
Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének.
Az orbán-öszödi beszédmód

Kedves bölcs vezérem!
Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 
éven  át  hirdettél.  Te  voltál  a  jobboldali  konzervatívnak  címkézett  szocialista 
népvezér. Uralomra jutásod után már két hónappal láthatóvá vált, hogy valóban 
nincs közöd sem a konzervatív, sem a keresztény eszmerendszerhez. Tökéletesen 
láthatóvá  vált  nagy  kopasz  eszményképedhez  igazodó  stílusod.  Rendre  jöttek 
egymásután a Mátyás-szerű, típusosan bolsevik módszerek, eljárások.
A magyar baloldal és a kollaboráns értelmiség viszont a mai napig sem jött még rá, hogy milyen 
közös  tőről  fakadt  a  gyurcsányi  és  az  orbáni  rezsim.  Az öszödi  beszédről  ma  is  folyamatosan 
félrevezetik  az  embereket  az  „igazságbeszéd”  rizsával,  mikor  a  sértő,  argo-szavakra  próbálják 
ráhúzni  az  egészet.  Persze,  könnyebb  ez  a  magyarázat,  mint  az,  hogy  miért  mondott  mást 
gyurcsány, mint amit csinált, és amit akart csinálni.
Az orbáni marketing rendszer pont ugyanerre a szisztémára épít: hangzatos szavak,  
csábító igazságok hangzanak el, miközben a valóságban egészen mást csinál a mi 
atyai vezérünk.
Tökéletes  az  összhang.  Hazugságországban  igét  hirdet  a  messiás,  miközben  a 
valóságban  pont  az  ellenkező  folyamatok  zajlanak.  Bármelyik  beszédét  veszem 
alapul,  egy  sor  csábító  igazságot  hallok  tőle,  miközben  egyetlen  szavát  sem 
hihetem el.
Félretéve  jeles  politológusaink  magasröptű  fejtegetéseit,  nézzük:  mit  is  üzensz 
vezérem, és közben mi is a valóság.

Nem fogadjuk el, hogy idegenek kormányozzanak minket
Orbán Viktor ünnepi beszéde október 23-án, Budapesten.
„ … átadtuk a 2010-es, kétharmados győzelem után alapított Magyar Becsületrend 
első érmét. A becsületrend azokat illeti, akik személyes bátorságukról bizonyságot 
téve  a  nemzet  érdekében  kiemelkedő  szolgálatot  végeztek  és  hősiességet 
tanúsítottak.  ...  Az  egyszerűsített  honosításról  szóló  törvény  elfogadása  után 
visszavette a magyar állampolgárságát, amiért a szlovák állam megfosztotta szlovák 
állampolgárságától.”
Szívszorongatóan nemes cselekedet ez a kitüntetés! Azért kicsit sántít a dolog. Ha 
nem  egy  elcseszett,  rosszul  kidolgozott,  senkivel  nem  egyeztetett  jogszabályt 
alkotnak a fülkések, és közben nem dilettáns diplomáciai harcot folytatnak, akkor a 
kitüntetett  kiváló  embert  nem teszik  tönkre  a  saját  szülőföldjén.  Valóban  az  a 
célszerű, hogy először belerúgunk az illetőbe, s utána megsimogatjuk a buksiját, 
mert nem sikoltozott hangosan?
„Összegyülekezünk, s  ilyenkor itt  van velünk lélekben minden szabadságszerető 
magyar Kolozsvártól Budapesten át Los Angelesig.”
A  mi  viktorunk  megalomániája:  szeret  a  világ  minden  tájáról  összeédesgetett 
magyarjai előtt tetszelegni. Ilyenkor gondolom világhatalmi ábrándjait dédelgeti. 



