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Dr. Gaudi-Nagy Tamás

Az európai értékek és nemzeti önazonosság 
elleni globalista-patriofób támadások és 
az ellenük való védekezés nemzetállami, 

jogvédő és civil eszközökkel

„Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha.” 
( Johann Wolfgang von Goethe)

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit le-
het.” (Bethlen Gábor) 

1. Bevezető gondolatok

Manapság egyre több európai ember érzi úgy, hogy Európát a szívünkkel érez-
zük, kezünkkel építjük és védjük, de a hitünkkel és bátorságunkkal tudjuk 
megtartani. Mert hatalmas veszély fenyegeti az európai hagyományos nemzeti 
közösségeket. Az évszázadok alatt kijegecesedett európai értékeinket, különö-
sen a nemzeti önazonosságunkat, keresztény hitünket és kultúránkat, a szub-
szidiaritást és a szolidaritást soha nem látott méretű és rendkívül körmönfont 
háttérhatalmi tervek alapján gyártott forgatókönyvek alapján akarják szétzúz-
ni. Egyetérthetünk azzal, hogy „nem szabad, hogy az Európai Unió valamely 
központosító gőzhengerré váljon, amely elpusztítja az életmódok sokféleségét 
és legyalulja a természetese különbségeket”. … Európa számára különösen 
fontos, hogy megőrizze sokoldalúságát és ne hagyja magát bepréselni valamely 
európai államiság ketrecébe.”73

A globális háttérhatalmak nemzetállamok lebontását célzó, szupranaci-
onális és multikulturális présébe74 egyidejűleg szorított, de az európai érté-
kek és kultúrkincs letéteményese, az európai ember megkerülhetetlen döntési 
helyzet előtt áll: 

73 Roland Vaubel: Az Unió árnyéka, avagy az európai intézmények gőgje (Allprint Kiadó 
2001.) 61. p.

74 Thierry Baudet: A határok jelentősége (Századvég Kiadó 2015.) 36.p.
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Az egyik út, hogy megszervezi a megmaradás zálogát jelentő politikai és 
civil ellenállás intézményi és mozgalmi kereteit és leváltja a globalista dik-
tatúra jelenlegi Európai Unióban (EU) és más szupranacionális szervek, il-
letve számos európai állam élén romboló munkát kifejtő vezető bábfiguráit. 
És emellett kikényszeríti a jelenlegi föderális irányultságú EU őshonos eu-
rópai nemzeti közösségek érdekeinek megfelelő gyökeres átalakítását, szuve-
rén nemzetállamok kölcsönös tiszteleten, előnyökön, egyenjogúságon alapu-
ló és közös európai értékek megőrzését célzó kormányközi együttműködésé-
vé, amelyben megfelelő legitimitással rendelkező értékvédő hazafiak játsszák a 
főszerepet szigorú ellenőrzés mellett.

A másik út az európai önfeladás és öntudat-, hit-, hagyomány- és kultú-
ravesztés útja, amely akkor várna ránk, ha az európai népek tétlenül tűrnék, 
hogy a globalista „elit” az eddigi tendenciákat folytatva, aprólékos hentesmun-
kával nemzetállamaikat felszámolja, a lakosságcserét célzó tömeges beván-
doroltatást levezényelje, a nemzeti öntudatot romboló multikulturalizmust, 
a nemzeti vállalkozásokat marginális szerepre szorító multinacionális tőkés 
társaságokat és nem különben a mindezt elvtelen módon végrehajtó technok-
rata klientúra tagjait korlátlan uralomra juttassa. Ezzel lemondanának arról a 
bűntudattal mérgezett európai értékteremtő népek, hogy minden tekintetben 
megvédjék magukat közösen összefogva és saját erőből oldják meg a kedvezőt-
len európai demográfiai válsághelyzetet, s vegyék kezükbe sorsukat.

Jelen tanulmány szerzője egyértelműen az első útban látja Európa bizto-
sítva jövőjét és ennek érdekében tekinti át egyrészről az európai nemzeteket és 
európai értékeket fenyegető tényezőket, az európai értékeket és nemzeti öna-
zonosságok védelmét szolgáló nemzetállami eszközöket és nem utolsósorban 
a civil társadalom mozgalmi és a jogvédelmi eszközeit.

2. Európai nemzetek és az európai értékek, illetve az ezeket 
fenyegető tényezők és hatások

2.1 Az európai nemzetek és értékeik
Nyilvánvalóan szétfeszítené jelen tanulmány kereteit, ha mélyebben be-

mutatásra kerülne az európai nemzetek az európai értékek kialakulásának gö-
rög-római civilizáción, ősi európai népek hagyatékán és kereszténységen ala-
puló több ezer éves története. Ennek eredményeként a már Hérodotosz idején 
földrajzi egységként említett Európa lényegét az európai népek identitásaiban 
felismerhető, kulturális öröklődés útján továbbélő tradíciók, sajátos arculattal 
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bíró régiók sokszínűsége, a közös kulturális gyökerek és a kereszténység egy-
fajta – Milan Kundera fogalmát használva - spirituális egységeként lehet fel-
fogni. Ennek szerves része az egyén, illetve a közösség méltóságának és sza-
badságának egyensúlyban tartott védelme, a nemzeti közösségek önazonos-
ságának védelme, kölcsönös tiszteletben tartása, továbbá hűség, megbecsülés 
a nemzeti értékek, ősök, hősök és hagyományok iránt. Az angol konzervatív 
filozófus és esztéta, Roger Scruton egyenesen odáig jut helyesen, hogy az al-
kotmányos és demokratikus kormányzásnak egyenesen előfeltétele a nemze-
ti hűség.75

És mindennek pedig természetes és évszázadok óta folytonos közege az 
ezerszínű helyi, családi gazdaságok fenntartható működése, a keresztény ün-
nepkörre felfűzött, de sokszor még annál ősibb néphagyományok, vallásgya-
korlók számától függetlenül széles körben megélt közösségi rituáléi, a sok-
színű gasztronómiai hagyományok, a tradicionális arculatú szakrális és világi 
építményekkel tarkított épített és természeti környezet harmonikusan kiala-
kult meghatározóan európai profilja. Egy európai kistérség egyik kézműves 
borászatának pincéje előtt ülve, legyen az bárhol, a nemes nedűt és a helyi ha-
gyományos ételt ízlelve, a házigazda történeteit hallgatva, miközben rátekin-
tünk az előttünk fekvő település keresztény temploma által meghatározott, 
megnyugtató látványára nem szükséges további hosszú magyarázatokat kap-
nunk az európai életérzés és értékek semmihez sem hasonlító lényegéről és 
fontosságáról. Ugyanezt az érzést adja bármelyik káprázatos európai klasszi-
kus képzőművészeti gyűjtemény megtekintése vagy egy stílusos hangverseny-
teremben felcsendülő európai zenemű meghallgatása. Szívünkkel és zsigere-
inkkel érezzük, megéljük európai értékeinket, miközben azt is érezzük, hogy 
mindez most komoly veszélyben van.

Ez a spirituális egység azonban nem jelentett folyamatos harmonikus bé-
kés egymás mellett élést, a dinasztikus, vallási jellegű, etnikai vagy hódító jel-
legű háborúk gyakran dúlták fel az európai népek életét. Az ilyen konfliktusok 
mindig felvetették azt az igényt, hogy a háborúk helyett az államok és népek 
közötti összecsapásokat célszerű a jog terrénumába és az államközi tárgyalá-
sok szintjére terelni, ez fejlesztette ki a nemzetközi jog mára szélesre burjánzott 
rendszerét, amely tiltja ugyan a háborúkat, azok mégis időről-időre felütik fejü-
ket még Európában is. Már itt szükséges cáfolni azt a demagóg és téves állítást, 
hogy a jövőbeli európai háborúk megelőzésére csak a politikai uniót kikénysze-
rítő és egységes piacon alapuló, gazdasági jólétet garantáló, „befogadó” szupra-

75 Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről (Helikon, 2005) 221.p.
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nacionális EU lehet alkalmas. Ez a bevándorlás kérdésében az EU bürokratái 
által is előszeretettel emlegetett ún. „locking in” érvelés, amely szerint az euró-
pai integráció és az ennek szükségképpeni folyományaiként egyébként sokszor 
hamisan beállított jelenségek olyanok, akár egy cső: csak előre lehet benne ha-
ladni, az is lehet, hogy egyes pontoknál elakadunk, de visszafordítani, módosí-
tani és más modellt választani lehetetlen76. Sajnálatos módon az egyre agresszí-
vabb és gátlástalanabb  EU-t irányító vezető réteg, politikai és álcivil támogatói 
hálózataival együtt olyan intenzitással erőlteti a bevándoroltatást és a nemze-
tállamokat szétfeszíteni törekvő multikulturalizmust, illetve annak keretében 
a devianciák térnyerését, hogy egyre inkább éppen az fenyeget, hogy ezen el-
nyomással szemben szuverenitást védő szabadságharc útjára léphetnek az ön-
tudatos nemzetek. Ez persze nem szükségképpen jelent háborút, de a Brexit 
után egyre reálisabb az értékőrző, szuverenitás-párti államok (adott esetben a 
közép-kelet európai régió) kiszakadása és egy új, kormányközi együttműködé-
si rendszer létrehozása a kölcsönös előnyök, tisztelet és egyenjogúság talaján.

Mindazonáltal az említett háborús konfliktusok sem tudták ezt az európai 
spirituális egységet széttörni, de még a II. világháborút követő gyalázatos vasfüg-
göny sem, amelynek keretében az európai értékekhez jelentős mértékben hoz-
zájáruló és azokat olyan gyakran megvédő Közép-Kelet-Európa népeit a szov-
jet típusú kommunista rendszer áldozatául dobták oda. És még az sem, hogy a 
kommunista diktatúrák bukása után a II. világháború után nemzetközi pénz-
ből újjáépített, jóléti szociális piacgazdaság kereteibe helyezett, de identitását a 
jólétért cserébe egyre inkább feladni hajlamos Nyugat az európai integráció jog-
címén, az Édenkert mantrájába csomagolva lényegében gyarmatosítani kíván-
ta a legyengített gazdaságú és identitású Közép-Kelet-Európát. A szolidaritás 
és szubszidiaritás sokat hangoztatott elvei ellenére a diktatúra alól felszabadult 
népek alig eszméltek fel és a korábbi kommunista pártelit hathatós segítségével 
nemzeti vagyonuk és gazdasági erőforrásaik egy tekintélyes része nyugati befek-
tetők tulajdonába került, piacaikat letarolták, frissen visszaszerzett politikai és 
gazdasági önrendelkezésük súlyos korlátozás alá került, ráadásul a nemzetközi 
pénzügyi szervezetek felé eladósodtak és jelentős mértékű agyelszívás áldozatai 
lettek. Szerencsére mára ez a tendencia részben megállt, egyes államokban kü-
lönböző mértékben, de egyre inkább visszarendeződés figyelhető meg, bár ez 
rendkívüli erőfeszítéseket igényel, azonban a közép-kelet európai térség egyre 
dinamikusabb növekedést mutató valós nemzeti gazdasági teljesítményt nyújt.

76 Szabó Marcell: Az Európai Unió kialakulása, jogrendszere és intézményei 60.p (in: Az 
EU jogi fundamentumai, Szent István Társulat, 2014)
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Ugyanakkor Európa mindig is nyitott volt a kívülről érkező eszmék és ha-
tások iránt, de nem önnön lényegét fenyegető áron. A konzervatív angol író és 
újságíró, Douglas Murray helyesen mutat rá arra, hogy az egyes ilyen hatások 
által keltett változások, ha túl gyorsak és lényegünket megváltoztatóak, akkor 
komoly problémát okozhatnak, mivel olyanokká változtat minket, amik soha 
nem akartunk lenni.77 Ez régiónként eltérően alakult a történelem során. 

Európa nyugati és délnyugati része a gyarmatosítás révén hatalmas forrás-
többletekhez jutott a gyarmatosított térségek erőteljes kizsákmányolása árán, 
és ennek Európa középső, keleti és déli része is sokszor elszenvedője volt. Az 
Oszmán Birodalom hódításaiból Európa szerencsésebb része kimaradt, védő-
pajzsot számukra a sok évszázados török megszállás hatalmas vérvesztesége-
it megélő közép-kelet és dél-keleti európai népek tartották, nem sok hálát és 
viszonzást kaptak. 

Az európai állam- és jogfejlődés főleg a felvilágosodást követően pedig 
bár egyre inkább a jogkiterjesztés irányába mozdult el, ugyanakkor mindez a 
hagyományos európai értékek visszaszorulását eredményezte. Magyarország 
történeti alkotmánya és az annak talaján kialakított jelenlegi rendszere azon-
ban arra szolgáltat példát, hogy a nemzeti szuverenitás és a nemzeti önazo-
nosság, s értékek védelme egyszerre is megoldható bármely külső hatalommal 
vagy szupranacionális szervezettel szemben. Ahogy arra a magyar alkotmány-
jogász, Zétényi Zsolt rámutatott: korlátozott, osztott és ellenőrzött hatalom, 
az önkényuralmi hatalomgyakorlás tilalma, nemzeti vagyon védelme és a nem-
zeti-etnikai egyenjogúság, s nem mellesleg a vallásszabadság a magyar törté-
neti alkotmány keretei között – messze megelőzve a montesquieu-i hatalmi 
modellt – évszázadokon át garantált volt és ennek megszegése esetén mindig 
joghelyreállító szabadságharcot vívott a magyarság78. A jogkiteljesítés nem kell 
járjon szükségképpen egy uniformizált értéksemleges társadalom kialakulá-
sával, az alkotmányjog történelmi kihívásokhoz igazodó megoldásai érték és 
közösségvédőek kell legyenek egyszerre. Röviden: addig terjedhet ideális eset-
ben a jogkiteljesítés, amíg az európai értékek fundamentumait nem ássa alá. 

2.2 Az európai nemzeteket és értékeiket fenyegető tényezők és hatások
Mára az európai értékek fundamentumait azóta kétségkívül aláássa az 

emberbaráti köntösbe bújtatott, globalista érdekeket szolgáló emberi jogi re-

77 Douglas Murray: Európa furcsa halála- Bevándorlás, identitás, iszlám, (Alexandra Kiadó, 
2018) 8-9.p.

78 Zétényi Zsolt: A történeti alkotmány- Magyarország ősi alkotmánya (Magyarországért 
Kulturális Egyesület, 2009, 74.p.
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zsim térhódítása. Ennek letéteményesei, a domináns nemzetközi szervezetek 
(ENSZ) és szupranacionális intézmények (EU, Emberi Jogok Európai Bíró-
sága) útján kíméletlen alapossággal többek között ezzel az eszközzel igyekez-
nek felszámolni, defenzívába szorítani az európai, keresztény, nemzeti közös-
ségeket, azok bázisait képező közösségi intézményeket és családokat. 

Egyet lehet érteni azzal az egyre általánosabb véleménnyel, hogy az „em-
beri jogizmus” mára lényegében olyan öncélú és globalista érdekkörök szándé-
kait szolgáló ideológiává és egyben jogi bunkósbottá vált, amelyben a szupra-
nacionális szervezetek a jog parancsaival és szankciókkal kényszerítik embere-
ket az általuk elképzelt idealizált emberképnek való megfelelésre, illetve ezen 
eszközöket használva próbálják egyszerre szélesíteni  a hagyományos európai 
értékeket romboló törekvések mozgásterét és közben letörni a nemzet iden-
titásukat védő „renitens” államok ellenállását a jogállamiságot számonkérőnek 
álcázott kvázi büntetőeljárásokkal. 

