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MÉDIAPOLITIZÁLÁS

Médiapolitizálásnak azt a jelenséget hívjuk, amikor egy politikai 
csoport közéleti megjelenése, megjelenésének mikéntje kizáróla-
gosan a médián keresztül érvényesül. A médiapolitizálásban a po-
litika játéktere a szó szerint veendő köz-életről áttevődik a média 
– tv, rádió, Internet stb. – színterére. A politikus nem parlamenti 
fölszólalásaiban jelenik meg a választópolgár előtt, hanem egy mul-
timédiás Gesammtkunstwerkben, ahol egyszerre olyanként áll előt-
tünk, mint aki az olaj világpiaci árának mozgásához ugyanúgy ért, 
mint a halpaprikás elkészítéséhez vagy mint a gyermekpszicholó-
giához. Az ebben a közegben elhangzó politikai üzenetek egy előre 
megkomponált egészként kell, hogy hassanak, de ugyanígy, maga a 
politikus is egy előre tervezett fi gura, aki akkor és úgy lép fel, ahogy 
azt a mögötte dolgozó reklámszakemberek csoportja már előzetesen 
megírta. Így a médiapolitizálás tulajdonképpen virtuális politizálás, 
habár, hogyha, a „megvalósítás” felől, szakmailag nézzük, bizonyos 
értelemben profi  politizálás. 

A médiapolitizálás fogalmának van egy hétköznapi értelme is, 
mely inkább negatív tartalommal telítődött. A magyar nyelv elég 
szókimondó ez esetben, egyszerűen így nevezi: felhajtás. Médiapo-
litizálásnak nevezzük tehát azt, amikor a politikus a modorosságig 
menő kötelező köröket fut le egy-egy kijelentése megtételekor. Ilyen 
esetekben formálissá, szimbolikussá válik a politizálás: miközben 
a lakosság a „felhajtást” látja, fogalma sincs valóságos kormányzati, 
jogalkotói, makro- és mikrogazdasági történésekről. Nevezheti ki-
ki ezt a jelenséget a saját maga vérmérsékletének megfelelően előre 
megtervezett összeesküvésnek vagy politikai profi zmusnak, min-
denesetre egyre inkább világossá válik, hogy az eszköz (médium) 
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kezd felülemelkedni a maga eszköz mivoltán. Manapság vesszük 
csak igazán komolyan McLuhan kijelentését, aki negyven évvel ez-
előtt azt mondta, hogy maga a média az üzenet (“the media is the 
message”). 

A médiapolitizálás összességében elszakadást jelent a valóságtól. 
Inkább hasonlít egy Forma-1 futamra, ahol egy csomó piros vagy 
narancssárga ruhás ember dolgozik együtt, kiknek nevéről, neméről 
az egyenruha és egyensapka miatt fogalmunk sincs. Ki jobb első ke-
reket szerel, ki a szélirányt méri, ki a sebességet, ki a rádió bal, adott 
esetben jobb gombját nyomja meg, ki ivóvizet önt a pilóta megha-
tározott csövébe, de mindannyian egy célért dolgoznak: a vezető 
győzelméért. Akik aztán futják a köröket, majd egymás között díjat 
osztanak.

A magyarországi médiapolitizálás egyik jellemzője, hogy a szem-
ben álló csoportok egy-egy konkrét személy mögé álltak be, ha sza-
bad így mondani, a pártoknak „vezérkosaik” vannak. Egyik oldalon 
Orbán, a másikon – még mindig – Gyurcsány. Mögöttük nem iga-
zán látunk más arcokat. Mindkét párt egy lapra, egy arcra tesz fel 
mindent, mely arc bukás esetén lavinaként viszi magával a pártot is. 
Ezért érzi mindkét nagy politikai párt azt, hogy a 2010-es választás 
sorsdöntő lesz, azaz, aki nyer, az tizenkét évre vagy még hosszabb 
időre rendezkedhet be. (Bár tudjuk, a politikában mindig a követ-
kező választás a legfontosabb.) A játék ilyen módon való megjelené-
se azt is magában hordozza, hogy a frontvonalon lévő alakok min-
dent megengedhetnek maguknak. Ezt úgy hívjuk, ígérgetés. Ebben 
természetesen a szocialisták járnak elöl, mert ők képesek mindent 
megígérni. Ígértek már autópályát, metrót, még isteni szerepeket is 
magukra próbáltak venni a harmadik gyermek nemének meghatáro-
zása kérdésében. Az egyszemélyes pártok mindent megengedhetnek 
maguknak, így például a véleményváltoztatás teljes szabadságát. A 
Fidesz például mint nemzeti-konzervatív párt, a négy évvel ezelőtti 
népszavazás esetén kiállt a határainkon túl kényszerített nemzettár-
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saink ügyéért, de később olyan megnyilatkozásokat tett, mely ennek 
ellentmond, kampányolt érte, aztán nem kampányolt, s ma ott tar-
tunk, hogy nem tudjuk, mi a Fidesz álláspontja ebben a kérdésben. 
Ezek alapján úgy érzékeljük – mi egyszerű polgárok –, hogy a pár-
tok nem rendelkeznek egyértelmű szellemi demarkációs vonalak-
kal, egyik nap a jobboldali tömörülés hangoztat baloldali színezetű 
szövegeket, másik nap a baloldal tesz tanúbizonyságot az amúgy a 
másik oldalra jellemző hazafi asságról. Ennek a stratégiának követ-
keztében jellegtelenné – ahogy sokan mondják: megkülönböztet-
hetetlenné – válnak a pártok. (Ebbe a megkülönböztethetetlenség 
okozta politikai vákuumba akarnak aztán betörni a magukat har-
madik erőnek vagy középnek tartó tömörülések.) A posztmodern 
médiapolitizálásnak tehát az egyszemélyességen túl másik jellemző-
je az ideológianélküliség. 