„A  magyar  kommunista  munkáspárt  a  megszálló  szovjet  hadsereg  fegyveres 
segítségével brutálisan leverte a háború végétől reményt keltően gyarapodó magyar 
demokráciát.”
Dejavu. Bár most nem a külső hadsereg, hanem a fülkeforradalmárok hada teszi 
ugyanezt, s a brutalitás várhatóan jövőre a nyílt színre is törhet.
„Felmorzsolták a nemzeti, a polgári, a keresztény és a baloldali erőket is. Létükben 
támadták meg az egyházakat és a szakszervezeteket.”
Ennek  érdekében  jogszabályokat  hoznak,  költségvetéseket  módosítanak.  A  mi 
viktorunk az egyenlőség elvét vallja: mindenkit le kell nyomni, akit nem orbánnak 
hívnak.
„Egy  többségében  önállóságra,  polgárosodásra  vágyó  országban  visszafelé, 
szégyennek és bűnnek minősítették, ha valaki polgár. Egy keresztény kultúrkörhöz 
tartozó  országban  visszafelé,  szégyennek  és  bűnnek  minősítették,  ha  valaki 
keresztény, vagy bármilyen vallásos családból származott. Az élet minden zugában 
tapintható volt az elnyomás és a függés.”
Bájos a történelmi minta bemutatása. Bár a múlt emlegetésének tűnik, ez azonban 
a valóság, a kőkemény jelenünk. A polgárinak nevezett kormány minden lépése 
tipikusan  kőbolsevik;  a  mi  viktorunk  mátyás  szeretne  lenni.  Na  nem  a  király, 
inkább a kopasz!
„A  családok  elszegényedtek  és  rettegtek.  Sok  százezer  megalázott,  mindenéből 
kiforgatott  és  fogságra  vetett  embert  kényszerítettek  hazugságra  és  lelkes 
éljenzésre.”
Napjaink.  Ma  egy  egyetemi  professzor  alig  keres  annyit,  mint  egy  osztrák 
átlagnyugdíjas melós; s a magyar átlagkereset bőven az osztrák szegénységi küszöb 
alatt  van.  Az  ország  történetében  viktorom,  immár  a  te  nevedhez  köthető  a 
legmélyebb és legnagyobb tömegeket érintő nyomor!
„Kiderült, hogy a nyugati világ gazdasága – amelyhez immár mi is tartozunk – nem 
a saját lábán áll.  Nem a saját lábán, vagyis nem a becsületes munka alapján áll, 
hanem egy pénz-világbirodalom hitelzsinórján függ.”
A mi viktorunk fogalom-zavarára jellemző, hogy nem érti kiért van kapitalizmus az 
országban.  Persze  miért  is  értené,  hiszen  a  becsületes  munkát  ő  csak  a 
tankönyvekből  ismeri:  élete  folyamán  egyetlen  percet  sem  dolgozott  valódi 
munkahelyen, mert neki csak az úgynevezett „puszi vagy csókos” állás jutott. Ne 
bántsuk  tehát  azért,  mert  fogalma  sincs  az  ország  valós  állapotáról,  hisz  saját 
tapasztalata egyáltalán nincsen, az őt körbevevő hízelgők köre pedig nem akarja 
elszomorítani a bölcs vezért.
Vikikém! Néha, csak úgy magányodban, nem szégyelled magad?
„Hazugságokra, dogmákra, önámításra és megtévesztésre nem lehet sem államot, 
sem  gazdaságot  építeni.  A  modern  ember  most  tanulja  az  ősi  törvényt,  hogy 



igazság nélkül nincsen élet, nincsen szeretet, szépség, semmi, amiért érdemes élni, 
de nincsen tisztes gazdaság sem, amiből élni lehet.”
Vezérünk kiválóan visszaböfögi a tananyagot, de vajon miért nem fogja fel, hogy 
ez rá is igaz?  Tényleg jó neki, ha a jövendő magyarjai köpnek majd egyet a neve 
hallatán?
„Bár szeretnénk a tengelytörést szenvedett európai életet visszaállítani, tudjuk, oda 
már nincs visszaút. Európa feje búbjáig eladósodott, drágán termel, és saját dogmái 
kötik gúzsba.”
Én kis  naiv,  csak  mosolyogni  tudok a  nyugat  nyomorán!  Azért  remélem,  hogy 
mégis  van  visszaút.  Ha  most  megtehetném,  én  is  szívesen  mennék  a  megtört 
nyugatra,  hogy  kössenek  engem  is  gúzsba.  Az  itthoni  „szabad”  nyomor  nem 
boldogít.
„Európának  meg  kellene  értenie,  hogy  nemzetek  nélkül  nincsen  szíve, 
kereszténység nélkül pedig nincsen lelke. Külön köszönet a békemenetnek, amely 
ezért az európai Magyarországért áll ki.”
Ejnye, viktorom: az első békemeneted még 1957. május elsejére emlékeztetett, a 
mostaniról  viszont  már  csak  a  hetvenes  évek  végi  március  15-ére  kivezényelt 
„ifjúság” hajazott, amikor minket gimnazistákat nem mertek kiengedni az utcára!
Mond  csak:  nem  unod  még  mutogatni,  hogy  a  cimboráid  jó  pénzért  mennyi 
embert tudnak megszervezni?
„Brüsszelben  szép  számmal  találunk  olyanokat,  akik  az  európai  gazdaság 
megújítása helyett a megroggyant pénz- és bankkapitalizmusba akarnak újra életet 
lehelni,  akik  munkaalapú  gazdaság  helyett  a  spekulánsok  rendszerét  akarják 
feltámasztani, akik azt akarják, hogy méltányos tehermegosztás helyett ismét csak 
az emberek viseljék a válság terheit. Ezt nem fogadhatjuk el! Elfogadhatjuk és el is 
fogadjuk a mindenkire érvényes szabályokat.”
Vikikém, te mást akarsz? Ha igen, akkor miért építed az új magyar arisztokráciát,  
miért pénzeled a mi zsebünkből a haveri oligarchákat? Mivel állandóan emberekről, 
meg középosztályról beszélsz, nem definiálnád végre ezeket a fogalmakat, hogy mi 
is tudjuk?
„Elfogadjuk az európai együttműködés mindenkire érvényes szabályait, de mi nem 
fogadjuk  el,  hogy  bármilyen  kifinomult  módszerrel  idegenek  kormányozzanak 
bennünket.”
Pedig isten bizony örülnék, ha az osztrákok visszaállítanák a monarchiát, és a mi 
viktorunk visszakerülne a felcsúti focipályára, ahová való.
„Elfogadjuk az európai kultúrnemzetek közös erkölcsi mércéjét, de nem fogadunk 
el kettős mércét.”