Utóbbira egy EU-n belüli szomorú időszerű példa az Európai Parlament-
nek a Magyarország elleni az EUSZ 7. cikk szerinti eljárást kezdeményező és 
jogellenesen elfogadottnak minősített, de valójában érvényesen el nem foga-
dottnak tekintendő határozata79 és az annak mellékletét képező, tény és jog-
beli tévedésekkel terhelt, politikai koncepciós Sargentini-jelentés.80

A hagyományos európai értékeket romboló törekvések mozgásterének nö-
velésére figyelemre méltó példát szolgáltat a később tárgyalandó Európai Unió 
intézményrendszere mellett az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB, szék-

79 Az Európai Parlament 2018. szeptember 12-i állásfoglalása a Tanácsot az Európai Uni-
óról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió alapértékeinek Ma-
gyarország általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítására felszólító ja-
vaslatról (2017/2131(INL)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pub-
Ref=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//HU. Ebben a 
körben részletes elemzést ad a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2018. szeptember 14-én kelt, 
„Bevándorláspárti önkény és csalás az Európai Parlamentben: a Sargentini-jelentés a jog 
szerint valójában nem kapta meg a 7. cikk szerinti eljárás megindításához szükséges mi-
nősített többséget, az EP határozata jogkövetkezmény kiváltására” c. közlemény: http://
nja.hu/hirek/kozlemenyek/bevandorlasparti-onkeny-es-csalas-az-europai-parlament-
ben-a-sargentini-jelentes-a-jog-szerint-valojaban-nem-kapta-meg-a-7.-cikk-szerinti-el-
jaras-meginditasahoz-szukseges-minositett-tobbseget-az-ep-hatarozata-jogkovetkez-
meny-kivaltasara-a.jog.

80 Ebben a körben részletes elemzést ad a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2018. szeptember 10-
én kelt, „A Sargentini-jelentés mind jogi, mind nemzetpolitikai szempontból teljes mér-
tékben elutasítandó”- című álláspontja 7 pontban a Sargentini jelentésről”: http://nja.
hu/hirek/kozlemenyek/-a-sargentini-jelentes-mind-jogi-mind-nemzetpolitikai-szem-
pontbol-teljes-mertekben-elutasitando-a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-allaspontja-7-pont-
ban-a-sargentini-jelentesrol.jog.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//HU
http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/bevandorlasparti-onkeny-es-csalas-az-europai-parlamentben-a-sargentini-jelentes-a-jog-szerint-valojaban-nem-kapta-meg-a-7.-cikk-szerinti-eljaras-meginditasahoz-szukseges-minositett-tobbseget-az-ep-hatarozata-jogkovetkezmeny-kivaltasara-a.jog
http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/bevandorlasparti-onkeny-es-csalas-az-europai-parlamentben-a-sargentini-jelentes-a-jog-szerint-valojaban-nem-kapta-meg-a-7.-cikk-szerinti-eljaras-meginditasahoz-szukseges-minositett-tobbseget-az-ep-hatarozata-jogkovetkezmeny-kivaltasara-a.jog
http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/bevandorlasparti-onkeny-es-csalas-az-europai-parlamentben-a-sargentini-jelentes-a-jog-szerint-valojaban-nem-kapta-meg-a-7.-cikk-szerinti-eljaras-meginditasahoz-szukseges-minositett-tobbseget-az-ep-hatarozata-jogkovetkezmeny-kivaltasara-a.jog
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hely: Strasbourg), az egyetlen szupranacionális emberi jogi testület, amely jo-
gilag kötelező érvényű döntéseket hozhat az Európa Tanács 47 tagállama szá-
mára. Az EJEB nem keverendő össze luxemburgi székhelyű EU Bírósággal, 
amely egyébként az uniós jog terén hasonló szerepet játszik, mint az integ-
ráció fő motorja és a deszakralizált, új típusú „európai értékek” védelmezője. 

Jellemző adalék a két bírói fórum globalista célokat szolgáló közös hullám-
hosszára az a gondolatsor, amellyel az EU Alapjogi Ügynökségének vezetője, 
Morten Kjaerum ajánlja a menedékjog, a határok és a bevándorlás területé-
re vonatkozó „különféle európai előírások”-ról és e téren kialakított bírósági 
gyakorlatról készített kötetet: „A két európai bíróság ítélkezési gyakorlatában, 
valamint az uniós rendeletekben és irányelvekben kialakult közös elvek jobb 
megismerése elengedhetetlen a vonatkozó előírások helyes végrehajtásához, 
és ezáltal az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásának biztosításához 
az országok szintjén.”81 (Egyáltalán nem meglepő, hogy a tradicionális euró-
pai értékeket különös hatékonysággal aláásó „csodafegyver”, a megkülönbözte-
tés-mentességre vonatkozó „európai jogról” szóló kötetet követte e kiadvány).

AZ EJEB mára a „mérlegelési mozgástér” doktrína folyamatos és meglehe-
tősen önkényes kiterjesztésével, sokszor az Emberi Jogok Európai Egyezmé-
nyének tág értelmezésével egyre szélesíti joghatósága körét és egyre többször 
kényszeríti ki demokratikusan elfogadott nemzeti politikák módosítását82. 
Ilyen „jogfejlesztő” gyakorlat figyelhető meg a szexuális deviánsok (politikailag 
korrekt nyelven LMBTQI emberek) vagy a magukat menekültnek állító be-
vándorlók javára. Előbbi körben az első döntések még az azonos neműekkel 
való szexuális kapcsolat tilalmát megszegők megbüntetését szüntettették meg, 
azóta pedig már a homoszexuális propaganda oroszországi tiltását is egyez-
ménysértőnek minősítette az EJEB és most már ott tartunk, hogy már a nem 
változtatása érdekében igényelt orvosi beavatkozás társadalombiztosítási tá-
mogatásának megtagadását is egyezménysértőnek találta az EJEB. 

A hírhedt Oliari-ügyben83 az EJEB továbbterjeszkedett a minimális vé-
delmi szintet meghatározó korábbi gyakorlatánál, amely azt mondta ki, hogy 
a tagállamok az élettársi kapcsolatok formális jogi elismerése során nem tehet-
nek különbséget a párok között nemi irányultságuk alapján. Az EJEB meg-
állapította, hogy a meleg párok élettársi kapcsolatának állami elismerése az 
indítványozók számára a jogi szabályozás részleteitől vagy tartalmától füg-

81 Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról, (EU 
Alapjogi Ügynökség és Európa Tanács, 2014) 3.p

82 Thierry Baudet: A határok jelentősége (Századvég Kiadó 2015.) 203-204.p.
83 Oliari és mások Olaszország elleni ügye (18766/ 11 és 36030/11), 2015 július 21-i ítélet
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getlenül önértéket (’intrinsic value’) képvisel, az állami elismerés ugyanis legi-
timizálja a meleg párok párkapcsolatát. 

Az állami elismeréshez fűződő indítványozói érdekkel szemben az EJEB 
szerint a jogi elismerés nem jelentene az olasz állam számára különös nehézsé-
get. Az EJEB arra jutott, hogy az olasz állam nem tudott olyan közösségi érde-
ket megnevezni, amely versenyre kelhet az indítványozók érdekeivel. 

A döntés nyomán Olaszország 2016-ban törvénnyel kellett megteremtse 
az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatát. Erre tromfolt rá szin-
te azonnal az olaszországi Iszlám Közösségek és Szervezetek Szövetségének 
(UCOII) alapítója, Hamza Piccardo, aki szerint Olaszországnak a poligámi-
át is legalizálnia kellene, mivel „az egy alapvető emberi jog és a jogegyenlőség 
jegyében ezt nem tagadható meg.”84 Az emberi jogi talajt pedig hosszú évek 
hangyamunkájával már előkészítették ennek az európai értékfelfogással és ke-
resztény kultúrkörrel teljesen ellenkező, csak iszlám keretek között értelmez-
hető családjogi kapcsolatnak az európai jogrendbe emelésére. Korábban szin-
tén elképzelhetetlennek tűnt és mégis valósággá vált: az azonos neműek há-
zasságkötésének legalizálása már megtörtént sajnálatos módon egyre növekvő 
számú európai államban. A könnyű drogok legalizálásának liberális projektje 
szintén szinte észrevétlenül halad előre, egyelőre a több európai államban a fo-
gyasztás dekriminalizálásával, illetve orvosi célú felhasználásának engedélye-
zése szintjén. Gőzerővel zajlik az értékcsere csúcsra futtatása.

De az EJEB ugyanilyen jellegű, meghökkentően Európa ellenes és beván-
dorló-párti döntések sorozatát hozta a bevándorlókkal és menedékkérőkkel 
kapcsolatban, akik az esetek elsöprő részében a nemzetközi jog egyébként 
amúgy is e körben elavult fogalmai szerint nem minősülnek menekültnek. 

A Hirsi Jamaa és társai kontra Olaszország ügyben85 az EJEB kimondta, 
hogy a felperesek Líbiába való átszállítása megsértette az EJEE 3. cikkét, mi-
vel a visszaküldés veszélyének tette ki őket. A felperesek egy körülbelül 200 
migránsból, köztük menedékkérőkből és másokból álló csoportot képviseltek, 
akiket az olasz parti őrség tartóztatott fel a nyílt tengeren, miközben Málta 
térségében tartózkodtak. A migránsokat egy Olaszország és Líbia között lét-
rejött megállapodás alapján gyorsított eljárásban visszaküldték Líbiába, mene-
dékjogi kérelem benyújtására pedig nem kaptak lehetőséget. Az EJEB szerint 
az olasz hatóságok tudták vagy tudhatták volna, hogy miután a felpereseket il-
legális migránsként visszaküldik Líbiába, ott egyezményt sértő bánásmódban 

84 https://www.breitbart.com/europe/2016/08/17/italy-top-muslim-leader-calls-legali-
zation-polygamy/

85 Hirsi Jamaa és társai v. Olaszország (27765/09), 2012. február 23-i ítélet)
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lesz részük, és semmilyen védelemben nem fognak részesülni. Azt is tudták 
vagy tudhatták volna, hogy nincsenek meg a kellő garanciák, amelyek a felpe-
reseket védenék a származási országaikba – köztük Szomáliába és Eritreába 
– való önkényes visszaküldés veszélyétől. Az EJEB odáig is elment, hogy bár 
tény, hogy a felperesek nem kértek menedékjogot, illetve hogy nem mutatták 
be, hogy a menekültügyi rendszer líbiai hiánya következtében milyen kocká-
zatokkal néznek szembe, nem menti fel Olaszországot az EJEE 3. cikke sze-
rinti kötelezettségeinek teljesítése alól. 

Egészen képtelen érveléssel jutott az EJEB arra – az utóbbi évek európai 
iszlamista terrorcselekményeinek feltételeinek megteremtésére is alkalmas – 
következtetésre a Saadi kontra Olaszország ügyben,86 hogy a tunéziai állam-
polgár felperest nem lehet annak ellenére hazájába kitoloncolni, hogy ott tá-
vollétében terroristaszervezeti tagság miatt 20 év börtönbüntetésre ítélték, de 
közben összeesküvés miatt Olaszországban is elítélték. A bíróság úgy vélte, 
hogy az a kilátás, hogy a felperes esetleg súlyos veszélyt jelent az olasz társada-
lomra, semmilyen módon nem csökkenti azt a kockázatot, hogy a kitolonco-
lása esetén bántalmazásnak lehet kitéve. 

De hasonló szemlélet tükröződik az Ahmed és Ilias v. Magyarország ügy-
ben87 született elsőfokú ítéletben, amelyben az EJEB két bangladesi mene-
dékkérőnek – a magyar fizikai és jogi határzár okán menedékkérelmük elbí-
rálásáig – tranzitzónában megfelelő ellátással történt várakoztatását jogsértő 
fogva tartásnak minősítette, sőt az ítélet szerint – az egyébként nyilvánvalóan 
jóléti bevándorló – felperesek emberi jogait azzal is megsértették, hogy me-
nedékkérelmük elutasítását követően Szerbiába utasították ki őket, mert az 
„nem biztonságos harmadik ország”, dacára annak a közismert ténynek, hogy 
ez nincs így.

Különösen csúcsra fut ez a „befogadó” szemlélet az EJEB a gyakorlatában, 
amikor magát azonos neműekhez vonzódónak állító illegális migráns eseté-
ben jár el, amint tette ezt az O.M. v. Magyarország ügyben,88 amelyben egy 
illegálisan hazánkba lépett, magát homoszexualitása miatt üldözöttnek val-
ló iráni bevándorló ügyében egyezménysértőnek nyilvánította az EJEB a me-
nekültügyi őrizetben tartást, mondván a magyar hatóságok „csak kevés indo-

86 Saadi kontra Olaszország ügy [nagytanács] (37201/06), 2008. február 28-i ítélet
87 Ilias and Ahmed v. Magyarország (47287/15) 2017. március 14-i ítélet ( jelenleg másod-

fokon elbírálás alatt áll), amely ügyet az európai bevándoroltatási projekt Soros-féle szíjá-
ra felfűzött álcivil „jogvédő” szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság karolt fel nem meglepő 
módon.

88 O.M. V. Magyarország ügy (9912/15), 2016. július 5-i jogerős ítélet

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2247287/15%22]}
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kot sorakoztattak fel annak alátámasztására, hogy ténylegesen fennállt a szö-
kés veszélye” (miközben az ügyet képviselő Magyar Helsinki Bizottság ügyről 
kiadott közleményében elismeri, hogy nyilvánvalóan Nyugat-Európába ment 
volna az érintett), illetve „anélkül rendelték el a kérelmező őrizetét, hogy át-
gondolták volna, milyen mértékű biztonságban vagy veszélyben részesülnek 
az őrizet során a veszélyeztetett személyek – például az LMBT emberek, mint 
maga a kérelmező –, akik sok olyan ember között kerülnek elhelyezésre, akik 
kiterjedt kulturális vagy vallási előítéletet táplálnak velük szemben.” 

A logikai kör itt bezárul: tehát, aki terrorszervezetben való részvétel mi-
att vagy homoszexualitása miatti állítólagos üldöztetés elől menekül, befoga-
dást kell nyerjen Európába. De ez az elvárás a szupranacionális hálózatok által 
szőtt európai jogi háló szerint a családon belüli erőszak áldozataivá vált nők 
és gyermekek esetében is, illetve a humanitárius okból erre szubjektív okokból 
méltónak tekintett, teljesen meghatározhatatlan számú és jellemzőkkel ren-
delkező, Afrikából és Ázsiából érkező népesség vonatkozásában is. 

Árulkodó visszásság, hogy amíg az EJEB a föderalista-liberális érdekek-
nek megfelelő területek irányában jogot véd és teret nyit a fentiek szerint, ad-
dig az európai hazafias önvédő törekvésekről szóló ügyekben rendszerszinten 
jogot korlátoz és védekezési teret zár, illetve szűkít. 

Erre jellemző példa a Magyar Gárda ügy,89 amelyben a 2002-2010 kö-
zötti magyar balliberális kormányzatnak a nemzeti ellenzék elleni erőszakos, 
jogtipró karhatalmi támadásai, megtorlásai elleni önvédelemre és a tudatosan 
meggyengített közbiztonság miatt elharapózott mindennapi bűnözéstől szen-
vedő lakosság érdekeinek védelmezésére, a magyarság fizikai, lelki és szellemi 
önvédelmének kinyilvánított céljával létrejött békés hagyományőrző szolidari-
tási közösség feloszlatását az amerikai jogból átemelt teljesen inadekvát „fog-
lyul ejtett közönség” fogalmával elrendelő bírósági döntést egészen elképesztő 
antirasszista és antipatrióta ideológiai toposzok alkalmazásával (pl. faji ala-
pú – „jog és rend” megvalósítására irányuló rasszista szerveződés stb.) hagyta 
helyben az EJEB 2013-ban. Erre tett rá még egy lapáttal az ítélethez fűzött bí-
rói különvélemény, amelyben a mozambiki születésű bíró hosszas értekezés-
ben ecsetelte a magyar társadalmat szerinte átható „rasszizmus”-t. Ez az ön-
kényesen megbélyegző módszertan köszön vissza az Európai Parlament már 

89 Vona v. Magyarország eset (35943/10, 2013. július 9-i ítélet). De hasonló szellemű,ezút-
tal  a vélemény-nyilvánítási szabadság szelektív „megengedését” illusztráló döntés született 
a Garaudy v. France (65831/01, 2003. június 24-i ítélet) ügyben és még hosszan folytat-
hatnánk a sort.
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hivatkozott egyébként jogalap nélküli, fegyelmező célú, EUSZ 7. cikk kezde-
ményezésére irányuló Lengyelország és Magyarország elleni eljárásaiban. 