Az ideológianélküliség különösen fontos probléma manapság, 
amikor minden politikai fi lozófi a és politológia legbenső magjában 
azt a kérdést kerülgeti, hogy vajon a politika mentes-e az erkölcstől? 
A végső soron ideológiailag nem meghatározott politikai csoportok 
nem a klasszikus értelemben vett politikai módon, hanem marke-
ting módon jelennek meg a közéletben. Vegyük továbbá fi gyelembe, 
hogy a mai politikai fi lozófi ák inkább hajlanak arra, hogy különál-
ló entitásként kezeljék a politikát, és azt mondják, a politikára nem 
vonatkoznak az erkölcsi szabályok. Ebben a kontextusban a poli-
tikai csoportok lényege, cselekvése és megjelenése virtualizálódik, 
ha azonban el is fogadjuk ezt az alapállást, mégiscsak abszurdum, 
hogy a 2010-es választások kimenetelét két marketingcsoport fog-
ja eldönteni! Magyarországon két marketingcsapat versenye dönti 
el, hogy ki kerül kormányra, és ha éppen az egyik gárda jobb mé-
diatámogatottságot, jobb reklámot és/vagy suttogó propagandát 
biztosított jelöltjének, vagy éppen egy jobb „dobással” áll elő, és azt 
éppen Fidesznek hívták, akkor a Fidesz fog kormányt alakítani, ha 
MSZP-nek, akkor az MSZP alakít kormányt. A pártok üzleti vál-
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lalkozások, melyben az ideológia, a nemzeti konszenzus, a hosszú 
távú gondolkodás csak másodlagos, járulékos tulajdonsággal bír. A 
marketingstratégiák versenyének megjelenése a politikában vészjós-
ló számomra, mert magában hordozza a marxi etika-taktika dicho-
tómia új honfoglalását, ahol is nem az etika határozta meg a takti-
kát, azaz a pillanatnyi politikai cselekvést, hanem a taktika az etikát. 
És mint tudjuk, a marxisták szerint a taktika bármikor kijátszható 
volt az etika ellenében.

A médiapolitizálás kezdete egyértelműen összeköthető a modern 
sajtó megszületésével. Újabb fordulatot nem várnánk, azonban a di-
gitális átállásról szóló új törvénymódosítási koncepcióval mégis új 
fejezet nyílhat ebben a történetben. Az EU ugyanis kívánalomként 
jelezte, hogy 2012-re Magyarországon is meg kell, hogy szülessen a 
törvényi feltétele a digitális műsorszórásnak. Az évekkel ezelőtt be-
nyújtott baloldali törvénytervezet azonban alkotmányossági aggá-
lyokat vetett fel, miután a meglévő médiatörvényt alapjaiban akarja 
megváltoztatni. Hatályos törvényi rendelkezések szerint a közszol-
gálati televíziók, rádiók és a hírügynökségek felügyeletéhez, vezetőik 
kinevezéséhez, kereskedelmi rádiók engedélyezéséhez és a tájékoz-
tatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény elfogadá-
sához eddig 2/3-os többség kellett. Az új törvénytervezet egyrészt 
hatásköröket vonna el az ORTT-től (mely a demokráciát hivatott 
megjeleníteni és védeni a médiapiacon), másrészt – ez talán a leg-
fontosabb – a digitális műsorszórás kérdésében pedig megkerüli a 
2/3-os törvényt. A digitális műsorszórás a média szinte korlátlan 
megjelenését fogja eredményezni, kontrollálatlan bevezetésével a 
fent említett problémák szinte kezelhetetlenné válnak. 

Ma Magyarországon „kemény médiapolitizálás” folyik. Annyit 
érzékelünk belőle, hogy a szavak és tettek között még nagyobb a 
diszkrepancia, mindamellett bizonyos politikai csoportok pedig 
szinte csakis virtuálisan, a médiában vannak jelen. Ügyeskedés és 
duma szinonimája lett a médiapolitizálásnak. Az odamondogatók 
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nem az ellenfélnek üzennek, hanem saját pártszimpatizánsaiknak. 
Egy-egy gyurcsányi vagy orbáni kijelentés a saját célcsoportnak szól, 
őket nyugtatja, illetve rázza fel. Magyarországon a politikai kom-
munikációnak egy torzult formája alakult ki, melyben a valós prob-
lémák, az érdemi vita sajnos nem kapnak helyet. A médiát tradicio-
nálisan gyengébben kezelő jobboldalnak arra kell ügyelnie a digitális 
műsorszórás beindításakor, hogy pozícióit erősítse, és ne engedje 
meg azt a luxust, hogy valamifajta téves arisztokratizmus miatt telje-
sen kiszoruljon a médiapiacról. Mert piac van – hívják azt agorának 
vagy digitális televíziónak –, melyen nem szabad megengedni, hogy 
a nagyszájú pénzváltók és rövid lejáratú hordószónokok legyenek 
az urak. De talán még ennél is fontosabb, hogy ne meneküljön a 
társadalom egyfajta unalomba, ne forduljon el teljesen a politikától, 
mert az egész „felhajtás” sok emberben azt eredményezheti, hogy 
inkább elvonul, és nem foglalkozik a politikával. A közömbösség a 
demokrácia, az emberi lét egyik szép formájának a halála – ezt kell 
megakadályozni.

