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Mérték

Konrád György Orbán Viktorhoz írt nyílt levelében újra felizzott a tehetetlen antiszemitázás végs? ítélete.
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Az általam irodalmilag nagyra becsült Konrád György nyílt levele jól jött Magyarország ellenségeinek. Nagyon
ártalmas, mert antiszemitázik, diktátorozik, aminek semmi köze a miniszterelnökhöz, és sajnos tele van
valótlansággal. Amikor elfogynak az érvek, jön az antiszemitázás.
Mindenkinek joga van véleményalkotásra, csakhogy ez a levél elfedi a lényeget, a kútmérgez? emberek logikáján
alapszik. Méltatlan a nagy magyar íróhoz. Abból indul ki, hogy Soros zsidó származású, ezért támadják a CEU-t.
Azt nem tartalmazza, hogy ez az ember szeretné a civilizált Európában az „idejétmúlt” nemzetállamokban a rendet
felrobbantani és nyitott társadalmakat kiépíteni. A külföldön is megbecsült író egy jóindulatú levélben jelezhette
volna a miniszterelnöknek, hogy a kormány rosszul méri fel a helyzetet.
Demokráciában nem lehet az egyetemek autonómiáját megnyirbálni és megszüntetni. A CEU is tovább fog
m?ködni Magyarországon. Ámde a spekuláns dollármilliárdokkal felfegyverkezve, tele civil szervezetekkel és az
amerikai külügyminisztérium jóakaratú beleegyezésével tökéletesen alkalmas arra, hogy megbuktasson olyan
kormányokat, amelyek üzleti érdekeivel ellentétesek.
Lehet az ország els? emberét kritizálni, elmarasztalni, de hogy antiszemita lenne, amire mindenütt a világon
felkapják a fejüket, az nem felel meg a valóságnak. Közben a multimilliárdos, aki Hillary Clinton f? finanszírozója,
nagyon beindítaná már a magyar Majdant. Mert az Orbán hungarocellszobrának fejét rugdosó primitív cs?cselék
mindig kapható hasonlóra. Európában fegyverek nélkül viselt háború zajlik. A befogadó, hitehagyott, öngyilkos
lelkület? keresztények leveszik a keresztet a templomokról, hogy a migránsok szegény kis lelke meg ne sérüljön,
de eljöhet az id?, amikor majd az agresszív betelepül?k er?szakosan felteszik a félholdat a zsinagógákra is. De
akkor már kés? lesz!
Huszonnyolc éve élek egy toleráns, egymást megbecsül? világban, amely mára a transzatlanti
propagandagépezetb?l táplált agresszív médiadiktatúrának köszönhet?en teljesen elferdült. Mára a populistázó,
fasisztázó, nacionalistázó ’68-as nemzedék tanítói és ezt a szellemiséget átvev?, szófogadó tanulóik elfoglalták az
egyetemeket, és hangadók lettek a sajtóban is. De nem csak ott. Egyik vasárnap elmentem egy evangélikus
templomba. A helyi lelkipásztor rosszallását fejezte ki „a kelet-európai nacionalizmus és populizmus miatt”.
Felálltam és kimentem. Persze a deheroizálás itt is nagy divat. Az unokám közölte, hogy a gimnáziumi tanártól
hallotta, hogy a protestáns reformáció szellemi atyja antiszemita volt.
Ezalatt tökélyre fejlesztik a f?sodor ideológiáját. Ezt a televíziós vitam?sorok vezet?i is táplálják, a nép meg kevés
kivétellel nem szeret gondolkodni és átveszi. A német parlamentben egy zöldpárti képvisel? odáig vetemedett,
hogy azt mondta: Európa közepén „lágert épített a populista Orbán Viktor”, utalva a konténerekre, márpedig
konténerváros például Berlinben is épült a bevándorlók elhelyezésére. Nem volt még elég a migránsb?nözés? A
robbantások, a gépfegyveres gyilkosságok, a machetés támadások, a kamionos, teherautós gázolások? Párizsban
már megint gyilkolt az iszlám terrorizmus! Amint Brüsszelben, Nizzában, Berlinben, Londonban, Stockholmban,
Alexandriában. Melyik város lesz a következ??
Az antiszemitázás Németországban nem divat. Nincs is, hiszen a gimnáziumokban három évig csak a náci
b?nöket taglalják, és csak a másság tiszteletér?l papolnak. Goethér?l otthon a második középiskolai osztályban
tanulnak, itt jó, ha a negyedikben megemlítik. Európai történelem? Ugyan kérem! Van olyan feln?tt, aki azt tanulta,
hogy Attila mongol volt. A török hódoltság el?tt négymillió magyar élt, 150 év után 1,5 millióan maradtunk, míg a
t?lünk nyugatra él?k iszlámmentesen gyarapodtak. A megmondóemberek politikai korrektséget hirdetnek, de kett?s
mércével mérnek, közben eltipornak és a széls?jobbra tolnak ki mindenkit, akinek más a véleménye.
Hazájukban a muszlim gyerekeket arra tanítják, hogyan kell a keresztényeket megölni. Akkor mir?l beszélünk?
Amikor a németek nem engedték egy török miniszternek, hogy kampányoljon Németországban, utána a török
elnök fasiszta módszernek nevezte ezt, vagy amikor a lengyel miniszterelnökn? nem szavazta meg ellenzéki
honfitársát, Donald Tuskot az Európai Tanács elnökének, ezek apropóján a kommentárok felsorolták a
„nacionalista vezéreket”: Erdogan, Kaczynski, Putyin és végül az EU fenegyereke, Orbán Viktor. Nem tudják neki
megbocsátani, hogy most ugyanazt teszik, amit ? már két éve bevezetett, hogy a potenciális-beszivárgó gyilkos
merényl?k miatt szigorúan ellen?rizni kell a schengeni határokat.
Ilyen légkörben itt nagyon jól jön a Konrád-féle „vélemény”, még ha nulla is az igazságtartalma.
Cserna Csaba
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A szerz? Németországban él? fejleszt?mérnök
www.magyaridok.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
Tweet
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