Egyáltalán nem meglepő, hogy a globalista erők törekednek befolyást sze-
rezni ezen bíróságokban: ehhez egészen friss adalék, hogy az EJEB 2018. októ-
berében megválasztott új albán bírója, Darian Pavli bár semmilyen bírói tapasz-
talattal nem rendelkezik, de ügyvédként George Soros Open Soceiety Alapítvá-
nyánál dolgozott Albániában és a budapesti Soros-egyetemen (CEU) végzett.90

Természetesen ilyen általánosítás a bírók irányultsága tekintetében nem 
helyes, mivel a bírákat az Európa Tanács tagállamai jelölik, az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlése választja, így a tagállamoknak lehetőségük van érték-
konzervatív bírákat is bejuttatni 9 évre: a magyar bíró, Paczolay Péter is ebbe 
a körbe sorolható.

Az emberi jogok kiteljesülése kapcsán különösen hangsúlyosan jelenik 
meg az egyén-közösség viszonya, a szabadság fogalma körüli individualiz-
mus-kollektivizmus értékpáros. Amikor az egyén emberi jogai kapnak elsőbb-
séget, akkor gyakorta sérülnek a közösségi jogok (lásd kisebbségi sorban élő 
őshonos nemzeti közösségek kollektív jogának el nem ismerése), a személyes 
érdek abszolutizálódik. 

Nyugat-Európa és a fejlett világ 1945 után döntően ebbe az irányba in-
dult el, elfordulva a közösségi értékektől, az ENSZ, majd az Európa Tanács 
és az Európai Közösség, majd EU keretei között kiépített emberi jogi rezsim 
segítségével. A „túlbiztosított” szabadságjogok, mint sajtószabadság, véle-
mény-nyilvánítási szabadság, illetve az egyenlőség és a diszkrimináció-men-
tesség, és ennek következtében számos, az európai társadalmak alapjait és egy-
ségét megbontó szemlélet elfogadottá válhatott, miközben olyan tradicionális 
európai értékek és emberi képződmények, mint a vallás, a család illetve a nem-
zet, sérültek, és fokozatosan háttérbe szorultak.91

90 Ezzel kapcsolatban egy strasbourgi ügyekben járatos ismerő szakértő a francia Les Vale-
urs Actuelles c. hetilap hasábjain azt nyilatkozta, hogy„Soros előszeretettel fektet be a 
kisebb országokba, mert könnyebb őket befolyásolni, és ugyanannyi szavuk van a bírák 
megválasztásánál, mint a nagy országoknak. Sokkal könnyebb nyomást gyakorolni rájuk, 
vagy korrumpálni őket, ami ezekben az országokban nagyon könnyű. Soros célja az, hogy 
egyre több általa támogatott bíró kerüljön be a nemzetközi, európai intézményekbe, a 
mostani esetben a 9 évre megválasztott bíró, Darian Pavli nyilvánvalóan hálás lesz neki, és 
Soros érdekeit szolgálja ki. George Soros az elmúlt 25 évben 130 millió eurót fektetett be 
Albániában, több irodája is van. Az Open Society más szervezeteket, hálózatokat pénzel 
és ellenőriz, mint a Human Rights Watch vagy az Amnesty International, de ezek csak a 
legismertebbek a sok közül.” http://www.valeursactuelles.com/comment/680055.

91 Kispál Richárd: Az emberi jogok és érvényesülésük dilemmái, in: https://barankovics.
hu/cikk/idoszeru/az-emberi-jogok-es-ervenyesulesuk-dilemmai.

https://barankovics.hu/keresztenydemokracia-adatbazis/mi-micsoda/egyen-es-kozosseg
http://www.valeursactuelles.com/comment/680055
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Helyes megközelítésben az emberi jogok egyik véglet irányába sem tolód-
hatnak el, nem lehetnek kizárólag az egyén, se pedig a közösség monopóliu-
mai. A társadalom és a közösség az egyén kiteljesedését szolgálja, ezzel szem-
ben az egyénnek a kötelezettsége is, hogy tegyen a közjóért, mert az emberi 
létforma csak ezen egyensúly keretében lehet működőképes, konstruktív. E lo-
gikai menetbe kapcsolható be az egyik legfontosabb emberi alapjognak, a sza-
badság fogalmának egyéni és kollektív irányból történő megítélése, miszerint a 
szabadság a bolygó bármely pontján megillet minden embert, viszont ez a jog 
kötelezettséggel is együtt jár, tehát „a saját szabadságom addig tart, amíg más 
szabadságát vagy a közösségét nem veszélyeztetem”. 

A történelem bizonyította, hogy soha nem lehet helyes egy értékrendszer-
nek a túlhajszolása, mivel az a köz-, a társadalmi, vagy akár a magánélet minő-
ségéből vehet el. Európa jelenlegi sorsa igazolja, hogy a liberális világszemlélet 
emberi jogi köntösbe való erőszakos ráerőltetése milyen torzulásokat és bom-
lasztó folyamatokat indíthat el.

Jörg Haider, néhai osztrák patrióta politikus, az osztrák Szabadságpárt 
tragikus körülmények között elhunyt egykori elnöke találóan mutatott rá 
arra, hogy „a ma politikai liberalizmusa sokszorosan ingatag, hitehagyottan 
megengedő és cinikus. Az emberi cselekedetet nem értékeken méri, amiknek 
a társadalmi vagy állami erkölcsiség alapját kellene képezniük, hanem sokkal 
inkább az értékeket igazítja úgymond „haladó módon” a cselekedethez… A 
ma létező liberalizmus jól elvan történelem, természet és emberek nélkül. És 
fogalma sincs arról, hogy kell majd kinéznie egyszer a világnak. A társadalom 
régi alapjait felszámolta, de az újak használhatatlannak bizonyultak. Ahol el-
veszett a múlt és a jövő, ott nyomasztó üresség támad. A szabadság eszméjé-
nek ehhez már természetesen semmi köze nincs.”92

Nem nehéz kitalálnunk, hogy a Haider által említett űr teret nyithat egy 
új, nyitott, múlt és hagyomány-keret nélküli individualista társadalom európai 
szintű felépítéséhez, amely egyúttal tökéletesen illeszkedik a globális világkor-
mányzáson ügyködő háttérhatalmi erők régóta szívósan képviselt és gyakor-
latba vitt koncepciójához, mivel így a pénzhatalmaknak a fogyasztói tömegek-
ké egyszerűsített és identitását vesztett, kevert népek átverésére és kizsákmá-
nyolására alapozott új világrendje egyre hatékonyabban működtethető.

Ennek érdekében az európai nemzeti identitásokat megtartani kívánó 
nemzeti szuverenitást felhígító szupranacionalizmus a fent már vázolt módon 
kívülről bontja vissza a fizikai és értékbeli határokat, addig a nemzeti öntuda-

92 Jörg Haider: A szabadság, ahogy én gondolom (Magyar Ház, 2009) 28-29.p.
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tot forgácsoló multikulturalizmus belülről kérdőjelezi meg azok legitimációs 
alapjait. A szupranacionalista keretek felhatalmazást adnak egyes államok fe-
lett álló intézményeknek, hogy országhatárokat áthágva felülbírálják a nemze-
tállamok terület-és önvédő intézkedéseit. 

Mindeközben a multikulturalizmus pedig rombolja a területi joghatóság 
eszméjét, ezzel a határok legitimációját ássa alá és meggyengíti a nemzeti kere-
tek között élő polgárok kollektív önazonosságát.93 Ennek kapcsán mondta ki 
Samuel P. Huntington egyenesen azt, hogy „a multikulturalizmus lényegében 
anti-európai civilizációs forma.”94

Roger Scruton oikofóbiának írja le azt a mételyező beállítottságot, amely-
nek lényege a nemzeti örökség és a haza megtagadása.95 (De erre a patriofóbia 
is adekvát fogalmi meghatározás lehet, ez a későbbiekben szinonímaként alkal-
mazásra kerül.) Világossá teszi azt is, hogy „az európai parlamentek és bürok-
ráciák mágnesként vonzzák az oikofóbokat, akik hatalmukat gyakorolva legfő-
képpen azon igyekeznek, hogy gyalázzák és lerombolják a nemzeti értékeket. 
Találóan rögzíti, hogy az oikok a felelősök a nemzeti alkotmányok elleni táma-
dásokért, a szubvencionált bevándorlás előmozdításáért, illetve a hagyományos 
európai életmóddal társított szokásokra és intézményekre mért csapásokért. 

Az oik megtagadja a nemzeti hűséget, céljait és eszményeit a nemzet el-
lenében határozza meg, a nemzeti kormányokkal szemben nemzetfölötti in-
tézményeket támogat, továbbá elfogadja és helyesli a felülről, EU vagy ENSZ 
által előírt jogszabályokat.96 Ha az EU jelenlegi meghatározó vezető személyi-
ségeit magunk elé idézzük komoly szellemi erőfeszítés ellenére sem találunk a 
fenti körön kívüli politikust. 

Ennek egyik cáfolhatatlan bizonyítéka volt nemrég az, hogy Jean-Claude 
Juncker, az Európai Bizottság elnöke részt vett Karl Marx, a nemzeti keretek 
eltörlését célzó, létező formájában Európában és a világ sok más részén drasz-
tikus emberi, szellemi és gazdasági veszteségeket okozó kommunizmus fői-
deológusának szobor-avatásán, mondván Marx nem felelős a rémtettekért és 
„Marx az egyenlő bánásmódért állt ki, nem az egyenlősdiért.”97 Közép-Kelet 
Európában ezek után már nem kell sokat bizonygatni a mostani EU vezetés 
demokrácia felfogásának tarthatatlanságát.

93 Thierry Baudet: A határok jelentősége (Századvég Kiadó 2015.) 35-36.p.
94 Samuel P. Huntington: Kik vagyunk mi ? (Európa Könyvkiadó 2005.) 171.p.
95 Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről (Helikon, 2005) 206.p.
96 Roger Scruton 207.p.
97 Juncker: Marx nem felelős a követőinek rémtetteiért (2018. május 4.); https://24.hu/kul-

fold/2018/05/04/jean-claude-juncker-karl-marx/.



94

P o l g á r ( m ) é rt é k

Az Európai Unió tagországai által 2001-ben Brüsszelben elfogadott, Eu-
rópa jövőjéről szóló laekeni nyilatkozatot szerint „az EU határvonalát kizáró-
lag a demokrácia és az emberi jogok jelölik ki” Erre mondja jogosan a neves 
francia író, Pascal Bruckner, hogy Európa az egész világra kiterjedő kozmo-
polita rendről álmodik, amelyben az anyaméh szerepét töltené be. Ez volt az 
a nyilatkozat, amely rögzítette a föderalisták régi álmát, az Európai Alkotmá-
nyos Szerződést megalkotni hivatott, francia forradalmat idéző konvent típu-
sú testület fogja előkészíteni. Ebben a körben fontos emlékeztetni arra, hogy 
ezt a föderalista kísérletet a francia és holland nép 2005. évi népszavazásai, 
tehát az európai értékeket védő civilek ellenállása buktatta meg, más kérdés, 
hogy a Lisszaboni Szerződés keretében később lényegében bizonyos komp-
romisszumok mellett (pl. nem lett EU külügyminiszter, európai törvény, nem 
lett az EU-nak állami szimbóluma) mégis átmentették az Alkotmányos Szer-
ződés szupranacionális törekvéseit.

Az európai integrációnak nevezett, s mára egyértelműen globalista nem-
zetfelszámolási programként beazonosítható folyamat egyik rendkívül nagy-
szabású és mérgező trükkje volt, hogy a hagyományos európai értékeket nor-
matív értelemben felcserélte a liberális demokrácia felfogásból eredő fogalmi 
keretekkel kitöltött olyan egyébként fontos, de ebben a torzított célzatú for-
mában manipulált tartalmú kategóriákkal, mint az emberi méltóság, szabad-
ság, demokrácia, jogállamiság. Az uniós szerződések szerint ezen értékek ad-
ják az Európai Unió alapját.

Emellett hiába deklarálta az Európai Unió Alapjogi Chartájának pream-
buluma, hogy: „az Unió hozzájárul e közös értékek megőrzéséhez és tovább-
fejlesztéséhez, miközben tiszteletben tartja az európai népek kultúrájának és 
hagyományainak sokféleségét, a tagállamok nemzeti identitását és közpon-
ti, regionális és helyi közhatalmi szervezetét”. Már sokkal inkább azt látjuk, 
hogy éppen az új „értékek” oltárán áldozzák fel a hagyományos európai érté-
keket, kultúrát, hagyományokat és a tagállamok nemzeti identitását.

Az Európai Közösségek eredeti szerződései nem tartalmaztak semmilyen 
utalást az emberi jogokra vagy azok védelmére. Mivel azonban az Európai Bí-
róság (az EU Bíróságának korábbi neve 2009. december 1-ig, EUB) elé kerülő 
ügyekben kezdtek megjelenni az emberi jogok állítólagos megsértései az uniós 
jog hatálya alá tartozó területeken, az EB új megközelítést alakított ki a sze-
mélyek védelme érdekében, amihez az alapvető jogokat is felvette az európai 
jog úgynevezett „általános elvei” közé. 

Az EUB szerint ezek az általános elvek hivatottak tükrözni a nemzeti al-
kotmányokban és az emberi jogi szerződésekben, különösen az Emberi Jogok 



95

D r .  G au d i - N a g y  Ta m á s

Európai Egyezményében foglalt emberi jogvédelmi tartalmat. Az EUB kije-
lentette, hogy gondoskodik az uniós jog ezen elveknek való megfeleltetéséről. 
A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jén hatályba lépett, megváltoztat-
ta az EU Alapjogi Chartájának státusát, és azt jogilag kötelező erejűvé változ-
tatta. Ebből következően az uniós intézmények (valamint az EU tagállamai) 
kötelesek megfelelni a Chartának, „amennyiben az Unió jogát hajtják végre” (a 
Charta 51. cikke). 

Fontos rámutatni arra, hogy az uniós értékek, illetve jellemzők (amelyek 
közül az uniós jog vonatkozásában kiemelkedik az emberi méltóság, egyen-
lőség, emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a pluralizmus, a megkülön-
böztetés tilalma, a tolerancia, a szolidaritás, az egyenlőség, beleértve a nők és 
férfiak közötti egyenlősége) tartalma nem objektív valóság, hanem azok inter-
pretációja az adott helyzethez kötötten változik és így akár ellentétes irányú 
(politikai) érvelések hivatkozási alapjává is válhatnak.98 

Pünkösty András lényeglátóan emeli ki, hogy az alapjogok értelmezése, 
különös tekintettel azokra a helyzetekre, ahol egymással konkuráló alapjogi 
érdekek fogalmazódnak meg, filozófiai előfeltevések függvénye. 

Jelenleg Európában kizárólag az olyan filozófiai alapfeltevések jelenhetnek 
meg legitim módon az egyes értelmezési határhelyzetek feloldásánál, amelyek 
a szekuláris racionalitás talaján álnak, kiszorítva a vallásos megalapozottságú 
argumentációkat.99 Helyes az az összegzése is, hogy „mindezeknek az előfel-
tevések figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy az emberi jogi doktrína az 
az eszköz az európai integrációban, amely segítségével a közélet egésze választ 
kíván találni az ember életével kapcsolatos határhelyzetekből adódó döntési 
helyzetekre, amellyel kapcsolatos végső felelősséggel tehát a jogtudomány – 
különösképpen a nemzetközi bírói fórumok bírái – vannak felruházva. Azaz 
az emberi élet végső dolgaival kapcsolatos autoritás a jogtudósok kezébe he-
lyeződött át.100 Mindennek pedig szükségszerű következménye az, hogy „az 
uniós jogot formáló jogi alapelvek hátterében jogi, etikai, erkölcsi vallási kul-
túra állt, azonban közelmúltat jellemző időszakban – különösen 2004-től – 
ezeknek a koncepcióknak a tartalmi jellegzetességei úgy módosultak, hogy 
sem természetes sem közös megegyezésen alapuló új tartalom nem pótolta az 
eredetileg benne szereplő értékeket. Így az Unió által megfogalmazott és el-

98 Pünkösty András: Az Európai Uniós jog etikai vonatkozásai – kritikai elemzés, különös 
tekintettel az Egyház társadalmi tanítására, doktori értekezés tézisei 10.p (https://jak.
ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Punkosty_A_tezismv.pdf ).