Ember: milyen erkölcsről beszélnek azok az esküszegő-hitszegő emberek, akik a 
fülkeforradalom  óta  módszeresen  és  tudatosan  rombolják  a  jogrendünket; 
szétverték a jogbiztonságot.
„Elfogadjuk  és  teljesítjük  azokat  a  kötelezettségeinket,  amelyeket  Magyarország 
vállalt,  de nem fogadjuk el,  hogy a  szocialista  kormányok hibái  miatt  az  egész 
országot büntessék Brüsszelben még ma is.”
A duma magyar  fordítása:  teljesítjük  azokat  a  kötelezettségeinket,  amelyeket  az 
erősebb hatalmak ránk kényszerítenek, és közben mindent a szocikra fogunk. Ki 
más  lenne  a  bűnös,  hiszen  a  mi  viktorunk  abban  az  időben  be  sem  járt  a 
parlamentbe, onnan csak a lóvé kellett neki.
„Elfogadjuk,  hogy  az  európai  intézményeket  is  megilleti  a  tisztelet,  de  nem 
fogadjuk  el,  hogy  az  unió  bármely  intézménye  tiszteletlenül  bánjon  a 
magyarokkal.”
Majd kapnak egy taslit ezek a csibész intézmények!
„Igen, 2010-ben az európai válság ellenére képesek voltunk visszarántani hazánkat 
a  csőd  széléről.  Igen,  húsz  évvel  a  rendszerváltás  után  képesek  voltunk  új 
alkotmányt adni a nemzetnek.”
Azért jó poén ez, mert azzal a pénzzel voltak képesek dicső tetteikre, amelyet az 
előző „bűnös kormányok” tettek félre. Ja, és itt van nektek egy alaptörvény, hogy 
örülj b...meg!
Tök jó,  már kiadtuk a gyermekeknek a képes  változatot  is.  Folyamatban van a 
pólókra nyomás, a népiesen gyártott emléktárgyak, és a merített papíros változat is.  
:))
„Igen,  kilencven  évvel  Trianon  után  képesek  voltunk  a  határokon  átívelő 
nemzetegyesítéssel több százezer embernek visszaadni a magyar állampolgárságát.”
Megkapták,  ha  beledöglenek  is!  Különben  is,  legyenek  hálásak,  és  a  vikire 
szavazzanak, ha a vezér úgy kívánja. Ja, hogy közben a szülőföldjükről kiutálják 
őket? Kit érdekel, az az ő magánügyük.
„És igen, az elmúlt két évben a válság szélviharában is képesek voltunk faragni az 
adósságunkból.”
A máséból, a meglévőből nem nagy kunszt. Sőt, ha lottó ötöse lenne a vikinek, azt 
is betenné: hadd lássa a nép az ő nagyságát.
„Igen,  az elmúlt  két  évben a pénzvilág ellenében is  képesek voltunk kimenteni 
több százezer devizahiteles családot az adósságcsapdából.”
Büszkék lehetünk,  hiszen  minden olyan  adóst  kimentettünk,  akik  egyébként  jó 
adósok voltak, és egyáltalán nem szorultak mentésre. Persze, az sem hátrány, hogy 
a gazdag haverok milliós árfolyamnyereséget könyvelhettek el így, de nem gond: 
majd a csórók lakásait elárverezik cserébe a csúnya bankok.



