Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Tűzijáték, tapsvihar és ünneplés vár ránk! Ha vár, de most nem ez a lényeg! A lényeg az, hogy megértük ezt a szép jubileumot. Egészségben, gazdagságban…! Na jó, abban nem, de azért még vagyunk valahogy…, úgy ahogy, de vagyunk. Tudja kedves Pali bátyám, ez az Önhöz írott százötvenedik levelem. Azért ez nem semmi, ahogy Pestiesen mondják, nem? No, mi történt a minap. Ezt elmesélem magának. Nemrég vitába keveredtem egyik drága jó barátommal, újságíró ismerősömmel. Azt kérdezte tőlem, szerintem létezik e, az úgynevezett nemzeti oldal? Erre én azt feleltem: oldala csak a szalonnának van, és nem a Nemzetnek. Pár nap múlva a következő levéllel válaszolt véleményemre: - „Március 15-e évente visszatérő kérdése. Mozgatja, izgatja, gondolkodásra és múltba révedésbe kényszeríti a hazájával kicsit is törődő embert. Hiszen a nemzeti haladás és a boldogabb jövő a tét. Igaz, hogy a politikai pártok mindegyike elmondja szépen a kampányában, programbeszédeiben, de a valós nemzeti érdekeket a hazában és gyökerekben, hagyományőrzésben és a hitelesen feltárt múltban gondolkodó nemzeti oldal képviseli igazán. Amely nem jelent okvetlen egy pártot, vagy mozgalmat. Az emberi lelkekben őrzött nemzethez tartozás érzése viszi ezeket a hazánkfiait egy táborba. Nemzeti ünnepünkön a Szónok Urak 10-15 perces beszédeik elején szánnak rá néhány mondatot, hogy megemlítsenek egy-két nevet és kiadják a jelszót: "Fegyvert tölts!" - és kezdődik az állóháború, a bal és jobb oldal között. A két tábor egymásnak esik és szidják egymást teljes erővel. A harcot a kék zászlós sunnyogók irányítják, ugyanis náluk van a lőszer. A képzeletbeli (szerintem valós) lövészárok két oldalán megy a napi állóháború március 15-én, és senki sem foglalkozik az ünneppel. Demszky pajtás és csapata pedig figyeli a harc kimenetelét és ossza a muníciót, majd kihirdeti a győztest. De mikor és hol foglalkozik a politika, a nemzeti kérdésekkel? A választási kampányban - nem! - A parlamentben - nem! - A Zsinagógában - nem! - Lehet, hogy az egyik jó ismerősöm közel járt az igazsághoz az egyik nap, de érvelését nem tudom elfogadni, sőt minden erőmmel tiltakozom ellene. Történt, hogy a nemzeti oldal jött szóba, mire ő azt válaszolta, hogy oldala a szalonnának van. Természetesen megkérdezhettem volna, hogy mióta fogyaszt disznóhúst, mert úgy tudom, tiltja az ősi szokás. De nem tettem, mert máshogyan gondolkodom, az ilyen sunyin feltett kérdésekről. Ebben a felvetésben a nemzeti oldal csak két szó. Nekem és sok hozzám hasonló gondoskodású honfitársamnak  sokkal többet jelent. A magyarságnak, a nemzethez, ehhez a hazához való tartozást. Tartást, elkötelezettséget, szent esküt jelent - bármi áron. Mert: "ki géppel száll fölébe annak térkép-e táj..." Radnóti Miklós élete és halála a nemzethez való tartozás példája. Zsidó volt és magyar, ugyanúgy, mint Klebelsberg Kunó. Még az is lehet, hogy szerette a szalonnát. Zsebében a bori notesszal halt meg. A megtalált versek üzennek. Míg rám nem fognák az antiszemitizmus mostanában szokásos vádját, szeretnék nevesíteni néhány embert, akiket nem volna szabad egy oldalon említeni. Lezsák Sándort nem szabadna összekeverni Vona Gáborral, ugyancsak nem illik egy oldalon említeni Wittner Máriát és Dávid Ibolyát. A nemzeti oldal nem a szavakban, nem a tiltott disznóhúsban, hanem a lelkekben és az április 11-én bejelölt X-ben létezik.” – eddig a levél, mellyel első pillanatban nem tudtam mit kezdeni, mert sok dologban igaza