99 Pünkösty 11.p.
100 Pünkösty 12.p.
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fogadott klasszikus koncepciók tartalmi válsága folyamatosan veszélyforrásul 
szolgálhat a közelebbről meg nem határozott elvek politikai jelentéstartalma 
vonatkozásában. Ennek köszönhetően az eredetileg az Unió stabilitását szol-
gáló alapelvek könnyen a folyamatosan változó politikai törekvések, kezde-
ményezések és irányok eszközeivé válhatnak, ahogyan gyakran azzá is váltak, 
ahogy azzal több esetben szembesültek a tagállamok.”101

Ezt az értelmezési monopóliumot jogi köntösbe ágyazott politikai táma-
dások keretei között használják olyan államok ellen, amelyek nem kívánják el-
tűrni a nemzeti identitásokat és nemzeti szuverenitásokat felőrölni, az euró-
pai hagyományos értékeket felszámolni kívánó folyamatokat, ahogy erre ko-
rábban már utaltam.

A megkülönböztetés tilalmának végtelenségig túlhajtott értelmezése 
árasztja el a már említett módon eljáró európai bírósági joggyakorlatot és az 
emberi jogi tematikájú EU és ENSZ jogalkotást. 

A holland jogász és történész Thierry Baudet mutat rá helyesen,102 hogy első 
ránézésre alapvető és lényegi szempontról van szó, de ezzel bármelyik tradicio-
nális európai érték primátusát meg lehet kérdőjelezni és egyenlőségjelet lehet 
tenni az európai kultúrkörtől idegen, arra veszélyes tendenciák és az európai spi-
rituális közös gyökerek közé, megtiltva azt, hogy utóbbit védelemben lehessen 
a rá veszélyes szokásokkal, gyakorlatokkal és társadalmi modellekkel szemben.  

Nem hiába olvasható a szocializmus idejére jellemző forradalmi jogtudat-
tal átitatott megállapítás az EU saját honlapján, hogy „az egyenlőtlenségeket 
ugyan még nem sikerült teljes mértékben felszámolni, de az EU jelentős elő-
relépést ért el ezen a téren.”103 

E körben az egyértelműség kedvéért itt rögzül szintén, hogy „Az EU ér-
tékeit minden tagállam egyként osztja: olyan társadalmat építenek, amelyben 
a befogadás, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és a megkülönbözte-
tés-mentesség a norma.”

Csodálatos. 2012-ben az EU nyerte el a Nobel-békedíjat, amiért előmoz-
dította Európában a békét, a megbékélést, a demokráciát és az emberi jogo-
kat. No comment…

De ezt akarták vajon az európai közösségi együttműködést szervezeti ke-
retek között elképzelő alapító atyák és nem különben az európai népek an-
nak idején? 

101 Pünkösty 13.p.
102 Thierry Baudet: A határok jelentősége (Századvég Kiadó 2015.) 190.p.
103 Milyen értékeket képvisel az EU és melyek a céljai? – EU honlapja (https://europa.eu/

european-union/about-eu/eu-in-brief_hu).

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_hu
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Az európai integráció egyik atyjának nevezett Robert Schuman olyan 
nemzetek feletti struktúrát képzelt el, amely nem szünteti meg az etnikai és 
politikai határokat, nem zúzza szét a nemzetállamok szuverenitását, hanem a 
történelmi múlt megtagadása nélkül teremti meg a szövetségi szintű együtt-
működést, a szolidaritást az egyenlő jogokkal és kötelességekkel rendelkező 
európai államok között. 

Egyfajta, jövendő háborúkat megelőző, egyensúlyteremtő európai együtt-
működést képzelt el történelmi szükségszerűségként az egyébként mélyen 
hívő katolikus egykori francia miniszterelnök. 

Szent II. János Pál 2003-ban arra emlékeztetett, hogy az európai földrész 
egyesítésének legfőbb előmozdítói olyan férfiak voltak, akiket mély keresztény 
hit hatott át: Adenauer, De Gasperi és Schuman. Hogyan is becsülhetnénk 
alá azt a tényt, hogy 1951-ben, mielőtt megkezdődtek volna a kényes kérdése-
ket érintő tárgyalások, egy Rajna-parti bencés kolostorban találkoztak, hogy 
elmélkedjenek és imádkozzanak?

Mégis az Európa atyjaként elhíresült francia Jean Monnet már 1952-ben 
viszont eléggé egyértelművé tette, hogy „a gazdasági funkciók egybeolvasztá-
sa rákényszeríti a nemzeteket, hogy szuverenitásukat egyetlen európai állam-
ban gyúrják egybe” és mindvégig a föderalista modell megvalósításán fárado-
zott, de természetesen hangsúlyt helyezve a francia nemzeti érdekek kiemelt 
védelmére.

De ez a gondolat nem az ő szellemi terméke: Richard Coudenhove-Kaler-
gi fogalmazta meg a mára Kalergi-Soros tervként hírhedtté vált doktrínát. 
Praktischer Idealismus c. könyvében104 Kalergi szerint a jövő Európáját nem az 
őshonos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a 
különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Szerinte Euró-
pa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell 
keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyö-
kértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyű-
szerrel tudna uralkodni.

Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való 
megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul 
tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén. Ahhoz, hogy 
Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, 
ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását 

104 Richard Koudenhove-Calergi, Praktischer Idealismus (Pan-Europa-Verlag, 1925); htt-
ps://underinformation.files.wordpress.com/2010/02/praktischeridealismus.pdf.
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hirdette. Szerinte a jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és tár-
sadalmi osztályai lassan, fokozatosan eltűnnek a tér és idő beszűkülése, az elő-
ítéletesség megszűnése miatt. 

A magyar jogász-közíró Drábik János helyesen mutat rá, hogy mostan-
ra ténylegesen „Kalergi elgondolásai váltak az Európai Unió eszmei alapjává.” 

Az európai integráció keretében hozott jogszabályok összessége elősegíti 
folyamatosan az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy 
elpusztítsák az őshonos európai lakosság identitását és a fehér fajú népeket 
keverék mulatt-fajjá homogenizálják. Ennek az a célja, hogy a pénzhatalmi 
elit megszabaduljon az őslakosságtól, amely erős identitástudattal rendelke-
zik és mélyen gyökerező hagyományokon nyugvó érték- és normaközösséget 
alkot.”105 

Ebben a körben jelentős bizonyító erővel bír az az egyre nyilvánvalóbb 
tény, hogy az EU intézményei és döntéshozói a valóban aggasztó európai de-
mográfiai helyzet, gazdasági problémák, jelentős mértékű munkanélküliség, 
terjedő szegénység, egyéni és állami eladósodottság, illetve életszínvonal és fej-
lettség tekintetében tátongó centrum és periféria különbségek ellenére nem 
ezeknek ésszerű javaslatokkal és programokkal történő, nemzetállamok alko-
tó együttműködésére épülő professzionális megoldásán, az európai polgárok 
és népek biztonságának, jólétének és szabadságának tényleges előmozdításán 
fáradoznak, hanem a fent vázolt oikofób/patriofób módszerekkel igyekeznek 
a maradék védekezési potenciálját is leépíteni a nemzetállamoknak, miközben 
gőzerővel valósítják meg az egyébként semmilyen racionális érvvel sem alátá-
masztható bevándoroltatási programot és mozdítják elő a globális pénzügyi 
rendszer gyarmatosító térnyerését. 

A tőkemozgások liberalizációja következtében a globális tőke egyre na-
gyobb hatást gyakorol a nemzeti gazdaságpolitikákra. A pénzügyi rendszer 
deregulációja felszámolta a tőkemozgások ellenőrzését, a pénzügyi- és tőkepi-
acok működésébe történő kormányzati beavatkozás lehetőségét. A liberalizá-
ció példátlan mértékben járult hozzá a globális gazdaság intézményi keretei-
nek kialakításához, és drasztikusan megnövelte az egyes nemzetgazdaságok 
függőségét a globális tőkeáramlás folyamataitól. 

A denacionalizáló globalista projekt egyik meghatározó ideológusa az 
amerikai Saskia Sassen szerint a globális tőkepiac olyan hatalmi koncentráci-
ónak tekinthető, amely képessé vált arra, hogy befolyásolja a nemzeti kormá-

105 Drábik János: Coudenhove-Kalergi terve kevert lakosságú Európára (2015); in:https://
drabikjanosblog.wordpress.com/2015/07/21/coudenhove-kalergi-terve-kevert-lakossa-
gu-europara/.
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nyok gazdaságpolitikáját, ebből kifolyólag pedig az alapvető politikai irányvo-
nalát is. Kimutatta, hogy a globális pénzpiacok az elmúlt évtizedekben min-
denki másnál több, történelmileg a szuverén nemzetállamhoz kapcsolódó 
hatalmi jogosítványt szereztek meg.106

Ugyanakkor Drábik János jogosan állapítja meg, hogy ez a mostani sö-
tét újkor dekadens, mert a kulturális bomlás, az erkölcsi hanyatlás, a társa-
dalmi igazságosság szűk pénzelitek általi felszámolása és a népek védekezési, 
ellenállási képességének drasztikus gyengülése jellemzi. Felgyorsult a közös-
ségi léthez kapcsolódó hagyományos értékek felszámolása, miközben a cső-
döt mondott pénzuralmi világrend saját érdekeit álcázó értékrendjét időtlenül 
irányadónak próbálja feltüntetni. Ezzel szemben érték- és közösségalapú har-
monikus világrendre van szükség, amelyben vissza kell venni a hatalmat pén-
zuralmi elittől.107

Rögzíthetjük, hogy az EU a hagyományos európai nemzeti közösségek és 
értékek védelme helyett a mára már megbukott liberális demokrácia modellt 
erősíti, építi, ehhez eszközként használja a szabadságjogok és a jogállamiság, a 
demokrácia védelmét a globalista érdekeket szolgáló liberális „civil” és „jogvé-
dő” szervezetekkel és az ezen érdekeket szolgáló globális cégekkel és a szövet-
séges médiával karöltve. Többszörösen összetett, hihetetlenül széles hatókö-
rű, világos feladatmegosztás mentén működő professzionális hálózatba ren-
deződve sokszor álcázott, kábító szófordulatokkal és jótékonynak hazudott 
hatásúnak beállított leplezett, és ezért első látására nem mindig beazonosít-
ható ravasz módszerekkel. Ezzel szemben a nemzeti érdekek és értékek védel-
mét célzó államok és civilek szervezettsége még messze elmarad, de vannak 
biztató jelek, erről lesz szó a 3. fejezetben.

Végül ebben a körben álljon itt néhány szemléletes jogalkotási példa az 
utóbbi időkből arra, hogy az EU és az ENSZ milyen erőteljesen segíti elő ha-
gyományos európai nemzeti közösségek és értékek felszámolását a bevándor-
lás és menekültügy terén. (Az EJEB ezt támogató „jogfejlesztő” munkásságát 
már korábban bemutattuk.) 

Az EU jogalkotásában – a marginális szerepre kárhoztatott európai pol-
gári kezdeményezés megléte ellenére – meghatározó előterjesztői szereppel az 
Európai Bizottság rendelkezik, de a közös döntéshozatali rendszerben az eu-
rópai polgárok által közvetlenül – bár jellemzően igen szerény, átlagosan 40%-

106 Saskia Sassen: Globalization or denationalization? (in:Review of International Political 
Economy 10:1 February 2003: 1–22), http://transnationalism.uchicago.edu/De-Natio-
nalization.pdf.

107 Drábik János: A sötét újkor (Gold Book 2010.) 12-13.p.
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os részvételi arány mellett (legutóbb Magyarországon 30% volt ez az arány) 
– öt évente választott képviselőkből álló Európai Parlament és a tagállamok 
kormányait képviselő EU Tanácsa mondja ki a végső szót többféle, igen bo-
nyolult döntéshozatali eljárásban. Tanulságos, hogy a jogalkotási csodafegy-
verként 2012-ben bevezetett európai polgári kezdeményezés révén csupán ed-
dig 4 kezdeményezés jutott el érdemi döntésre a Bizottság elő, és például az 
emberi embriók védelméről szóló, közel kétmillió európai polgár által jegyzett 
értékvédő kezdeményezés kapcsán a Bizottság úgy döntött, nem nyújt be jog-
alkotási javaslatot, mert „a tagállamok és az Európai Parlament nemrégiben 
megbeszéléseket folytattak az ezzel kapcsolatos uniós szakpolitikáról, és dön-
töttek a szükséges intézkedésekről. A Bizottság arra a következtetésre jutott, 
hogy az a meglévő támogatási keret a helyes, amelyet a tagállamok és az Euró-
pai Parlament nemrégiben vitattak meg és fogadtak el.”

Az EP ugyanakkor saját jogalkotási kezdeményezésekkel élhet a Bizottság 
felé, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a föderalista-liberális fősodrat előze-
tesen az ilyen előterjesztésekkel teszteli a saját céljait szolgáló ötletek, javasla-
tok fogadtatását a később a Bizottság által benyújtott rendelet vagy irányelv-
tervezetnek.108  Lássunk néhány példát a bevándorlás és menekültügy téma-
körében:

2016-ban került az EP elé a svéd liberális Cecila Wikström előterjeszté-
sében a nem uniós állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, 
önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair te-
vékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló 
jelentés, amely a liberális-szocialista-mérsékelt néppári fősodrat szavazataival 
átment, és irányelv lett belőle109 az euroszkeptikusok ellenzése ellenére. 

A javaslat110 az intézményesített bevándoroltatás egyik ravasz eszköze, 
amely látszólag emberbarát elemekre épül (pl. au pair-ek érkezése), de tény-
legesen tág teret nyitna a bevándorlásnak, ráadásul kombinálva az Alapjogi 
Charta 5. cikke által tiltott szexrabszolgaság lehetőségével, miután a pl. fü-
löp-szigeti nők gyermekfelügyelet címén történő behozása a prostitúció em-
beranyagának utánpótlását segítheti indirekt módon elő. Az EU Bírósága is 

108 Hosszú évek óta van módom hivatalból követni és véleményezni ezen előterjesztéseket 
a magyar független európai parlamenti képviselő Morvai Krisztina tanácsadójaként, aki 
egyébként 2009-es megválasztása óta a jelen tanulmányban tárgyalt európai hazafias ér-
ték- és önvédelem egyik meghatározó szószólója az EP-ben.

109 EU 2016/801 irányelv a nem uniós állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gya-
korlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevé-
kenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről.

110 Az Európai Parlament 2016. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országbe-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32016L0801
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ennek pedig már megágyazott azzal, hogy a korábban csak az uniós polgárok 
vonatkozásában kidolgozott jogokat és jogelveket harmadik országbeliekre is 
kiterjesztette, akik jogállása ezáltal szinte megegyezik az őshonos európai pol-
gárokéval. Az intézményesített pozitív diszkrimináció révén pedig a legalizált 
bevándorlók pozíciói típusosan kedvezőbbek szociális és jogi védettség szem-
pontjából az őshonos európaiaknál, akikre egyre kevesebb figyelem és forrás 
jut ezáltal is.