„Igen,  a  nehéz  pénzügyi  helyzet  ellenére  is  képesek  voltunk  megvédeni  a 
nyugdíjakat  és  a  béreket,  emelni  a  minimálbért  és  csökkenteni  a  családok 
adóterheit.”
Harcos  nemzet  vagyunk:  megvédtük  a  nyugdíjakat  a  korrekt  emelkedéstől  is, 
hiszen mi a nominálértékeket védjük minden áron! Zseniális bűvészek vagyunk, 
hiszen úgy tudunk emelni, hogy közben az értéke csökken. Nem baj, hiszen a papír 
nem tiltakozik! És különben is: nézzék csak meg, hogy milyen jelentősen sikerült 
az orbán-kósa-lázár-stb családok adóterheit csökkenteni. Kit érdekelnek közben a 
melósok, akik ma többet dolgoznak kevesebb pénzért?
„Igen,  miközben  egész  Európában  csökken  a  munkahelyek  száma,  képesek 
voltunk  segély  helyett  munkát  adni  kétszázezer  embernek  s  vele  a  segélyt 
kétszeresen meghaladó munkabért.”
Sikerült közben a közmunka fogalmát keresztezni a rabszolga-munkáéval, hiszen 
most  nincs  is  meg az az óriási  állami  megrendelés  tömeg,  ami  közmunkásokat 
igényelne. Ezzel a címszóval azonban megalkothatták a minimálbér minimálbérét, 
miközben az egyensúly kedvéért szégyenletes szintre kurtították le a segélyeket.
„És ha kitartunk,  képesek leszünk megnyitni  a kifizetődő munka és  a nagyobb 
megbecsülés távlatát a bérből és fizetésből élők előtt is. És képesek leszünk olyan 
Magyarországot ácsolni, ahová néhány év múlva visszajönnek a ma idegen földön 
szerencsét próbáló fiataljaink is. Mi nem azt üzenjük a fiataloknak, hogy el lehet 
innen menni, hanem azt, hogy haza lehet ide jönni.”
Ha, ha ha … kitartunk. Mi nem üzenünk ilyesmiket, hiszen egyébként is fejvesztve 
menekül az országból mindenki, akinek lehetősége adódik. Üzengethetünk majd 
nekik, legfeljebb jót mosolyognak.
„A  forradalmat  javarészben  munkások,  az  akkori  bérből  és  fizetésből  élők 
csinálták.  Bár ők valóban kisemmizettek és jövőtlenek voltak,  mégsem törődtek 
bele a kilátástalanságba.  Üres volt  a zsebük, de hatalmas volt  a  szívük,  és  nem 
fogadták el, hogy a jövő nekik semmit se tartogat, és hitből, szabadságvágyból és 
hazaszeretetből  a  legnagyobb  dolgot  hozták  létre,  amit  ember  létrehozhat: 
fellázadtak, és ezzel visszaadták a nemzet méltóságát.”
Viktorom!  Szavad  ne  felejtsd,  hiszen  téged  is  EZ  a  NÉP  fog  a  történelem 
szemétdombjára vetni!
Kedves barátom! Gondolj bele, hogy ez a beszéd egy üres semmitmondó duma 
csupán, s a nagy hazugságok a részletekben rejlenek. Végül egy lényeges, de idióta 
húzásodra szeretném felhívni a figyelmedet, s ez az egykulcsos adó. Nem magát az 
elvet  kritizálom,  mint  a  fantáziátlan,  kreatív  gondolkodásra  képtelen  ellenzéki 
pártok teszik. Nem az egy kulcs a baj, hanem az, hogy egyrészt elszámolta magát a 
matolcsy haverod, és szinte mindenkinek konkrét anyagi kárt okozott, és közben 
elveszett valahol a méltányos és arányos közteherviselés elve!
Ha  ugyanis  a  leggazdagabbaktól  beszeded  a  kieső  cca  700  milliós  tételt  pl. 



vagyonadóként,  akkor  nem kell  úton-útfélen megszorítgatni  különféle  álcázások 
alatt. Vikikém: nem felejtsd el: az álcákról mindig lehull a lepel, és pofára esik az 
álcázó.
Üdv. Egy csepeli volt nyugdíjas tűzoltó.
Ps.  Elnézést  a  neved  kisbetűs  írásáért:  ezzel  csupán  jelezni  szeretném  a 
tiszteletemet és megbecsülésemet irántad!
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