(Megjelent www.nhv.hu 2010. január 23.)
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FLASH ÉS TRANSZCENDENCIA

A szeánsz egy jurtában történik. A bevezető, kultikusnak számító 
arab nyelvű ima után egy recitáló ének következik immár a közös-
ség anyanyelvén. A mandzsu sámán és segítőtársai körbe-körbe sza-
ladnak, közben verik a dobokat és maguk előtt mintegy lökdösik a 
gyógyulni akarókat: egy alkoholistát és egy epilepsziás beteget, akik 
miatt az egész szertartás létrejött. A nézők ülnek, a sámán és segítői 
és a betegek egyre vadabb köröket írnak le. A sámán elkezdi az ősál-
lat, a teve hangját utánozva, korbáccsal verni a betegeket. Rendkívül 
rövid idő, mintegy hét perc alatt transzba esik. 

Ő voltaképp már nincs itt, megkezdte utazását. Most már csatát 
vív rossz szellemekkel és rossz sámánokkal. Elindult, hogy megjár-
ja azt az utat, melyre kiválasztatott születésétől kezdve. Végtelenül 
egyedül van ilyenkor. Mi még úgy látjuk, hogy testileg közöttünk 
van, de a lelke már ott jár a két világ közt, gyógyulást kérve betege 
számára. Ugyanis valahol elromlott a világ, és felborult a kozmikus 
egyensúly, amit neki kell a helyére billenteni. 

A sámán egyre hangosabban prüszköl a teve hangján, s elkezd 
mászni a jurta teteje felé. A jurta legfelül nyitott, ennek a világnak 
a másik világra való nyitottságát szimbolizálva. A férfi  elkapja a leg-
felső tartórudat, már-már kinn van a jurtából, a levegőben ügyesen 
tornázva a feje már az eget szemléli, amikor hirtelen az epilepsziás 
beteg összeesik, és elkezd rángatózni. A sámán azonnal odaugrik. 
A hátára lép, szinte ugrál rajta, és követeli, ne hagyja, hogy a rossz 
szellemek elragadják, és ne engedelmeskedjen nekik, legyen erősebb 
náluk. Mintha csak egyszeriben pszichoterápiás kezeléssé alakult 
volna a sámánszertartás. Az illető fél perc alatt magához tér a ro-
hamból, a sámán fölsegíti, továbbtáncoltatja a többiekkel, és minden 
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megy rendesen tovább. Történt pedig mindez Délnyugat-Kínában, 
a mandzsuk között 2004-ben.1

Hogyan értelmezzük ezt az eseménysort? A sámán itt is volt és 
ott is volt, itt ezen a látható világon és a másvilágon is egyszerre. Ké-
pes volt arra, hogy szükség esetén visszajöjjön, mert tulajdonképpen 
pontosan ez a feladata: a segítés. Kozmikus útjának a lényege nem 
a másik világ tartalmatlan szemléletében merül ki. Ő kilép abba a 
világba, ahol harcolni fog az itt lévő emberekért. Nem a maga szó-
rakoztatását keresi, nem a saját boldogságát az utazás által, és nem 
is akar elszakadni a mindennapok gondjaitól, hanem önmagát felál-
dozva vállalja a szenvedést (a küzdelmet, az idegi és testi végső kime-
rülést) másokért. Azonnal vissza is tudott jönni, mert nem elbódul-
va, vigyorgó arccal beszűkülve járt a másik, virtuális világban, hanem 
pontosan a másik világba való kilépés tette még érzékenyebbé recep-
torait a körülötte létező fi zikai világra. A virtuális világ, melyben ő 
harcot vív, nem ellentettje és nem is ellensége a „valós” világnak. A 
mandzsu sámán nincs itt, mert transzban van, mégis százszázaléko-
san közöttünk van, bizony, itt van. 

Hogy mi köze ennek a manapság oly égető kábítószer problémá-
hoz? Az, hogy 2005-ben, Magyarországon egy olyan virtuális világnak 
adhatnak szabad utat egy liberális drogtörvénnyel, mely nem biztos, 
hogy nyitottá teszi az embert a valós világra. A problémát egy engem 
nagyon foglalkoztató nézőpontból közelítem meg, melyet egy kér-
désben sűrítek össze: miért kell nekünk folyamatosan kilépni önma-
gunkból? Vagy megfogalmazom provokatívabban: kinek és miért jó 
egy csökkent akaratú, közveszélyes, vagy legalábbis botrányos tetteket 
elkövető, komoly emlékezetzavarokkal küszködő, önmagát romboló 
személy virtuális világa? Láthatjuk, hogy míg az első kérdés az ember 
alapvető transzcendens beállítottságára kérdez rá, addig a második 
már egy transzcendens világ milyenségét ítéli meg. Hogy miként ju-
tunk el az első kérdéstől a másodikig, ezt fogom most körbejárni.