A javaslat rossz a perifériaállamoknak és az érintett harmadik államok-
nak is, csak a doktrinér és globális világrendet megvalósítani kívánó áruló eu-
rópai gazdasági és politikai vezető elit érdekeit szolgálja. Ez a modell ugyanis 
a harmadik államokból történő agyelszívás tisztességtelen eszköze is egyben: 
ahelyett, hogy a diplomás fiatalokat érintő kirívóan magas munkanélküliség-
gel (EU átlag 20%, de a déli államokban ennek kétszerese) vennék fel a harcot, 
munkahelyeket teremtve nekik, ehelyett a tudományos kutatás és önkéntes 
munka szóvirágába rejtve egyszerre gyarmatosítanak és futtatják az európai 
népességcsere projektjét. 

Az indokolásban önleleplező, árulkodó mondatok leplezik le a javaslat lé-
nyegét, amelyekből minden kiderül:

„Az Európa 2020 stratégia keretében megvalósítandó intelligens, fenn-
tartható és inkluzív növekedés szempontjából a humán tőke jelenti Európa 
egyik legfontosabb eszközét. Az Unión kívülről érkező bevándorlás az egyik 
forrása a magasan képzett munkaerő utánpótlásának, és egyre nagyobb igény 
mutatkozik a harmadik országbeli állampolgárságú tanulók és kutatók cso-
portjai iránt. A harmadik országbeli állampolgárságú hallgatók és kutatók a 
magasan képzett potenciális munkavállalók és humán tőke tartalékát alkot-
hatják, amelyre az EU-nak szüksége van az említett kihívások leküzdéséhez.”

„A globalizáció sürgetővé teszi az uniós vállalkozások és a külföldi pia-
cok közötti kapcsolatok erősítését, a gyakornokok és au pairek mobilitása pe-
dig hozzájárul a humán tőke fejlesztéséhez, ez pedig kölcsönösen gazdagítja a 
migránsokat, a származási országot és a befogadó országot, és olyan folyama-
tot alkot, amely révén jobban megismerhetjük egymás kultúráját. Ugyanakkor 
világos jogi keret hiányában fennáll a kizsákmányolás veszélye – ami különö-

li állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcse-
reprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának 
és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása cél-
jából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (P8_TA(2016)0216); http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0216&lan-
guage=HU&ring=A8-2016-0166.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0216&language=HU&ring=A8-2016-0166
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0216&language=HU&ring=A8-2016-0166
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0216&language=HU&ring=A8-2016-0166
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sen gyakornokokat és az au paireket fenyegeti –, valamint az annak következ-
tében kialakuló tisztességtelen verseny kockázata is.”

Utóbbi fordulat kifejezetten farizeusi, hiszen ez a fajta, a multicégek és 
vegyes etnikai összetételt Európára erőltető „elit” érdekeit egyaránt szolgáló 
agyelszívás kifejezetten kizsákmányoló hatású és egyúttal torzítja a versenyt, 
de mégis ezek elleni harcot hirdetnek látszólag, miközben éppen e két jelensé-
get segítik elő úgy, hogy közben az őshonos európai közösségek életminősége 
a magas munkanélküliség és az egyre nagyobb mértékű bevándoroltatás miatt 
egyre csökken. „Bravúrosan” szolgálja a javaslat az Európa ellenes célokat, mi-
közben éppen az európai nemzeti közösségek térvesztését segíti elő.

Tünetértékű egy másik EP előterjesztés, amely még erőteljesebben szol-
gálja a bevándoroltatási projektet. Egy angol munkáspárti képviselő, Mary 
Honeyball jelentése nyomán született EP jogalkotási állásfoglalás111 a mene-
dékjog kereteit – ravasz módon a nők elleni erőszak miatti aggodalom álságos 
leple mögé bújtatva – teljesen kiterjeszteni javasolja az EU tagállamok számá-
ra olyan módon, „hogy a nemi alapon elkövetett erőszak és hátrányos megkü-
lönböztetés formái – a teljeség igénye nélkül ezek közé tartozik az erőszakos 
közösülés és a szexuális erőszak, a női nemi szervek megcsonkítása, a kény-
szerházasság, a családon belüli erőszak, és az állam által gyakorolt nemi alapú 
megkülönböztetés – üldöztetésnek minősülnek.” 

Ez lényegében azt jelenti, hogy az iszlám világban élő nők és homoszexu-
álisok meghatározó hányada üldöztetés címén joggal kérhetne menekültstá-
tust az EU bármely tagállamában. Megfigyelhető és leírt kiábrándító jelenség 
ugyanakkor, hogy az Európába jutott ilyen nők jelentős része a párhuzamosan 
létező iszlám jog hatása miatt továbbra is jogfosztást és üldöztetést él meg a 
családi kötelékében, mivel a „felvilágosult” demokratikus, jogbiztonságot ga-
rantáló európai szabályoknak nem képesek a bevándorlással jelentős számban 
sújtott tagállamok érvényt szerezni, de ezt már saját őshonos nemzeteiknek 
sem tudják garantálni, ahogy azt a bevándorlók döntő többségét kitevő fiatal 
férfiak által európai nők ellen elkövetett szexuális erőszakcselekmények egyre 
növekvő száma mutatja.

A javaslat további olyan baljós gyöngyszemeket is tartalmaz, amely szerint 
az EP szorgalmazza a megfelelő lépések megtételét annak biztosítása érdeké-
ben, hogy ez az új megközelítés „megfeleljen a visszaküldés tilalmára vonatozó 

111   Az Európai Parlament 2016. március 8-i állásfoglalása a menekült és menedékké-
rő nők helyzetéről az Unióban (P8_TA(2016)0073); http://www.europarl.euro-
pa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0073&language=-
HU&ring=A8-2016-0024.
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elvnek, és hogy a nők, gyermekek és kiszolgáltatott csoportok jogai ne sérülje-
nek; szorgalmazza a nemi alapon történő differenciálás alkalmazását; hangsú-
lyozza, hogy el kell kerülni az olyan elhamarkodott döntéseket, amelyek nem 
tartják kellően szem előtt azt az akár halálos veszélyt, amely a nemi alapú erő-
szak áldozatává vált nőt fenyegeti, ha elutasítják kérelmét, és a hazájába való 
visszatérésre kényszerítik.” 

Mindez kombinálódik a családegyesítési jogcím nyakatekert érvelésű ki-
terjesztésével, amelynek érdekében az elfogadott javaslat hangsúlyozza, hogy 
a „családegyesítési eljárásoknak egyedi jogokat kell biztosítaniuk a nők és lá-
nyok számára, hogy csatlakozhassanak az EU-ban lévő családjukhoz, annak 
érdekében, hogy ne kelljen a férfi családtaghoz fűződő, adott esetben vissza-
élésszerű kapcsolattól függeniük az egészségügyhöz, oktatáshoz vagy munká-
hoz való hozzáférés terén.”

Végül a részletek említése nélkül utalni kell továbbá azon legújabb, beván-
doroltatást szolgáló rendkívül veszélyes törekvésekre, amelyek szerint forrás-
megvonással kívánnák szankcionálni a bevándorlási diktátumoknak ellenál-
ló tagállamokat, továbbá a bevándorlást és menekültügyet, illetve a külső EU 
határok védelmét teljes egészében az EU döntési és végrehajtási kompeten-
ciájába szeretnék emelni nyilvánvalóan az akadékoskodó szuverenista tagál-
lamok ellenállásának letörése érdekében. A humanitárius vízum meglepetést 
nem okozó módon az EU-ba való betelepedés lehetőségét tágító „reformja” is 
terítéken van, az illetékes bizottság (LIBE) már 2018. október 10-én elfogad-
ta.112 Egyértelműen látható, hogy az ún. humanitárius vízumok kiadását lé-
nyegében arra kívánják használni, hogy azok kaphassanak EU-ba való beju-
tásra jóléti bevándorlóként, akik egyébként a menedékjogi szabályok szerint 
arra nem lennének jogosultak. Ezen javaslat elfogadása esetén a határvédel-
mi erőfeszítések lényegében értelmetlenné válnának, mert az ál-menekültek, 
magukat nemi alapú üldöztetésben szenvedő személynek vallva humanitárius 
vízumra jogosultként masírozhatnának be az EU-ba. Az örök visszatérő ha-
mis érv itt is visszaköszön: az embercsempészet felszámolása és a határok ha-
tékony védelme helyett az illegális migráció legalizálása a megoldás. Hasonló 
szellemiségű „reform” alatt áll az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, 
amelyet az EU Menekültügyi Ügynökségévé kívánnak alakítani és sokkal ki-
terjedtebb hatáskörökkel kívánnak felruházni.

112 Az EP LIBE Bizottság jelentéstervezete a Bizottságnak szóló, a humanitárius célú ví-
zumokra vonatkozó ajánlásokkal (2017/2270(INL) http://www.europarl.euro-
pa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2018/10-
10/1156916HU.pdf
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Az utóbbi időszakban észlelhető sietség ezen javaslatok terén érthető, mi-
vel a fősodrat szeretné rövidre zárni ezen előterjesztések sorsát a jövő májusi 
EP választások előtt és ezzel az európai hazafias erők várható előretörése adta 
új felállásban kész helyzetet teremteni.

Ebben a körben fontos arra utalni, hogy az EP - öt politikai csoport által 
közös előterjesztését követően – 2018. április 18-én elfogadott állásfoglalá-
sa 113 egyértelműen támogatja az ENSZ és EU tömeges migrációt ösztönző 
törekvéseit és jogalkotási lépéseit és ezek között kiemelten az ENSZ égisze 
által kidolgozott – Ausztrália, Magyarország és USA által ellenzett – a me-
nekültekről szóló, 2018. decemberben aláírni tervezett globális megállapodást 
a „biztonságos, rendezett és szabályos migrációról”. Az ENSZ globális mig-
rációs paktum114 egyik lényegi és elfogadhatatlan eleme, hogy alapvető em-
beri joggá kívánja tenni a bevándorlást és a határátlépés kérdését átsorolná a 
biztonság köréből emberi jogi kategóriába. Mindehhez az EP olyan egészen 
megdöbbentő érvelést fűz, miszerint a migráció olyan proaktív alkalmazkodá-
si stratégia és a szegénységet visszaszorító megélhetési modell, amely hozzájá-
rul az inkluzív növekedéshez és a fenntartható fejlődéshez vagy „a tervezett és 
gondosan irányított migrációs politikák elősegíthetik a fenntartható fejlődés 
és az inkluzív növekedés megvalósítását, valamint az államokon belüli és az ál-
lamok közötti egyenlőtlenségek csökkentését.”

3. Európai értékek és nemzeti önazonosság védelme 
nemzetállami szabályozókkal

3.1 Az önfelszámolás útját járó államok
A mai Európa főleg északi-nyugati és déli részén az utóbbi időkig azt lát-

hattuk, hogy a 2. fejezetben írt tényezők és fenyegetések hatására az önvédel-
mi reflexek erőteljesen meggyengültek, és ezért a már bejutott, párhuzamos 
társadalmakat kiépítő afrikai és ázsiai bevándorlók, illetve bejutni szándéko-
zók nyomásának egyre kevésbé tudnak ellenállni. Amíg a fősodratú dekadens 
európai trend a humánus segítségnyújtás elvárását és az önvédelem jogáról 

113 Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az ENSZ biztonságos, rendezett 
és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért 
haladásról (P8_TA(2018)0118) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?ty-
pe=TA&reference=P8-TA-2018-0118&language=HU&ring=B8-2018-0184

114 UN Global Compact for safe, orderly and regular migration (final draft,11 July 2018)
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf
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való lemondást támasztja követelményként az európai nemzetek felé, addig 
az életerős, vallási és nemzeti meggyőződésben szilárd bevándorlók a hódítás 
programját valósítják meg kíméletlen következetességgel kihasználva a gazdag 
államok gyengeségét és azt, hogy a demográfia versenyben utcahosszal előzik 
meg az európai népeket. Szerencsére az ellenállás már kifejlődőben van, erről 
szól majd az önvédő államtípusról a 3.2 fejezet, illetve a 4. fejezet, amely jogvé-
delmi és civil önvédelmi eszközöket tárgyalja.

A megkerülhetetlenül égető alapvető jelentőségű európai létproblémát, 
a demográfiai válsághelyzetet sebészi pontossággal mutatja be a magyar jo-
gász-politológus Pokol Béla, amikor arra utal, hogy a népességfogyás egész 
Európa gondja, s míg a keleti uniós országokban ezt a cigánykérdés és az EU 
nyugati tagállamai által generált népelszívásba átcsapó agyelszívás súlyosbítja, 
addig a gazdagabb nyugati államokban a befogadott muszlim lakosság roha-
mosan növekvő létszáma és integrációs problémái teszik a kérdést elsőrangú 
problémává.115 

Az európai népeknek a reprodukcióhoz szükséges mértékű 2,1-nél mesz-
sze alacsonyabb születési rátájával szemben a muszlim bevándorlók termé-
kenységi mutatói 3-5 között mozognak és ebből világosan vezethető le a ha-
gyományos többségi társadalmak várható kisebbségbe kerülése, szétzilálódá-
sa, ha a tendenciák nem változnak meg: a bevándorlás leállításával, a fiktív 
menekültek és gazdasági bevándorlók kitoloncolásával, az őshonos nemzeti 
közösségek gyermekvállalási kedvének jelentős növelésével és egyáltalán az 
egész gazdasági-politikai berendezkedés európai értékeket és embert védő jel-
legűre átalakításával. 

Pokol Béla arra is rámutat, hogy a kisebbségi fegyver bevetésének most 
Európában alkalmazott módszertana eredetileg az USA-ban került kifejlesz-
tésre, amely kezdődött a feketék és fehérek szembeállításával, majd folytató-
dott a ’60-as évek polgári jogi mozgalmak alapjogi „forradalmával”. Ezt aztán 
egy új politikai intézményi bázis (bankárkörök alapítványai által finanszíro-
zott politikusok, véleményformálók, akcionista mozgalmak, jogvédő szerve-
zetek és sajtószervek) segítségével kiterjesztették a homoszexuálisok, feminis-
ták, bevándorlók kisebbségi csoportjaira, így „a masszív társadalmi többséget 
az egymással konfliktusban álló kisebbségek halmazává változtatták.116

Az EU szervezeteiben, és különösen az Európai Parlamentben (EP) mai 
napig közkeletű a nemzeti érzés és tagállami szuverenitás démonizálása és ül-

115 Pokol Béla: Európa végnapjai- a demográfiai összeroppanás következményei (Kairosz, 
2011) 9.p.

116 Pokol Béla: 190-191.p.
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dözendő, elvetendő, meghaladandó fogalomként való aposztrofálása (patrio-
fóbia). Klaus Hänsch, az EP volt német elnöke (1994-1997) szerint „ soha 
többé nem engedhetünk meg egy államnak sem annyit szuverenitást, hogy 
maga dönthessen jólét és gyász, háború és béke között”. 

A nemrég hazai szinten is megbukott egy másik volt német szociálde-
mokrata EP-házelnök, Martin Schulz (2012–2017) már sokkal nyersebben 
fogalmaz: „Ha megkérdőjelezzük Európát és az integrációt, akkor a követke-
ző nemzedék sorsával játszunk, mert a 21. század az együttműködés és a vi-
lágrégiók versenyének évszázada, nem az olyan kis országoké, mint a hazám. 
Vessük össze a 80 millió lakosú Németországot az 1,4 milliárd lakosú Kí-
nával! Hogyan lehet túlélni egyedül a 21. században? Azok, akik arról be-
szélnek, hogy véget kell vetni Európának, és újra nacionalizálni kell, egy teljes 
nemzedék biztonságával és jövőjével játszanak. A probléma nem Európa, ha-
nem egyes nemzeti kormányok nacionalizmusa. Visszatérek az első kérdésé-
hez: pontosan ez sodorta válságba Európát. Vannak kormányok, amelyek nem 
vesznek részt a menekültek szétosztásában, amelyek maguk okozzák a gon-
dokat a nacionalista viselkedésükkel, utána pedig azt mondják, hogy Európa 
képtelen megoldani a migrációs válságot. Példátlan cinizmus! … Az alapvető 
probléma az, hogy az Európai Unió nem szövetségi állam, a Bizottság nem 
szövetségi kormány, én pedig nem a szövetségi törvényhozás elnöke vagyok. 
… De nem Európa tehet arról, hogy milyenek Párizs elővárosai, és nem Euró-
pa hozta létre Molenbeeket. Valószínűleg ellenzik a mi európai modellünket, 
az életformánkat – megjegyzem, Marine Le Pen pontosan ugyanezt teszi, elu-
tasítja az európai modellt.”117 Elképesztő, hogy a no-go zónák Európa ellenes 
közege és a nemzetek Európáját szorgalmazó francia patrióta közé egyenlős-
égjelet tesz.