van. De! Átolvastam egyszer – kétszer, és megírtam válaszomat. Íme: - Kedves Barátom! Megszólítottál, illik válaszolnom. A problémám a témával, és a harsogókkal a következő. Sokan, nagyon sokan vannak, kik most az úgynevezett nemzeti oldalon rántanak képzeletbeli szablyát, és vívják harcukat. Most!!! És ezt ki kell sajnos hangsúlyoznom, mert ez nem volt mindig így!!! Ugyanis a mostanság magukat nemzeti színbe öltöztető paprikajancsik - tisztelet a csekély kivételnek - régebben, tíz-tizenöt-húsz éve, vagy még régebben, bizony, bizony más popsit szolgáltak, más jelszavakat skandáltak. Ezt te is tudod, én is tudom, mindenki tudja, aki egy kicsit is nyitott szemmel is jár, és foglalkozik politikai kérdésekkel. Nem akarom nevesíteni a most nemzeti oldalon harsogókat, mert nem az én tisztem nevesíteni őket. De sok régi elvtárs, nemrég még más oldalon fontoskodó, megélhetési politikusnak is gyenge személy testesíti meg most ezt az oldalt, és nekem e miatt hitelét vesztette. Tudok komplett újságokról is, akik főszerkesztőstől, újságíróstól "átálltak" és most épp az ellenkezőjét harsogják, mint annak előtte. Ezért mondtam a szalonnás hasonlatot. Mert a szalonna vékony rétegekből áll össze. Van benne zsíros és húsos rész egyaránt. De te is, mint mindenki, elsősorban a húsos részt szereted. Ha sok a zsír, más az íz. És igen, eszem a szalonnát, és ha megengedsz egy apró megjegyzést ezzel kapcsolatban, nem tiltja a vallásom. Visszatérve az eredeti témánkra. Sok évnek kell még eltelnie ahhoz, hogy megtisztuljon a közélet, letisztuljon a politikai paletta, és a volt elvtársak végre eltűnjenek a jó fenébe. És ha majd tiszta, korrupció mentes, és összefonódás mentes lesz az a bizonyos oldal, - tiszta szívvel, tiszta aggyal, egyet akarva - no majd akkor beszélhetünk nemzeti oldalról. És még egy apró megjegyzés, ha megengeded. Én nem tartozom a harsogó nemzeti oldalasok közé. Nem lobogózom fel Árpádsávos zászlóval a házamat, és nem köszönök, Adjon Istennel, mint az most nagy divat sokuknál. De!!! Bármikor, bárhol a világon meghallom Nemzeti Fohászunk dallamát, könnybe lábad a szemem, mert Magyar vagyok, mert itt élek, és itt éltek őseim. Itt nőnek, itt cseperednek gyermekeim. Itt van a munkám, és itt fizetek adót. Nem csapom be az államot, nem bújok ki adókötelezettségem alól, és nem verem át embertársaimat. Gyermekeimet nem nevelem hazugságban, és számomra mindennél fontosabb a tisztesség. A tisztesség, melynek sokan most híján vannak. Számításból, erkölcstelenségből, helyezkedni vágyásból. Úgyhogy, ha lehet, én nem kérek egyik "oldalszalonnából" sem. Sem a jobb, sem a baloldaliból. – eddig a levél, mellyel megválaszoltam örök barátom írását. Mire ezen sorok megjelennek, már túl leszünk a választások első fordulóján. A meccset azt hiszem előre lejátszották. Azt szajkózzák, azt sugallják, hogy a Fityisz lesz a befutó, mi pedig belefutunk a második Viktor korba. Nekem ez nem egyértelmű, de majd meglátjuk kinek lesz igaza. Bárhogy is lesz, én egyet kívánok drága Pali bátyám! Népünknek, magunknak. Ne legyen széthúzás, ne legyen ilyen meg olyan oldal, hanem legyen egyszer végre egység! Egység, mert ha a következő négy esztendőt is elkúrjuk, akkor azt hiszem nem lesz tovább. Olyan mélyre jutunk, mely mélységet nem tapasztaltunk még évezred óta. 
Kézcsókom Margit néninek! 
A Zsoci már tud valamit. Szalonnát eszik rántott hússal. Most vagy jólétre számít, és azt hiszi, mostantól mindig így lesz, vagy fosik, hogy megint jön a padlássöprés, és az a biztos, ami a pocakban van.