1  Hoppál Mihály és Somfai-Kara Dávid videó-dokumentációja alapján. 2004.
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Kiindulópontom tehát az, hogy az emberben megfi gyelhető egyfaj-
ta saját magán túlmutató „mozgás”. Ez lelepleződik az ember minden-
napi cselekvéseiben. Például nem elég számunkra a tudás statikus, ro-
botszerű birtoklása, hanem minden nap többet és többet szeretnénk 
megtudni a világról, magunkról. Vagy például az ember mindennapos 
léte, önfenntartása – értem ezalatt a világgal való érintkezést, a kom-
munikációt tágabb értelemben, de az egyszerű táplálkozás is ide vehe-
tő – egyrészt az ember saját (ön)felülmúlását, másrészt egyfajta tőle 
távolabbi célra való irányultságát jelenti, mely önmagán kívül, tehát 
tőle függetlenül létezik. Valamiért élünk: a gyerekeinkért, a becsvá-
gyért, a hazáért, a boldogabb jövőért, a szabadabb világért, egy eszmé-
ért vagy csak a holnapért, de mindig önmagunkon kívül lévő dologért. 
Sőt, még az is, aki saját magáért él, minden nap azt az ideális ént akar-
ja elérni, amelyet éppen nem birtokol. 

Az ember tehát minden létmozzanatával virtuális világok felé 
lép, ahol önmagát meghaladva önmagát építi. Egyszóval, az ember 
transzcendens lény. Nem mindegy tehát, hogy milyen az a virtuális 
világ, amelybe kilépünk. Megjegyzem, hogy egy virtuális világ mi-
lyenségét, tehát jó vagy rossz mivoltát, annak a világnak a személyre 
gyakorolt hatása alapján ítélhetjük meg. Jó tehát az a virtuális világ, 
amely építi az ember személyiségét, és rossz az a virtuális világ, mely 
rombolja az ember személyiségét. 

Ilyen értelemben a kábítószer világát – mint egyikét a lehetséges 
virtuális világoknak – is az ember személyiségére gyakorolt hatása 
alapján lehet megítélni. Kérdésünk, hogy egy ideges, de ugyanakkor 
levert, túlérzékeny, alvászavarokkal küszködő, időnként halluciná-
ló, ítélőképességét elvesztett, néha teljesen feledékeny, másokra és 
saját magára veszélyes, elmebetegségre hajlamos, sajátosan fl egma, 
testileg, pszichikailag leépült kábítószert fogyasztó személy virtuális 
világa mennyiben jó, tehát mennyiben építi az ő személyiségét? 

Az ember természetes transzcendens irányultságának a tárgyát 
behelyettesíteni a stimulálószerek okozta ideiglenes boldogságérzés-
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sel az emberi személy valóságának a bezárását jelenti. A kábítószer 
minden híreszteléssel ellentétben nem kinyitja az ember érzékeit a vi-
lágra és még arra, ami azon túl van, hanem bezárja egy saját maga által 
készített (éppen injekcióval belőtt) börtönbe. Sokan ki akarnak szaba-
dulni ebből a börtönből, természetesen nekik segíteni kell, de milyen 
érdekes, hogy a valóban szabadulni akarók szakszerű gyógyellátásáról 
nem beszél senki. Politikusaink mintha meg lennének elégedve a fel-
színes vitázgatással, s észre sem veszik, hogy nem elég kimosni valaki-
nek a belét, üzemszerűen ellátni, majd újra az utcára lökni.

Szükségünk van a virtuális világokra – ez tény – pontosan 
transzcendentális irányultságainkból eredően. Pótszer azonban a 
kábítószer, amennyiben a transzcendencia végső pontja, az Isten 
helyét próbálja elfoglalni virtuális világával. A drog virtuális világá-
nak nincs nyugvópontja. Beteljesedés vagy megváltás helyett a teljes 
leépüléshez, a halálhoz vezet. A bennünk lévő csodálatos, mélyen 
emberi természetes hajlamot téves útra viszi, azt kielégíteni nem 
tudja. Az ember valóban függő lény, azonban nem drogfüggő, ha-
nem Isten-függő. 

Ellenvetésként azt lehetne mondani, hogy a kábítószer propagá-
lása, illetve a vele kapcsolatos megengedő magatartás valami általá-
nos posztmodern dolog vagy a manapság oly divatos egoizmusból 
ered. Mégis van ebben valami iszonyatosan sátáni, mikor felsőbb po-
litikai körök a drogtörvény liberalizálását javasolják és viszik keresz-
tül. Nem tudok itt mást látni, mint érdekeltségeket. Node, itt nem 
valami Budapest környéki villában közösen és feltétlen törökülésben 
elszívott füvecskére gondolok, mely után bárgyún vigyorog a higany-
arcú úriemberek társasága, hanem kemény pénzekre, melyek nem 
szájról szájra, hanem bankszámláról bankszámlára vándorolnak. 

Talán nem mondok újat azzal, hogy a Medgyessy-féle drogtörvény 
rejtett lényege az volt, hogy az elosztók, akik nagy tételekben érdekel-
tek, könnyebben juthassanak a fi atalkorúakhoz. A dílereknek jó volt a 
Medgyessy-törvény: kevesebb rizikóval nagyobbat szakíthattak. Mert 
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értelemszerűen az áldozat is kisebb és védtelenebb, gimnazista vagy 
még kisebb, de hát, ez már megint csak senkit sem érdekel.