Douglas Murray vészjóslóan állapítja meg, hogy a múltunkról, jelenünkről 
és jövőnkről szóló egységes történet elvesztése bármikor súlyos felforduláshoz 
vezethet. A társadalmi változások idején halálos. A világ akkor tódul be Euró-
pába, amikor Európa már nincs tisztában önmagával. Ha emberek milliói egy 
erős és öntudatos kultúrába érkeznek, az talán még működhet is; ha viszont 
bűntudattal teli, eltompultba és haldoklóba, akkor már biztosan nem. Bár sze-
rinte az európaiság nem elsődlegesen a fajról szól, hanem az európai értékek-
ről és az ahhoz ragaszkodó, azt tisztelő és követő öntudatos nemzeti közössé-
gekről, mégsem nem lehet a világon bárkiből európai.118 Hasonlít ez a magyar 

117 Martin Schulz a nacionalistákról (Euronews, 2016. május 12.); https://hu.euronews.
com/2016/05/12/martin-schulz-a-nacionalistakrol-peldatlan-cinizmus.

118 Douglas Murray: 11.p.
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nemzetfogalomhoz, amely szintén nem etnikai alapon áll, hanem értékközös-
ség vállalásán, de mégis eltéphetetlenül kötődik a népiséghez.

Kemény igazság az is, hogy „a multikulturalizmus időszakában Európa 
annyira leértékelte saját magát, hogy a befogadó társadalom visszahúzódott 
és azt reméli, hogy ártalmatlan résztvevőnek fogják tartani”- miközben pedig 
éppen az eltüntetésüket tűzték ki célul.119 

Egyes európai államok szívós következetességgel haladnak az önfelszámo-
ló és befogadó zsákutcás útvonalon az áruló politikai osztályaik vezetésével 
nem észlelvén azt, hogy végveszélyben vannak. A fokozódó bevándorlás mel-
lett felütötte fejét az őshonos népesség egyre emelkedő számú elvándorlása, 
lényegében elmenekülése első lépésként a nagyvárosokból, de már egyre ter-
jed a hazaelhagyás és átköltözés olyan európai ( jellemzően közép-európai) 
államba, ahol a nemzeti és európai jelleget őrzik és a bevándorlás minimális 
mértékű.

Szemléletes példát ad erre Svédország, az önfelszámolás programja kor-
mányszintre emelkedett és ebben egyelőre a nemrég (2018. szeptember) tar-
tott választások sem hoztak változást, bár a hazafias erő (Svéd Demokraták) 
megerősödött, de kormányt alakítani nem tudott, bár a szociáldemokraták 
sem. Svédország volt a németek mellett az az állam, amely a népesség közel 
2%-át kitevő migránst fogadott be 2015-óta, közel 200 ezer afrikai és ázsiai 
embert. Felmérések szerint a svédek 2040-re kisebbségbe szorulnak, ha a je-
lenlegi demográfiai tendenciák folytatódnak, sőt Malmöben ez már egy év-
tized múlva bekövetkezhet. Svédországban a média a bevándorlás legfőbb 
problémáit elhallgatja, egyfajta cenzúra működik, a helyzet a kommunista éra 
időszakához hasonló: aki felveti a kényes problémákat joghátrányt és üldöz-
tetést szenved. 

A svédországi nagyvárosokban egyre több no-go zóna alakul ki, a bűnözés 
óriási mértéket öltött, a rendőrség pedig nem ura a helyzetnek. A svéd politi-
kai elit látható célja a multikulturális társadalom megteremtése, és kicserélése 
a korábbi népességnek. 

„Csak egyetlen kultúrát nem szabad méltatni azt, amelyik megenged-
te, hogy minden más kultúrát méltassanak”- írja Douglas Murray és hajme-
resztő példákat ad erre a svéd közéletből. A kormány által 2015-ben „Együtt 
Svédországban” címmel szervezett konferencián Ingrid Lomfors, az Élő Tör-
ténelem Fórum elnöke méltatással fogadott beszédben jelentett ki, hogy a be-
vándorlásban nincs semmi új, mindenki bevándorló és igazából nem létezik 

119 Douglas Murray: 102.p.
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svéd kultúra. Mona Sahlin korábbi svéd integrációért felelős szociáldemokra-
ta svéd miniszter egy kurd mecsetben kendővel a fején elmondott beszédében 
elmondta, hogy „sok svéd irigykedik a kurdokra gazdag és egységes kultúrájuk 
miatt, miközben az északiaknak csak a Szentivánéji éjszakához hasonló bu-
taságok maradtak.”

Egy japán közgazdász, Takaaki Mitsuhashi szerint Svédország tökéletes 
példa arra, hogy lássuk, „mi történik, ha kinyitjuk a kapukat a tömeges beván-
dorlás előtt. Az országnak hasonlóak az adottságai, mint Japánnak, magas a 
GDP, szabad és demokratikus a társadalom. Azonban ha utat engedünk a tö-
meges bevándorlásnak, minden megváltozik” – értékelte a helyzetet, hozzáté-
ve, hogy a bevándorlók foglalkoztatottsági rátája igencsak alacsony, így a mun-
kaerőhiány betapasztására sem szolgált megoldásként a bevándorlás erőltetése 
Svédországban.120

Németországban is folyamatosan romlik a helyzet a nagykoalíciós kor-
mányzás idején, főleg 2015-től csúcsot ért tömeges bevándorlás miatt: de né-
pessége már ébredezik és egyre erőteljesebben döbben rá, hogy milyen tart-
hatatlan helyzetbe juttatták az önfelszámolás erői. Egyre erősödik a beván-
dorlás-ellenes Alternativa für Deutschland (AfD) párt támogatottsága, de 
mégsem tudott még áttörni és megkerülhetetlen tényezőként megakadályozni 
az aggasztó folyamatot. Ennek oka a németekre a II. világháború után ráeről-
tetett bűntudat, nemzeti önmegtagadásra való hajlam, azonban a mindig erős 
gazdaság nyújtotta bár egyre csökkenő mértékű jólét és a gondosan manipu-
lált agymosás, illetve az elhallgatott valóság még képesek fenntartani a német 
érdekeket eláruló erőket.

Karl Jaspers német filozófus 1951-ben jellemzően összegezte a két világ-
háborút követően Európában, de különösen a németeknél kialakult és máig 
tartó önhibáztató, bűntudatos, nemzeti gyökerek ellen fordulás jelenségét: „a 
nagy német nemzetre most a nemzeti lét tagadásának feladata hárul … A né-
met nemzet történelme véget ért. Nagy nemzetként csak egyet tehetünk ma-
gunknak és a világnak: rá kell ébresztenünk mindenkit arra, hogy napjainkban 
a nemzetállamnak még az eszméje is katasztrofális következményekkel járhat 
Európa és a többi kontinens számára”.

Németország minden idők legkeresettebb könyvében (Németország felszá-
molja magát – DVA-2010) Thilo Sarazzin baloldali pénzügyi szakember be-
mutatta a németek drámai következményekkel járó fogyását, a muszlim töme-

120 Japanese Economist Uses Sweden as Example in Warning Against Mass Migration (bre-
itbart.com, 888.hu nyomán), https://www.breitbart.com/europe/2018/08/14/japane-
se-economist-uses-sweden-as-example-in-warning-against-mass-migration/.
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gek sokmillióssá bővülését és integrációra való képtelenségét, az általános in-
telligenciaszint emiatti csökkenését és az ezért várható gazdasági és kulturális 
zuhanást, továbbá megsemmisítő erejű kritikát gyakorolt a már akkoriban is 
igen ártalmas, de 2015 óta különösen megrázó következményekkel járó Will-
kommenskultur felett.121 A vele szembeni kritikai össztűz a valósággal való 
szembenézés helyett persze arról szólt, hogy a könyvével mennyi kárt okoz 
Németországnak, a gondolatai milyen károsak a német társadalomra. Saraz-
zin kíméletlen keménységgel fogalmazott: „Az integráció annak a teljesítmé-
nye, aki integrálódik. Aki nem csinál semmit, azt nem kell méltányolnom. 
Senkit nem kell méltányolnom, aki az államból él, miközben elutasítja ezt az 
államot, nem gondoskodik előrelátóan gyermekeiről, és egyvégtében új fejken-
dős lánykákat produkál. Ez érvényes Berlin török lakosságának hetven és arab 
lakosságának kilencven százalékáról. Sokan közülük nem akarnak integrálód-
ni, hanem saját szakállukra akarnak élni. Ráadásul egy olyan mentalitást kép-
viselnek, ami állami mentalitásként agresszív és atavisztikus. … Az elképzelé-
sem az: egyáltalán semminemű bevándorlás, kivéve a magasan kvalifikáltakat 
és távlatban semminemű pénzjuttatás a bevándorlók számára.”

Legújabb, idén megjelent rendkívül alapos forrásmunkán alapuló vas-
kos könyve122 pedig már egyenesen arról szól, hogy az iszlám hatalomátvé-
telre készül Európában. Szerinte két-három generáción belül a muszlimok 
magas születési rátája és a bevándorlási tendencia alapján Ausztriában, Né-
metországban és Európában az emberek többsége muszlim lesz. Ha ezt nem 
akarjuk, meg kell állítanunk a bevándorlást. Aki nem akarja ezt megállítani, 
az beletörődve jóváhagyja.” „Mentalitásukkal formálják a rendszert, és ha egy-
idejűleg megnő a számuk, akkor valamikor átveszik a társadalmat. Emögött 
nincs semmiféle mesterterv, ez egyszerű matematika” – húzta alá a kötet kap-
csán vele készült interjúban. Kifejti még azt is, hogy „a migráció megállítására 
van szükség, ezen túlmenően pedig a fejkendőviselés betiltására az iskolákban, 
illetve számos más intézkedésre a szociálpolitikát területén. Európa minden 
egyes államának megvan a szuverén joga, hogy eldöntse: ki jöhet hozzánk és ki 
élhet nálunk.” Teljesen ésszerű a felvetése, hogy a bevándorlók és menekültek 
a saját kultúrkörükben kellene maradjanak, így mindenki a sajátjához hason-
ló kultúrában élhetne és elkerülhető lenne a kultúrák összecsapása és az isz-

121 Ugyanezen dimenziókat mutatja be az azóta elhunyt Udo Ulfkotte A menekültipar c. 
könyvében (Patmos Records, 2016), leleplezve bevándorlás valódi hátterét és haszonél-
vezőit, horrorisztikus költségeit és elszenvedőit, veszteseit a mindezt finanszírozó német 
polgárokat.

122 Thilo Sarazzin: Feindliche Übernahme – Ellenséges hatalomátvétel (FBV, 2018.).
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lám európai hódítása.  De az, hogy elkerülhetetlen a menedékjogra vonatko-
zó nemzetközi jogi szabályok ennek megfelelő reformja.123 Sajnálatos módon 
az ENSZ globális migrációs paktum-tervezete nem ebben az irányba mutat.

Emellett különböző, de jellemzően romló tendenciákat mutató mérték-
ben Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában és Spanyolországban is 
megfigyelhetők a fenti jelenségek.

3.2 Az európai önvédelem: az önvédő nemzeti állam modellje
Európa közép-keleti részén a kommunista diktatúra sötét árnyékában bár 

jelentős veszteségeket, de nem visszafordíthatatlan érték- és öntudatvesztést 
éltek át az itt élő népek, de mégis kimaradtak a Nyugaton felerősödött ön-
felszámoló hatások egy részéből és leginkább területüket nem érte a vasfüg-
göny és az életszínvonal Nyugathoz képesti szerényebb szintje miatt jelentős 
bevándorlás. A kommunizmus összeomlása után túlzott naivsággal és köny-
nyelműséggel adtak teret a Nyugatról jövő, európai integrációs köntösbe rej-
tett gyarmatosítással. Időközben azonban a kijózanodás következett: rájöttek 
ezen régió államai, hogy az EU részéről jelentős fenyegetés éri visszaszerzett 
önrendelkezésüket, meg kell védeniük magukat regionálisan összefogva a be-
vándoroltatási projekttel szemben.

Magyarország 2015-ben a délről Németország és Svédország felé irányu-
ló szárazföldi embercsempész migrációs útvonal kereszttüzébe került, a déli 
zöldhatáron (az EU kötelezően védendő külső határa) százezrével tódultak 
be az észak felé tartó illegális migránsok, tarthatatlan válsághelyzet alakult ki. 

Némi ütemkéséssel, de annál nagyobb határozottsággal érkezett az Eu-
rópát és nemzetet védő történelmi reflexek által is vezérelt válasz: a ma-
gyar-szerb határon jelentős katonai és rendőri erőkkel védett kerítés épült, de 
a fizikai határzár mellett számos jogszabály-módosítással szigorú, büntetőjogi 
szankciókkal övezett migrációs jogi szabályozás és a bevándorlási válsághely-
zet jogintézményének bevezetésére került sor. Tekintettel arra, hogy – egymás 
után immár harmadszor is - stabil alkotmányozó többséggel rendelkeznek a 
kormánypártok így – ezzel kapcsolatos Európában eddig egyedüliként e té-
mában tartott népszavazást követően - alkotmánymódosítás is történt: Ma-
gyarország Alaptörvénye124 tiltja idegen népesség betelepítését és egyúttal ál-
lamfeladattá tette az alkotmányos önazonosság és keresztény kultúra védel-
mét. A külföldről pénzelt, George Soros hálózata részeként működő, civilnek 

123 Warum sollen keine Muslime kommen, Herr Sarrazin?, https://www.krone.at/1764521.
124 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. június 28.).
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álcázott bevándorlási projektszervezetek tevékenységét – Európában szintén 
kivételesnek mondható közvetlen demokrácia-eszköz, az ún. nemzeti konzul-
tációt követően - szigorú törvények korlátozzák (Stop Soros! törvénycsomag 
és előzményei).125 Ezek keretében többek között a tömeges migrációt propa-
gáló, külföldről támogatott szervezeteknek regisztrálniuk kell magukat; tevé-
kenységükről nyilvánosan számot kell adniuk; illetéket kell fizetniük, amely 
bevételt az állam határvédelemre fordítja és a bevándorlást szervező szemé-
lyek távol tarthatók, kitilthatók. 

Rögzítésre került, hogy nem jogosult menedékjogra az a nem magyar ál-
lampolgár, aki Magyarország területére olyan országon keresztül érkezett, 
ahol üldöztetésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve. A 
világon egyedülálló módon az üldözött keresztények érdekeit védő államtit-
kárság jött lére.

Mindez kiegészül szuverenitást védő, keleti irányban és a régióban egyi-
dejűleg kapcsolatokat erősítő külpolitikával, nemzeti gazdaságot, kultúrát és 
önazonosságot védő politikával, határozott védekezéssel az EU önkényes el-
járásaival, döntéseivel szemben. Az EU és ENSZ viszonylatában kezdemé-
nyező, tematizáló és konfrontációt vállaló attitűd a jellemző. Ennek keretében 
Magyarország kezdettől fogva – eleinte egyedül, később növekvő számú szö-
vetségesekkel – sikeresen ellenezte az EU területére lépett illegális bevándor-
lók tagállamokba való széttelepítését, amely sokáig az EU egyik fő törekvése 
volt. Elfogadhatatlan kettős mérce, hogy míg Magyarországon számon kérik 
az uniós szabályok betartását, addig más államok azokat következmények nél-
kül rendszeresen szegik meg.

