljon ki. Ezzel pedig új szakasza kezdődhet a magyar 

rendszerváltozásnak: a valóban a közérdeket szolgáló, valóban demokratikus építkezésé.  
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3. Médiajövőnk 

 

 

Egy olyan törzsi háborús helyzetben, amelyben egy törpe kisebbség – a balliberálisok 

szélsőségesei – nagyságukhoz, számarányukhoz, választási eredményeikhez képest túl nagy 

politikai, közéleti befolyásra tudtak szert tenni, a reálpolitikai tényezők kénytelenek voltak 

idomulni ehhez – a demokrácia szempontjából – eltorzult helyzethez. A demokrácia 

szellemiségét szolgáló politizálás helyett – ám jellemzően a demokrácia jogszabályi keretei 

között – inkább erőpolitikát folytatnak, mondván, hogy szélsőségesen magyar- és 

nemzetellenesekkel nem lehet mit kezdeni, a túlérzékenységükből vagy haszonlesésükből 

származó követeléseiknek – a választók többségének akaratát és a magyar nemzet érdekeit 

figyelembe véve – nem lehet és nem szabad eleget tenni.  

A törzsi megosztottságot képezte le a rendszerváltás médiájának eddigi története: 

balliberális és nemzeti töltetű médiumok versengtek egymással, ki-ki a maga törzse 

szolgálatában; a „senki földjén” senki nem tudhatott megmaradni, legfeljebb ideig-óráig vagy 

a főáramon kívül. A végletekig kiélezett küzdelemben a hatalmi csoportosulások 

megkövetelték az általuk támogatott sajtótól az irántuk való lojalitást. A tömegközlés és 

munkatársai legfeljebb annyiban voltak szabadok és függetlenek, hogy az átelleni törzsről 

bármi rosszat megírhattak, a saját törzsbeliekről azonban semmit, vagy csak módjával 

(leginkább a hitelesség látszatáért). Mindennek következtében a tömegközlés nem tudhatta 

betölteni őrzőkutya szerepét, a fő törésvonal a médiát is, a közéletet is kettészakította, 

megakadályozva az egészséges versengést, a minőségi fejlődés lehetőségét.  

A radikális és a mérsékelt balliberálisok szembekerülésével a hazai média is más 

szerkezetet ölthet. Amilyen mértékben elfogadást nyer a mérsékelt balliberális reálpolitika, 

úgy erősödhetnek meg, szaporodhatnak el a mérsékeltebb hangvételű, a magyarsággal 

szembeni uszítást elkerülő balliberális sajtótermékek, s veszíthetnek jelentőségükből a 

szélsőségesek. S veszíthetnek jelentőségükből azok a törzsi témák és törzsi 

megnyilvánulások, amelyek manapság még szinte teljes egészében kitöltik a politikai 

közbeszéd terét, útját állva egy sokkal termékenyebb és sokkal gyümölcsözőbb 

médiavilágnak. 

Tegyük hozzá: a Kálmán Olga-, Havas Henrik-féle botrányos viselkedések, 

szereptévesztések éppen emiatt nem kívánnak semmilyen beavatkozást a felügyeleti szervek 

részéről. A kedvező irányú folyamatot, a gyökeres átalakulást inkább segíti, semmint gátolja, 

ha a nagyközönség maga is érzékelheti: Magyarországon, íme, talajt veszítettek a szélsőséges 

balliberálisok.  

 

 

 

 

 

 

 