Ahogyan az sem érdekel senkit, hogy a probléma fő hangsúlya 
nem azon van, hogy egyértelműen megkülönböztessük – „tudomá-
nyosan és okosan” – a könnyű és kemény drogokat. Mélyhűtött, ké-
szen kapott, félrevezető és erőltetett megkülönböztetés ez, s a való-
sághoz semmi köze. Orvosilag egész egyszerűen nem igazolható az 
a modell, amely szerint a könnyű drogok nem károsak, melyből a 
liberális gondolkodás természetesen azonnal arra következtet, hogy 
legalizálni lehet, tehát kell is a könnyű drogokat. Például a könnyű 
drognak tartott marihuána amellett, hogy a tüdőt tönkreteszi, egy-
aránt károsítja a szellemi működést, valamint csökkenti az akaratot. 
Tulajdonképpen csak fokozati különbség van a kétfajta drog között, 
s nem pedig lényegi. 

De maradjunk továbbra is a füves cigarettánál. Szintén elterjedt vé-
lekedés, miszerint, „van a rendszeres fogyasztó és van az olyan személy, 
aki életében kétszer-háromszor kipróbálta a füves cigit.” Az érvelés az-
zal folytatódik, hogy súlyos igazságtalanság lenne az utóbbiakat és a 
havi rendszerességgel egy-két füves cigarettát fogyasztókat ugyanúgy 
büntetni, mint a rendszeres fogyasztókat. A szöveg jól szól, viszont a 
két szélsőség között orvosilag nincs detektálható átmenet, habár nagy 
társadalomféltőink éppen itt találnák meg a leginkább veszélyeztetett 
csoportot. Ebből viszont két dolog következik. Az egyik, hogy megint 
nem találunk lényeges különbséget könnyű és nehéz drog között, eb-
ből következőleg minden drog nehéz drog, mert valaki vagy „szerezik”, 
vagy csak kipróbálta, ami viszont elhanyagolható; a másik, hogy irre-
levánssá válik a „havi egyszer füvezők” kérdése, mert orvosilag egész 
egyszerűen ilyen nincs. Se orvosilag, se társadalmilag nincs ilyen: ilyen 
probléma egyszerűen nem létezik!

A probléma a drog mint olyan természetében keresendő, viszont 
ez már sem nem orvosi kérdés, sem nem társadalompolitikai kérdés, 
hanem emberi és – nem merem leírni, pedig az, mert elárulja, hogy 
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„vészesen” értékek mentén érvelek – végső soron fi lozófi ai kérdés, 
pontosabban az ember transzcendenciájának a kérdése. Tudom, 
hogy ez a világ nem olyan jó, nem sikerül minden, biztos beteg és 
hibás a személyiségem, zavaraim vannak, sokszor rontok el dolgo-
kat, labilis a munkahelyem és idegrendszerem, ideges a feleségem, 
a jövőm ködös és sajátosan magyar, és alapjában én is szorongok, 
de ettől még nem kell egy önmagát generáló, majd lerontó virtuá-
lis világba, azaz egy kényszeres kábítószeres öngyógyító kísérletbe 
menekülnöm. Levonhatjuk a következtetést: nem a könnyű drog az 
elfogadható és jó, és nem a kemény drog a veszélyes és rossz, hanem 
maga a drog nem jó, mert téves az a világ, amelyet maga köré épít.

Szintén hangzatos az a kábítószer legalizálása mellett felhozott 
érv, miszerint ugyanolyan romboló az alkohol és a cigaretta, mint a 
drog, csak amazok kulturálisan már bevett dolgok, és ezért nem tilt-
ják. Ebből következőleg viszont a kábítószer bevezetése a kultúrába 
szintén csak idő kérdése. Ez az érvelés azonban több ponton hibás. 
Miért nem kérdezzük meg inkább: ha valami rossz, de elfogadott, az 
egy másik rossz dolog rossz mivoltát és elfogadottságát miért kellene 
igazolja? Nem vitatom, hogy káros a cigaretta, de ez még nem igazol-
ja, hogy a kábítószer is elfogadottá kell váljon, egyszerűen csak azért 
mert hasonlóképpen káros! Másrészt viszont a két dolog hasonlósága 
is kérdéses. Nem igaz, hogy ugyanolyan az alkohol, mint a kábítószer. 
Az alkohol az emberi kultúra, elsősorban az étkezés részévé vált, még-
hozzá úgy, hogy a test egyes enzimei alkalmazkodtak a lebontásához. 
A kábítószerről ugyanez nem mondható el. Továbbá az alkoholt sem 
tartja a társadalom minden körülmények között legális szernek. Kis-
korúak például nem vásárolhatnak, és nem ihatnak alkoholt. 