Kiemelt hangsúlyt kapott a kedvezőtlen demográfia helyzet javítása, de a 
válasz nem a bevándorlás, hanem a gyermekvállalás ösztönzése irányába mu-
tatott. Az ennek érdekében hozott családvédő rendelkezések eredményei már 
érzékelhetőek, a termékenységi mutatók emelkednek, bár még az ideálistól el-
maradnak. Ezek a lépések egyúttal követendő európai példának is tekinthető-
ek (pl. családi adókedvezmény, családi otthonteremtési kedvezmény, diplomás 
GYED, GYED extra, nők 40 program).

Szakítva a korábbi önfeladó iránnyal patrióta gazdaságpolitikai fordulat 
révén a jövedelmekhez hasonlóan a foglalkoztatás szintje és a gazdaság növe-
kedő pályára lépett, az infláció, az államadósság, az alapkamat és az államház-

125 2018. évi VI. törvény az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedések-
kel kapcsolatos módosításáról, 2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más kap-
csolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról, 2017. évi LXX-
VI. törvény a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról.
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tartási hiány csökkent. A közbiztonság javult, a rablóprivatizált nemzetstraté-
giai kulcságazatok, bankok és közüzemi szolgáltatók egy jelentős része hazai 
kézbe került, hazai vállalkozások által valósult meg számos infrastrukturális 
fejlesztés, a hazai kis-és középvállalkozások erősödtek. Természetesen még 
minden téren van mit fejlődni, nem hibátlan a kormányzás és minden élet-
viszonylatban még nem következett gyökeres változás, de a tendencia bíztató. 

Mindez párosult a hagyományos európai közösségeket és értékeket fenye-
gető EU, ENSZ és hálózatok (pl. Soros) ártalmas tevékenységének nyilvá-
nosság előtti bemutatása, leleplezése, növelve e téren a társadalmi tudatossá-
got. Kiegészül ez végül – a magyaroktól az önrendelkezési jogot megtagadó 
békediktátumok miatt – az elcsatolt sokmilliós magyar közösségek érdekei-
nek – még fokozható mértékű – felkarolásával és a nekik jutó források meg-
többszörözésével, határozott kiállással az egyre fenyegetettebb helyzetbe ke-
rült kárpátaljai magyarok jogait sértő Ukrajnával szemben.

Alapvetően ilyen jellegű irányba mozdult el az EU-n kívül Oroszország, 
az EU-n belül Lengyelország, de a térség többi államának többsége is külön-
böző hangsúlyokkal, alapvetően az önrendelkezés, szuverenitás védelmét han-
goztatva és az eurokrata elit által erőltetett értékcserét visszautasítva, ideértve 
a bevándorlás elvetését is. Biztató fordulat, hogy ehhez irányhoz csatlakozott 
idén a magára eszmélt Olaszország és Ausztria, korábban pedig már Dánia: 
határozott határvédelmet érvényesítenek és ellenzik a bevándorlást, a már be-
vándoroltak széttelepítése körében azonban már megosztott az álláspontjuk.

Olaszország óriási nyomás alá került: a 2015-ben kirobbant migrációs vál-
ság következtében napjainkig nagyjából 700 ezer illegális migráns érkezett Itá-
liába, akik döntő többsége Fekete-Afrikából származik, hatalmas közbizton-
sági, szociális és társadalmi válsághelyzetet okozva. Szinte az utolsó percben 
sikerült kormányt alakítania idén a migráns-ellenes pártoknak és azóta gő-
zerővel zajlik a küzdelem Matteo Salvini belügyminiszter vezetésével a ten-
geri határok megvédése és a súlyos válság kezelése, az illegális migránsok visz-
szatoloncolása érdekében, ennek során sikerült véget vetni a Soros NGO-k 
által működtetett tengeri „segély”- és „mentő”-hajók nyakló nélküli migráns-
fuvaroztatásának.

Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból egy radikális szuverenitást védő 
és egyúttal mások számára is orientációt jelentő, de a saját kultúrkör fennma-
radásához a rendkívül előrehaladt értékvesztés és bevándorlás miatt már nem 
biztos, hogy elegendő lépés lesz.

Dánia jelenlegi jobb-közép kormánya 2014 óta már egy ütemmel korábban 
lépett a bevándorlás visszaszorítása és a dán nemzeti öntudat védelme érdeké-
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ben, de a jövő évi választáson ez az irány veszélybe kerülhet, ha visszakerülnek 
a hatalomba a szociáldemokraták. A tét hatalmas, mivel az őshonos dánok is 
kisebbségben lesznek 2090-re, ha nem változnak meg a jelenlegi demográfiai 
trendek – derült ki a koppenhágai egyetem legfrissebb kutatásából126. 

Arra is érdemes végül kitérni, hogy elsődleges nemzetállami szinten kell 
az értékvédelem területén lépni, de nem lehet valóban minden kihívást ezen 
a szinten kezelni. Ezért indokolt lehet, hogy – ahogy arra a magyar politoló-
gus, Fricz Tamás helyesen utal – helyi szintek, önkormányzatok és nemzetek 
alulról induló szövetségei jönnek létre és aztán ezek létrehoznak szükséges 
és arányos mértékben akár globális szinten megjelenő, de megfelelően elle-
nőrzött, patrióta szemléletű felelős és felelősségre vonható választott nemzeti 
vezetők által képviselt szervezeteket. Ehhez pedig olyan nemzeti politikusok 
szükségeltetnek, akik képesek ellenszegülni a globális elit akaratának és egyút-
tal túllépve a cikluslogikán hosszú távra képes tervezni. Csak az ilyen típusú, 
alulról felfelé építkező szövetségek és a globalizáció közegében mozgó nemze-
tek közötti szuverén együttműködések lehetnek képesek ellensúlyozni a glo-
bális elitokrácia mohó hatalmi törekvéseit.127 Erre tökéletes példa a Visegrádi 
Négyek együttműködése (tagjai Csehország, Lengyelország, Magyarország, 
Szlovákia), amelynek keretében a négy közép-európai EU tagállam regionális 
együttműködésre lépett a köztük fennálló érdek- és értékközösség fejleszté-
se, védelme, illetve népeik számára gyümölcsöző, kölcsönös nemzetgazdasági 
előnyök kiaknázása, optimalizálása, érdekeik EU-n belüli karakteres össze-
hangolt képviselete érdekében. 

Ez persze nem jelentheti azt, hogy egyes, egymás közt fennálló problémák 
tekintetében félrenéznek ezen államok és például ne támasszon igényt a Ma-
gyarország arra, hogy a Szlovákia biztosítsa és elősegítse a területén élő, a tri-
anoni, majd párizsi békediktátummal elszakított, jelenleg mintegy félmilliós 
lélekszámú magyar nemzeti közösség tagjai egyéni és közösségi jogainak az 
iránymutató európai standardok szerinti gyakorlását, ideértve a területi auto-
nómia dél-tiroli modelljének megvalósításának lehetőségét is a magyar több-
ségű déli régióban.

Mostanában erősen össze kell zárjanak ezen államok, mivel az EU beván-
doroltatási projektjének két markáns ellenzője, Lengyelország és Magyaror-
szág az EU-t irányító fősodratú erők célkeresztjébe került és mindkét tagál-

126 Denmark: Indigenous Population Will Be Minority by 2090; https://www.defendevro-
pa.org/2018/population-replacement/denmark-indigenous-minority/.

127 Fricz Tamás: A globális önfelszámolás kezdete (Magyar Idők c. napilap, 2018. szeptember 
29.); https://magyaridok.hu/velemeny/a-globalis-onfelszamolas-kezdete-3511175/.
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lammal szemben a szavazati jogaik felfüggesztésének elvi lehetőségével járó, 
egyébként önkényes, megalapozatlan és jogellenes eljárásokat indított az Eu-
rópai Parlament. 

Ennek az összezárásnak jellemző példája a V4-ek miniszterelnökeinek 
2018. június 21-i közös nyilatkozata, amelyben kinyilvánítják: „a V4 országok 
hisznek abban, hogy eljött az ideje, hogy a megosztó elképzeléseket levegyük a 
tárgyalóasztalról és inkább azokra az elemekre koncentráljunk, amelyek egye-
sítenek bennünket és a terepen is működnek, mint a határvédelem alapú rend-
szer kidolgozása, melynek célja, hogy megállítsa az irreguláris migrációs nyo-
mást közös európai cselekvésen keresztül a külső dimenzió területén, vala-
mint a hatékony, felelős és kikényszeríthető határvédelem révén.”128 Az EUSZ 
7. cikk szerinti, Magyarország elleni európai parlamenti eljárást elítélő hatá-
rozatot hozott a cseh alsóház és ilyen kezdeményezés indult Szlovákiában is, 
míg a lengyel szejm elnöke, Marek Kuchcinski, a lengyel parlamenti alsóház, 
a szejm elnöke szintén bírálta az EP Magyarországgal kapcsolatos döntését. 

A nemzetállamok szuverenitásának védelme az európai értékek helyes ér-
telmezésében semmiképpen sem jelentheti azonban az államnemzet koncep-
ciójának elfogadását és más nemzeti közösség elnyomásának legalizálását. Az 
önazonosságukat védő egyes nemzetek saját értékeik védelmén túl együttmű-
ködést és nyitottságot kell mutassanak az államterületükön, de egyúttal sa-
ját szállásterületein élő, különböző történelmi okok miatt – leginkább önké-
nyes államhatár meghúzás által saját nemzeti államától elszakított vagy önál-
ló állammal nem, de sajátos nemzeti identitással rendelkező – hagyományos 
európai nemzeti közösségek tagjait (például a Magyar Királyság a trianoni 
békediktátummal 1920-ban elcsatolt kétharmadát kitevő Kárpát-medencei 
szállásterületein jelenleg is több milliós számban élő magyar nemzetiségű em-
berek nemzeti közösségeit) megillető egyéni és közösségi jogok, az önrendel-
kezési jog biztosítása iránt. 

Az ENSZ és EU immanensen nemzeti kereteket felszámolni törekvő jel-
lege okán semmilyen csodálkozni való nincs azon, hogy ezen szervezetek a ki-
sebbségi sorba szorítottan élő hagyományos nemzeti közösségek egyéni és kö-
zösségi jogai érdekében lényegében semmilyen hatékony és kikényszeríthető 
jogi rezsimet nem hoztak létre annak ellenére, hogy ilyen sorshelyzetben él az 
EU tagállami népességének 10%-a, kb. 50 millió európai polgár. 

128 „Együtt erősebbek vagyunk” - V4 közös nyilatkozat (2018. június 21.); http://v4.
gov.hu/download/8/89/32000/Stronger%20Together%20-%20V4%20K%C3%B-
6z%C3%B6s%20Nyilatkozat.PDF.
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Ezt célozza a nemrégiben 1.128.385 európai polgár hitelesített aláírásával 
ellátott európai polgári kezdeményezés (Minority Safepack129), amely ezen a 
téren némi áttörést hozhat, bár ezen a téren ismerve a föderatív kormányként 
viselkedő jelenlegi Európai Bizottság attitűdjét indokolt a mérsékelt optimiz-
mus a majdani benyújtást követő eseményeket illetően. Mindenestre példa-
értékű európai civil összefogás eredménye ez rögös úton végül hatalmas utat 
megtett kezdeményezés, amelyhez az EU számos államában folyt aláírásgyűj-
tés: kellő mennyiségű aláírás gyűlt össze Magyarországon, Romániában, Szlo-
vákiában, Szlovéniában, Horvátországban, Észtországban, Lettországban, 
Spanyolországban és Olaszországban is.

Messzemenően egyet lehet érteni Thierry Baudet korszakos művében írt 
végkövetkeztetéssel, miszerint az európai integráció jelenlegi szupranacionális, 
köztes állapotában – amelyben az EU mintegy félúton megragadt a föderáció 
és az egyszerű kormányközi együttműködés koncepciója között – fenntartha-
tatlan: a nemzeti szuverenitás és nemzeti identitás eszméjének, és a nemzeti 
határoknak egyszerre kell fennállnia és érvényesülnie ahhoz, hogy népképvi-
seleti kormányzásról és jogállamiságról beszélhessünk. A szupranacionaliz-
mus és a multikulturalizmus azért nem fér össze a népképviseleti kormányzás 
és jogállamiság szellemével, mert háttérbe szorítja ezek két megkerülhetetlen 
alapfeltételét: az egyetemes lojalitást és az ügydöntő, centralizált szuverén ha-
talmat.130

A nyitott schengeni külső EU határok tarthatatlanok. Míg az embercsem-
pészek a Soros hálózat álcivil szervezeteivel karöltve szorgosan szállítják Eu-
rópába a bevándorlókat, amelyhez a Frontex migránstaxiként bocsátja sok 
esetben rendelkezésre eszközeit, addig a tagállamok egymásra várnak, senki 
sem tesz semmit, kivéve elsőként Magyarországot, amely magához ragadta a 
kezdeményezést. (Azóta Olaszország és Ausztria is erre az útra lépett.) Ha 
egy nemzeti közösséget nem védenek határok, akkor elkerülhetetlenül maga 
alá temeti a bevándorlás. Meg kell óvnunk tehát az európai nemzeti identitá-
sokat, ahelyett, hogy a multikulturalizmussal és a tömeges bevándorlással fel-
számolnánk.131

129 http://www.minority-safepack.eu/. A kezdeményezés igen visszafogott és inkább az 
egyéni jogokra fókuszál, mivel csupán „arra kéri az EU-t, hogy javítsa a nemzeti és nyelvi 
kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, és erősítse az Unió kulturális és nyelvi sok-
színűségét.”

130 Thierry Baudet, 386. p.
131 Thierry Baudet: A határok védelme nélkül nem működik a demokrácia (Magyar Hírlap, 

2016. február 8.); http://magyarhirlap.hu/cikk/47108/Thierry_Baudet_A_hatarok_
vedelme_nelkul_nem_mukodik_a_demokracia.

http://www.minority-safepack.eu/
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4. Európai értékek és nemzeti önazonosság védelme nemzeti 
jogvédő és civil eszközökkel 

A nemzetietlenítés európai projektjének felpörgetése és a tömeges illegális 
bevándorlás miatt Európa példátlan nyomás alá került. Az így kialakult köz-
biztonsági, nemzetbiztonsági, közegészségügyi, szociális, jogi és kulturális vál-
sághelyzet súlyosan sérti és fenyegeti az ENSZ vonatkozó jogi normái szerint 
őshonos nemzeti közösségnek minősülő és ekként védelemre szoruló európai 
nemzetek jogait és érdekeit. 

Mára az öntudatosabb és ellenállóképesebb nemzeti közösségek a világban és 
Európában is egyre jobban felismerik a globális világrend veszélyes terveit és az 
ellenállás, az önvédelem útjára lépnek, elég csak az USA-ban Donald Trump el-
nökké választására és patrióta szellemiségű tevékenységére, vagy Oroszországban 
Vlagyimir Putyin hasonló töltetű elnöki időszakának fejleményeire gondolnunk. 

Zbigniew Brzezinski, a Trilaterális Bizottság meghatározó irányítója a „vi-
lágelit” 2010. májusi montreali tanácskozásán aggódva állapította meg, hogy 
„először a történelemben öntudatra ébredtek az emberek, mert ez nem volt 
így szinte semmikor az emberi történelem során. Az emberek a világ csaknem 
minden táján tisztában vannak azzal, hogy valójában mi történik és világosan 
látják az igazságtalanságokat, az egyenlőtlenségeket, a tisztelet hiányát és a ki-
zsákmányolást.” És ez egyre inkább így van.

A népfelség tudománya (civilitika) keretei között megfogalmazott, paradig-
maváltást sürgető felvetésekkel egyet lehet érteni. E szerint „a sok helyütt eltor-
zult hatalmi piramist a feje tetejéről a talpára kell állítani. A nemzetek polgárai-
nak ébredése nélkül ez elképzelhetetlen. A választópolgárok nem elégedhetnek 
meg azzal, hogy a fotelben, televízió előtt ülve elfogadják, hogy mások, megkér-
dezésük nélkül önkényesen alakítják sorsukat. A jövőben felerősödik az a szel-
lemileg is képzett aktív civil világ, amely szociális érzékenysége mellett képes 
megfogalmazni nemzetközösségének érdekeit. A polgári közösségekbe tömörü-
lő emberek fellépése szabályozhatja a mindenkori kormányzás teendőit. Önkén-
tes civil egyesületek, alapítványok és egyéni módon cselekvő szellemi honvédők 
nemcsak a nemzetek érdekvédői lesznek, hanem a keresztény nyugati civilizáció 
értékeinek megőrzői és továbbfejlesztői. A nemzetben élő civilek jogot formál-
nak az általuk választott képviselettel a kapcsolattartásra és annak folyamatossá-
gára. A civilek nem a politika potyautasai. Az emberi sorsokat hordozó vonatra 
a politikai pártoknak kell helyjegyet venniük a civilek jegypénztáránál.”132

132 Csizmadia László és szerzőtársai: Civilitika, a népfelség tudománya (Méry Ratio, 2017); 
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Elengedhetetlen szükség van tehát arra is, hogy a nemzeti értékeket és 
nemzeti közösségeket felszámolni akaró, a 2. részben részletesen elemzett tö-
rekvésekkel szemben ne csak a nemzetállamok lépjenek fel önállóan, illetve 
egymással összefogva, de szükség van az öntudatos és értékvédő hazafias eu-
rópai polgárok, a valódi civilek szervezett ellenállására és önvédő mozgalmára 
a népfelség elve alapján. Ennek ereje abból ered, hogy az emberek identitását 
helyi, regionális és nemzeti hovatartozásuk határozza meg és ezért a saját lét-
formájukat, értékeiket, kultúrájukat védő fellépés a honvédő harc morális fö-
lényét hozza a támadókkal szemben, akik jellemzően zsoldosok, jól fizetett 
és rendkívül szervezett hálózatokba tömörülve fejtik ki romboló munkájukat. 

A legerősebb ilyen hálózatok egyikét egy George Soros nevű pénzember 
működteti, aki a pénzügyi és politikai céljait megvalósítani hivatott nyitott 
társadalmak létrehozása érdekében „gigantikus méretű hálózatokat irányító, 
egy olyan példátlan képződményt” vezet, amely világosan kivehető politikai 
ambíciókkal rendelkező jótékonyságinak álcázott alapítványokból, közhasz-
núnak feltüntetett álcivil és áljogvédő szervezetekből, média és oktatási intéz-
ményekből áll és csápjai az EU, az ENSZ, számos nemzetközi szervezet és 
kormány vezető szintjéig is elérnek. Ez a hatalmas, globális méretű, a társadal-
mak különböző alrendszereibe is beépülni képes szerkezet nyilvánvalóan ké-
pes arra, hogy hatást gyakoroljon.133 

Ezzel a globálisan szervezett erővel szemben a lokalitásokat védő hazafi-
as szervezetek összehangolt működésére is szükség van, ezért fontos minden 
olyan kezdeményezés, amely erre irányul, például a magyar Civil Összefogás 
Fórum által kezdeményezett alternatív civil európai parlamenti célzatú Euró-
pai Civil Együttműködési Tanács134 vagy a PEGIDA.

Erősíteni kell az európai civil társadalom hagyományos európai közössé-
gek fennmaradását és önazonosságát védő többségi részének EU-t és tagálla-
mi döntéseket befolyásoló hatását. Ehhez kiváló eszközök lehet az értékvédő 
civil hálózatok építése, tüntetések Brüsszelben is,135 figyelemfelkeltő és szoli-
daritási akciók, vitafórumok, értékvédő rendezvények szervezése, nemzeti ér-
tékeket védő sajtószervek működtetése, ilyen kiadványok terjesztése, aktív kö-
zösségi média jelenlét, lobbizás, európai polgári kezdeményezések, népszava-
zások kezdeményezése.

http://civilosszefogas.hu/wp-content/uploads/2017/01/Civilitika.pdf, 13.p.
133 Lásd részletesen erről Andreas von Rétyi: George Soros c. könyvét (Gerilla Press, 2017).
134 Lásd EUCET-nyilatkozat (2017. november) www. civilosszefogas.hu.
135 Friss példa erre egy magyar szervezésű hazafias bevándorlás- és migránskvóta-ellenes tün-

tetés Brüsszelben (2017. november 26.), lásd http://europepatriotsunits.com/.

http://civilosszefogas.hu/wp-content/uploads/2017/01/Civilitika.pdf
http://europepatriotsunits.com/
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Ebben a sorsfordító időszakban a cselekvés útjára kell lépni az európai 
hazafiaknak és mozgalmi erővel gyakorolniuk az ellenállás jogát. Ha pedig 
az eddigi eszközök nem bizonyulnak elégségesnek, a szabadságküzdelem új 
módszerei is felmerülhetnek (pl. a polgári engedetlenség, együtt nem műkö-
dés, bojkott, blokád, sztrájk).

Emellett a valódi és európai értékvédő civil társadalom hagyományos eu-
rópai közösségek fennmaradását és önazonosságát védő többségi részének ha-
zafias jogászok segítségével a jogvédelem eszközeivel is sokkal hatékonyabban, 
aktívabban kell fellépnie. Vissza kell venni a politikai szabadságjogok terén az 
európai értékek védelmében a kezdeményezést a Soros hálózat liberális szer-
vezetektől. Fontos rámutatni, hogy a liberális „jogvédők”, civil szervezetek és 
pártok által vallott szemlélet, gyakorlat elfogadhatatlan, amely kizárólagosan 
a „szegény, elesett menekültekre” fókuszál és jogaikat az őshonos nemzeti kö-
zösségek jogai fölébe helyezi. Ugyanakkor hazafias érdekek javára bátran lehet 
meríteni azokból a módszerekből és jogelméleti-joggyakorlati összegzésekből, 
amelyeket azok alkalmaznak.

Nemzeti érdekű jogvédelemre alkalmas eszköz az ún. politikai perlés,136 
amellyel a hagyományos európai értékek védelme mentén jogalakító hatású 
bírósági ítéleteket lehet elérni nemzeti és szupranacionális bírósági fórumo-
kon, bár a kettős mércés bírói megközelítés miatt ez nem akadálymentes. 

Ebbe a körbe tartoznak a közösségi érdekű perek, közérdekű feljelentések 
és hatósági bejelentések, kiemelt patrióta civil személyek és szervezetek jogvé-
delme személyiségi és egyéb perekben, ellenük indított büntető ügyekben, ha 
az értékvédő (pl. whistleblower) tevékenységük miatt indult. 

Különösen fontos szakszerű jogi segítséget adni azoknak, akiket migrán-
sok által vagy miatt ér jogsérelem (termény- és egyéb kár, vagyon és erőszakos 
bűncselekmény, lakókörnyezeti veszélyeztetettség, büntetőeljárás önkéntes 
védelmi munka vagy nemzeti önvédelemhez kapcsolódó alapvető szabadság-
jog-gyakorlás miatt stb.). Természetesen fontos, hogy a hazafias jogvédő szer-
vezetek tevékenységünkhöz elkötelezett, patróta szemléletű magánszemélyek-
től, illetve vállalkozásoktól, szervezetektől az erkölcsi és pénzügyi támogatá-
sát kapják meg, mivel a – „menekültek” jogait szinte már bűnpártolás határáig 
menően védő – liberális „jogvédő” szervezetekéhez mérhető, széles hatókörű 
nemzeti jogvédő munkát csak ilyen, nemzeti szolidaritáson alapuló forrásbe-
vonással tudnak végezni. 

136 Pokol Béla: A perlési politizálás dilemmái (http://jesz.ajk.elte.hu/pokol4.html).
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Ehhez párosulhat a hagyományos európai nemzeti közösségek helyzeté-
nek jogi monitorozása, értékvédő jogszabály- és egyezménytervezetek,137 je-
lentések és árnyékjelentések készítése, állandó jogsegélyt adó jogklinikák és 
szakértői műhelyek működtetése, ismeretterjesztő előadások tartása és filmek 
készítése patrióta jogokról, tüntetési és fogdai jogsegély alapvető jogaikat gya-
korló hazafiak számára, szakmai konferenciák szervezése és szakmai kiadvá-
nyok kiadása, erős világhálós aktivitás. Emellett aktívan jelenlét indokolt a tö-
megtájékoztatásban saját közleményekkel, vitaműsorokban, háttérbeszélgeté-
sekben a patriofób jogvédő törekvések tematizációs ellensúlyozására. 

Különösen fontos európai szintű patrióta jogvédő ernyőszervezetek, inté-
zetek kialakítása erős és hatékony partnerszervekkel megfelelő forrásokkal és 
szakember állománnyal, amelyek az Európa-ellenes hálózatokkal és jogi külö-
nítményeikkel megfelelő színvonalon és hatékonysággal szembe tudnak száll-
ni. Ezen a téren még számos tennivaló akad.

Ilyen, európai nemzeti jogvédő jellegű munkát végez többek között a ma-
gyar hazafias ügyvédekből álló Nemzeti Jogvédő Szolgálat.138 Elkötelezettsé-
gét és ütőképességét már bizonyította e jogvédő szervezet a 2002-2010 közöt-
ti magyarországi balliberális kormányzatok önkényes bebörtönzésekkel, kon-
cepciós eljárásokkal, erőszakos tüntetés feloszlatásokkal, szemkilövésekkel 
jellemezhető tömeges szabadságjogi jogsértések pergőtüzébe került hazafias 
ellenállók, illetve elcsatolt magyar közösségek jogvédelme terén. 

2015 őszén, miután Magyarországot hatalmas hullámokban érte el a tö-
meges migráció a szervezet elsők között mutatott rá139 a bevándoroltatás nem-
zeti jogvédő szemlélettel feltárt visszásságaira és az őshonos európai nemzete-
ket megillető jogok elsődlegességére: „Jogsértések sorozatán, a menedékjoggal 
való tudatos visszaélésen, szervezett bűnözés keretében virágzó embercsem-
pészésen alapuló, hazánkat és egész Európát fenyegető jelenségről van szó, 
amellyel szemben a nemzeti önvédelem minden lehetséges eszközét be kell 
vetni. A magyar nemzet jogos védelmi helyzetben van jelenleg és ennek gya-
korlását az Európai Unió sem akadályozhatja meg. Az illegális migrációt tuda-
tosan gerjesztik a hagyományos európai nemzeti közösségek felszámolására, 

137 Figyelemre méltó ebben a körben a lengyel Ordo Iuris Legal Culture Institute „Családok 
jogairól szóló nemzetközi egyezmény-tervezete” ( http://en.ordoiuris.pl/family-and-mar-
riage/draft-convention-rights-family-presented-brussels).

138 www.njsz.hu
139 „Bevándorlási válsághelyzet: a magyaroknak is vannak jogai !” (A Nemzeti Jogvédő Szol-

gálat közleménye): http://nja.hu/hirek/friss-hirek/bevandorlasi-valsaghelyzet-a-magya-
roknak-is-vannak-jogai.jog.

http://nja.hu/hirek/friss-hirek/bevandorlasi-valsaghelyzet-a-magyaroknak-is-vannak-jogai.jog
http://nja.hu/hirek/friss-hirek/bevandorlasi-valsaghelyzet-a-magyaroknak-is-vannak-jogai.jog
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az EU vezető államainak és szerveinek cinkos passzivitásával. … A magukat 
menekültnek állító, többnyire álcázott gazdasági bevándorló tízezrek huma-
nitárius igényei nem írhatják felül Magyarország államalkotó népeinek alapve-
tő emberi jogait, így a szabad mozgáshoz, személyes biztonsághoz és szabad-
sághoz, egészséghez és szociális biztonsághoz való jogot és a közösségi léthez, 
megmaradáshoz való jogot. A bevándorláshoz való jog nem alapvető emberi 
jog. A magyaroknak is vannak emberi jogai, amelyek most sérülnek és ezt a li-
berális „jogvédők” tudatosan elhallgatják!”

Végül a teljesség igénye nélkül, példálózó jelleggel álljon itt néhány olyan 
európai patrióta kezdeményezés, szerveződés, amelyek már felvették a civil el-
lenállás kesztyűjét és – bár a fősodrat előszeretettel címkézi némelyiküket a 
szokásos patriofób klisékkel (szélsőséges, rasszista stb.) – határozott akciók-
kal lépnek fel a saját nemzetük megóvása, de egyúttal a hagyományos közös 
európai értékek megvédése érdekében. 

– PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abend-
landes): Hazafi európaiak a nyugat iszlamizációja ellen (német alapítású 
mozgalom, de jelenleg már több országra kiterjedő hatású, hatalmas tünteté-
seket szervez többek között.140 

– Identitás Generáció (francia alapítású patrióta szervezet, több állam-
ban működik, céljuk a tömeges bevándorlás elleni és az iszlám szélsőséges 
hitirányzatainak térnyerése elleni küzdelem).

– Schild & Vrienden (flamand szervezet, célja: migráció megállítása, a 
flamand nép identitásának, önbecsülésének visszaszerzése).

– Britain First (brit patrióta mozgalom).
– Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (magyar hazafias értékvédő 

ifjúsági mozgalom).
– Stop Islamisation of Europe (dán alapítású mozgalom, jelenleg 11 eu-

rópai államban működik).
– English Defence League (angol alapítású önvédő szervezet).
Az ellenállás egyre erősödik Európa szerte, ez pedig – az északír ellenál-

lók jelszavával élve – arra kell figyelmeztesse a globalista, Európa-ellenes és 
patriofób hálózatokat, hogy „minél erősebb az elnyomás, annál erősebb az el-
lenállás”. A vázolt nemzetállami, nemzeti jogvédő és civil eszközök mellett a 

140 www.pegida.de. Figyelemre méltó az a 2016-os, We are Fortress Europe című  prágai nyilat-
kozat, amelyben 14 európai patrióta szervezet (többek között a Blok proti islámu,az Eesti 
Konservatiivne Rahvaerakond, a Lega Nord, az Odvaha, a Pegida Austria, a Pegida Bul-
garia, a Pegida Germany, a Pegida Netherlands, a Ruch Narodowy and Úsvit – Národní 
Koalice) deklarálta Európa iszlámmal szembeni megvédésének fontosságát.

http://www.pegida.de
https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida#Fortress_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Eesti_Konservatiivne_Rahvaerakond
https://en.wikipedia.org/wiki/Eesti_Konservatiivne_Rahvaerakond
https://en.wikipedia.org/wiki/Lega_Nord
https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida
https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida_Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruch_Narodowy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dawn_-_National_Coalition
https://en.wikipedia.org/wiki/Dawn_-_National_Coalition
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jelen tanulmány bevezető részének 1. pontjában rögzített célokat szolgáló el-
lenállást 2019. május 23–26-a között esedékes következő európai parlamenti 
választáson kifejezheti sok tucat millió patrióta európai polgár az EU-t most 
irányító, Európát eláruló elit hazafias erőkre történő leváltásával és ez pedig 
elősegítheti a jelen tanulmányban is szorgalmazott, elkerülhetetlen irányvál-
tást az európai értékeket valló és nemzeti önazonosságát védő európai nemze-
tek megmaradása érdekében. 

* * *

Zárásul ajánlható minden európai értékekért és nemzeti megmaradásért ten-
ni kész európai hazafi számára megfontolásra, a székely-magyar író, néprajzi 
gyűjtő és volt országgyűlési képviselő Orbán Balázs mai is időszerű, az euró-
pai nemzetek egymás közötti viszonyaira illő bölcs gondolata (1873): „Vajha a 
gyűlölet és az ellenszenv helyét egyszer már a szeretet és az együttérzés neme-
sebb érzetei váltanák fel; mert akiket elválhatatlanul összekötött a sors, azok 
a közös jólétet csak az összetartozásban találhatják fel: mert a népek kihívása 
nem egymás gyűlöletében, hanem egymás szeretetteljes támogatásában találja 
fel a megoldást; mert sehol sem alkalmazható jobban ez a latin közmondás, 
hogy (Inter duos litingantes tertius gandet), mint a népek életében, a viszályon 
örülő harmadik pedig nem más, mint az uralomra törekvő zsarnoksága.”
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