A drogtörvény az utóbbi években sajátos pályát járt be. 2002: Azt 
mondja a Medgyessy-kormány, nem jó a drogtörvény, túl szigorú. 
Oké! Aztán kijelentik, hogy nem egyértelmű, mit értünk kábítószer 
alatt, mi a fogyasztás és mi a használat. Vannak, akik nem értik. Ez 
is oké. Később ők is megértették, és rájöttek, hogy mi is ez. 2004, 
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eddig kellett várni. Aztán jött az Alkotmánybíróság jogi bűvészke-
dése, amely a jobboldali táborban mégis nagy tetszésre talált. Holló 
András, az Alkotmánybíróság elnöke kijelentette, hogy a kábulat-
hoz való jog nem alkotmányos alapjog, mert ilyen állapotban az em-
ber nem rendelkezik szabadon saját magával, ilyen állapotban nem 
tud szabadon dönteni, a szabad döntéshez való jog azonban alapjog, 
legalábbis alapvetőbb, mint a kábulathoz való jog, tehát: vissza az 
eredeti elképzeléshez! Kapaszkodjanak meg! Szerintem az Alkot-
mánybíróság döntése logikus, ha szabad ilyet mondani, helyes és jó 
irányba mutat, mindazonáltal a jogi csűrés-csavarás tagadhatatlan 
tehetetlensége és idétlensége világosan mutatja, hogy a kábítószer 
kérdése, mint minden a társadalomban létező etikai probléma, nem 
oldható fel exkluzív módon társadalmi és jogi kategóriaként.

Sokan vannak azonban, akiket ez egyáltalán nem érdekelt, tör-
vény ide, törvény oda, ők fogyasztottak. Nekik aztán semmit nem 
jelent a jogalkotó önmagát is nevetségessé tevő fogalmak körüli 
vitája. Ők rendületlenül szívnak tovább. Ezek az emberek nagyon 
sokan vannak, és sajnos egyre többen lesznek. Nekik kell valamit 
mondanunk, őket kell megszólítani. Nekik kell felmutatni a fl ash 
élmény pillanatnyi „másik” világa helyett a valódi transzcendencia 
által kínált másvilágot.

A kábítószerrel szinte mindenki foglalkozik, mindenki úgy tesz, 
mintha értene hozzá: még sosem láttam ennyi addiktológust és klini-
kai szakorvost szinte a semmiből előbújni. Mindenki szakértő a kér-
désben, de ez egyáltalán nem baj, sőt, mindenki foglalkozzon is ezzel! 
Hozzánk tartozik ez a probléma, földi létünk értelmének határait fe-
szegeti. Azért foglalkozik mindenki a drogkérdéssel, mert olyan sebet 
érintünk, amely a modern ember fő problémájára, saját irányultságára 
kérdez rá. És mi szem elől tévesztettük valódi irányunkat.

(Megjelent: Kapu (2006) XIX. 5. pp. 78–80.)
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MELEGMENET,  
AVAGY NEM A FELVONULÓK KÉRTÉK

Az úgynevezett liberális demokráciákban bevett dolog a különböző 
vélemények egymás mellett élése, mégis vannak olyan nézetek, me-
lyeket valamifajta közmegegyezés alapján nem szabad, illetve tilos 
hangoztatni, és ugyanígy, van, amiről beszélünk és van, amiről nem. 
Sőt, van, amiről úgy gondoljuk, hogy igen hozzáértően taglaljuk, 
szinte tudományosan, valljuk azonban be, a modern ember hajla-
mos mindenről azt gondolni, hogy ha már szabadsága van, akkor 
mindenről hozzáértőn tud nyilatkozni. Nyílt utcákon, csoportokba 
verődve szoktunk olyan komoly problémákat is megvitatni, melyek 
egyáltalán nem oda valók. Így téma a nemiség, heteroszexualitás 
és homoszexualitás is, de kérdem én, vajon lehet-e az utca zajában 
beszélni a nászi ágyak neszéről? Természetesen nem lehet, mert a 
nemiségről, mint az egyik legmélyebben emberi dologról nehéz be-
szélni, viszont megfelelő körülmények között nem lehetetlen. A ri-
kácsoló utcazaj azonban egyáltalán nem helye a szexualitásról való 
feltáró beszédnek és komoly gondolkodásnak. Ha valakik úgy vélik, 
hogy „így minél több emberrel megértetik a homoszexualitás lénye-
gét”, akkor nagyon tévednek. Jó úton vannak a megbotránkoztatás 
felé, viszont a megbotránkoztatás, habár manapság divatos dolog, a 
legprimitívebb módja egy üzenet közvetítésének. De talán ők nem 
is ezt akarják. Kik ők, mik ők és mire való ez a szombati magamu-
togatás?

Az elkövetkezendőkben a nemiség egy formájáról, a homo szexu-
ali tásról szeretnék beszélni, nem az utca szintjén, de nem is a tu-
dományos teljesség igényével. Csak azt szeretném megtudni, mi a 
homoszexualitás. 
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Korunk nehezen fejezi ki magát, makog, de leginkább ugat. A 
leegyszerűsített, állati szintű gondolkodási formák adják a keretét 
a szeretetről való gondolkodásnak is, amely leginkább a testi vi-
szonyra korlátozódik. A lebutított képlet szerint a szeretet egyetlen 
kifejezési formája a szexualitás. Így van ez a homoszexualitással is, 
s maguk a homokosok azok, akik hallani sem akarnak szexus nél-
küli életformáról. Persze, hogy nem – tegyük hozzá –, hisz ezál-
tal a lényegét vennénk el a homoszexualitásnak. Leegyszerűsítve 
azt mondhatjuk, hogy a mai homoszexualitás lényege a nemi ak-
tus, egy durva élvezeti viszony. Ennek a fajta homoszexualitásnak 
azonban nincs semmi köze az ókori görög férfi  (és természetesen 
női)-barát viszonyhoz. Platón Lakomájának Alkibiadésze vagy 
Szapphó szerelmei magasztalják a mély emberi szeretetkapcsola-
tot, melynek megannyi gyönyörű árnyalata, mélysége és magassága 
van. Alkibiadész, a gyönyörű athéni ifj ú, a kevésbé jóképű Szókra-
tésszel naponta együtt étkezett, sportolt, és a harctéren hű bajtársa 
volt. Amikor 432-ben Potideae alatt megsebesült, a tanító testével 
fedezte tanítványát, nyolc év múlva viszont Deliumnál ez mentette 
meg amannak az életét. Barátságuk, szerelmük inkább volt szellemi, 
mester–tanítvány viszony, melyben ugyan volt primer nemiség, de 
nem csak az volt kizárólagosan.

Egy olyan szellemi közegben azonban, ahol minden szeretetkap-
csolat csak a szexualitásra van kiélezve, hogy is lehetne megérteni 
az Egyház(ak) és a társadalom egy részének azon kívánalmát, hogy 
a homokosok, felismerve cselekedeteik bűnös jellegét, felfüggesszék 
azt? Egy alapjaiban és céljaiban individualista világban hogyan le-
het azt megérteni, hogy az ember nem csak akkor lesz boldog, ha 
kiéli nemi vágyait? Ameddig nincsenek meg a társadalom vérkerin-
gésében olyan fogalmak, mint lemondás, önmegtartóztatás, áldozat, 
önfeláldozás, önmagunk odaadása, sőt vértanúság, és ameddig ezek 
nem értékként állnak előttünk, addig nem sok esélyt látok a homo-
szexualitás kérdésének érdemi megválaszolására. 
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A homoszexualitás ellenzői szerint létezik egy olyan jelenség, 
amelyet helyes szexualitásnak hívunk, és minden attól való eltérés 
nem a helyes szexualitás erkölcsileg releváns tulajdonságait mutatja, 
tehát deviáns, bűnös stb. Adhatunk neki azonban bármely elneve-
zést és elítélő jellemzést, a lényeg, hogy egy határvonalat húzunk, 
hogy meddig tart egy jelenség, és mettől nem tekinthető annak. 
Különbséget kell tenni azonban a homoszexualitás különböző faj-
tái között, de ez a distinkció nem a homoszexualitáson belüli kü-
lönbségtevéssel kell, hogy kezdődjön, hanem a helyes és helytelen 
szexualitás közötti megkülönböztetéssel. Továbbmenve viszont azt 
mondhatjuk, hogy még csak nem is a helyes, vagy helytelen szexu-
alitással kell kezdenünk, hanem a szeretet fogalmával. Miért? Mert 
alapvetően téves lenne, ha pusztán a nemiségből indulnánk ki, 
ugyanabba a csapdába esnénk, amire az előbb fi gyelmeztettem az 
olvasót. Így megközelítésünk pozitív lesz, mentes bármifajta rossz-
indulatú és felesleges negatív attitűdtől. 

A szeretettel kezdjük tehát, a szereteten belüli különbségtevéssel. 
Egy ilyesfajta elemzésnek (melynek most csak körvonalait adhatjuk) 
fel kell mutatnia a szeretetfogalom különböző megjelenési formá-
it (istenszeretet, barátság, házassági szeretet, szerelem, hazaszeretet, 
önmagunk helyes szeretete stb.), és rá kell mutatnia a szeretet fogal-
mának olyan jellemzőire, melyek elválaszthatatlanul, lényegszerűen 
tartoznak a szeretet fogalmához. Így arra fogunk választ kapni, hogy 
mi a szeretet. Ezen a vonalon elindulva abszolút pozitív módon, a sze-
retet jegyeit kutatva elmondhatjuk a homoszexualitásról, hogy abban 
is találunk olyan vonásokat, melyek más szeretetcselekményekre is jel-
lemzőek (pl. gyengédség, odafi gyelés, egymás segítése stb., vagy éppen 
a homophilia, mely önmagában nem rossz, hisz például a barátság is 
tartalmaz homophil elemeket; például olyan dolgokat szerethetek a 
barátomban, melyek bennem hasonlók), de a különböző szeretettí-
pusokat összehasonlítva arra a következtetésre jutunk, hogy az, amit 
homoszexualitásnak nevezünk, nem a valódi szeretet egy fajtája, ha-
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nem egy téves szeretet. Más szavakkal nem egy a szeretetfajták között, 
mint mondjuk az Isten-szeretet, vagy a jegyesek szerelme, hanem an-
nak téves formája, ahogyan téves forma a pedophilia és a nekrophilia is. 

Ilyen értelemben téves az az általános vélekedés, miszerint meg 
kell különböztetni a homoszexuális hajlamot a homoszexuális cse-
lekedettől. A homoszexuális hajlam ugyanúgy, mint ahogy a homo-
szexuális cselekedet, az emberi szeretet és szexualitás elleni hajlam. 
Természetesen azt nem hagyjuk fi gyelmen kívül, hogy a cselekedet 
mindig több, mint a puszta hajlam, hisz a cselekedet anyagot ad a 
hajlamban lévő bűnnek, egyszerűen azért, mert megtörténik.

Azt hiszem, ilyen nézőpontból érthetjük meg azt, hogy a 
homoszexualitásnak van egy erős utánzó jellege, ti. azt utánozza, 
ami lenni és amire hasonlítani szeretne. A homokos szexuális érint-
kezés, mivel eltekint a férfi  és nő biológiai, antropológiai és lelki-szel-
lemi különbözőségétől, mely a személyek teljesen nyitott önátadását 
követelné, tulajdonképpen utánzása lesz a valódi szexuális kapcso-
latnak. Azt utánozzák, amit úgy soha el nem érhetnek. A homosze-
xuális férfi ak anális közösülése szánalmas utánzata a valódi közö-
sülésnek. Még inkább látszik ez a leszbikusoknál, akik műpénisszel 
fegyverzik fel társukat, s el is játszatják vele a férfi  szerepét. Mindkét 
esetben azonban az eredmény: a valódi szerelmi aktus helyébe egy 
sajátos kettős maszturbáció lép.

Az utánzás és a kapcsolat nem valódi jellege lepleződik le abban 
is, ahogy a homoszexuális személyek a mindennapokban a másik 
nem szerepét erőltetik magukra. Nincs nevetségesebb annál, mint 
amikor a férfi  eljátssza, hogy ő nő, és fordítva. Egy homoszexuális 
férfi  soha sem fog tudni egy igazi, teljes női életet élni, nem fog szül-
ni, de foganni sem, még kevésbé csecsemőt szoptatni. Tudom, nevet-
ségesek ezek a képek, de vigyük csak végig a homoszexualitás belső 
logikáját, hogy megértsük annak tarthatatlanságát.

Nem szabad attól eltekintenünk, hogy minden egyes ember a 
maga személy mivoltát, mely önmagában közölhetetlen, a nemisége 
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szerint éli meg. Egy női személy, habár személyi mivoltának belső 
lényege közölhetetlen és megismerhetetlen, a maga személyiségét 
női mivoltában éli meg. Még egyszerűbben, egy nő nőként éli meg 
magát, a férfi  pedig férfi ként valósítja meg önmagát. Ebből a struk-
túrából való kilépés kísérlete a homoszexualitás, az, hogy egy férfi  
nőként élje meg saját lényegét, a nő pedig férfi ként. 

Nagyon fontos szempont viszont, hogy ne tévesszük össze a ho-
moszexuálisokat a homoszexualitással. Ez alatt azt értem, hogy a 
homoszexuális személyt lehet és kell is szeretni mint személyt, Isten 
képmását, a homoszexualitást viszont mint téves életformát, nem. 
A helyes keresztény viselkedés (mely a nem keresztények számára is 
a cselekvés optimuma lehet) a megértő szeretet a homokosok iránt, 
mely magába foglalja az intést is. Jézus is odament a kor leprásaihoz, 
nyomorultjaihoz és bűnöseihez. és próbálta a személyt megszabadí-
tani bűneitől, a bűnt azonban soha nem helyeselte. 

Ezért álságos manapság az egyéni szabadságjogokra hivatkoz-
va utcára vinni a homoszexuálisokat. Annak a tizenvalahány or-
szágnak a nagykövetsége (!), mely erre hivatkozva áll ki a szom-
bati melegmenet mellett, nem a homoszexuális egyén saját nemi 
identitásának szabad megnyilatkozását támogatja, hanem magát a 
homoszexualitást. Az egész felhajtás egy durva szexuális propagan-
da, és mint ilyen, megengedhetetlen. 

Magyarországon az elmúlt húsz évben soha nem üldözték, nem 
nyomták el a homoszexuálisokat. Mindenki számára világos, hogy 
látványosan politikailag motivált akció a szombati felvonulás, éppen 
ezért viszont érthetetlen, hogy a magukat keresztény-konzervatív-
nak nevező magyar formációk miért nem tesznek meg mindent en-
nek a megakadályozására. A hallgatásba burkolódzó megengedés, 
amit a legnagyobb ellenzéki pártnál látunk éppen, nem más, mint 
a homoszexualitásnak, tehát egy deviáns szub-szexualitásnak az 
elősegítése. Nem hivatkozhat senki a szabad véleménynyilvánításra, 
mert nagyon jól tudjuk, a homoszexuálisok maguktól nem menné-
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nek ki az utcára saját nemi identitásuk mutogatására. Őket aljas po-
litikai célok mentén viszik ki azok, akik örömüket lelik a rombolás-
ban. Már csak ezért is meg kellett volna szólalnia a más kérdésekben 
elég hangos keresztény-konzervatívoknak. Ugyanis ez is rombolás, 
csak itt nem termőterületeket és vízbázisokat tesznek tönkre, ha-
nem emberi lelkeket.

A primitív botrányokozás megengedése után senki se csodálkoz-
zon azon, ha egyesek a szexualitás ilyen provokatív látványára az 
erőszak primer nyelvén fognak válaszolni. Erre a fajta értelmetlen 
szexuális erőszakra ugyanis nincs értelmes válasz. Jobb tehát nem 
megengedni. 

(Megjelent: www.ellenkultura.info 2009. szeptember 2.)


