
Bezár a Játéktan 

 

2017. 08. 20-án (a tűzijáték alatt) végleg törlöm a már évek óta nem frissített Játéktan oldalt. 

Parányi, de a tőlem telhető maximális, „nyilvános” tiltakozásként mindaz ellen, ami 8-10 éve 

(újra) folyik hazánkban, amik miatt szégyellnem kell a magyarságomat.  

 

Ez a „NO POLITIKA”dolog, beleértve a korszellem „LESZAROM” önbecsapó immunitását, 

nálam nem működik. (3 éve alakul úgy az életem, hogy a TV, a rádió, a hírek,a  reklámok, a 

fórumok, a commentek, stb. az általános néphülyülést jelző ostobaságai már nem íródnak felül napi 

családi ügyekkel, mert négy olyan „megoldhatatlanom” is összejött, amikkel együtt kell élnem, 

amikkel együtt lehet élni, de gyógyítani, változtatni nem. Van időm gondolkodni…) 

 

Nem akarok a forró nyár után  „forró őszt” (a’la Carte: Kövér) és attól az anarchiától is mentse meg 

„védőszentje”(???) ezt az országot, ami az ellenzék egy esetleges egyszerű többséggel szerzett 

választási győzelme után következne. 2018. tavaszán, én korántsem fogadnám el demokratikusnak, 

ha a magukat ezzel a jelzővel deklaráló pártok vélt erőviszonyaik alapján egymás között 

osztozkodva, 4 évre kapnának mandátumot…, az együttműködéstől távolmaradó esélyteleneket 

pedig: vagy ostobának, vagy tudatosan hazugoknak tartom.  

A rezsim 2/3-os többséggel is elküldhető, ha időben (100 napra) és tárgyban (a bebetonozások 

feloldására) korlátozott kormányváltó koalíció jelenne meg a szavazólapokon. Thürmertől-Vonáig 

valamennyi párt (beleértve a talán már „lappangó”, az autokratikus vezetést elutasító, új-fideszt is) 

közös érdeke… Sokszor leírtam: >>>http://jatektan.hu/beletorodtem.html , de nem megy… 
 

(???) Nem. Nem vagyok vallásos, az én tízparancsolatom az esélyegyenlőség és a fair play. 

Táblajátékokon nevelkedve: betartom a szabályokat,  

de tudom/hirdetem, hogy  megváltoztathatók, közös egyetértésben, konszenzusban javíthatók… 

Türelmem, megértésem a kb. 2-13 évesekhez korlátlan:  

„Gyerekbe nem harap Lacibácsi, de evett már anyukat, apukat, nagyikat, tantónéniket…”  

Igaz, tréfásan, de egy parlamenti gyerekkarácsonyon „beleharaptam Hornba” és hasonló 

indíttatásból, talán az első voltam, aki „felállította” Gyurcsányt (ifjúsági és sportminisztert) egy 

játéktábla mellől: „majd ha lesz támogatása az elmejátékoknak is, akkor szívesen látom…”. 

Mindig nehezen viseltem a felnőttek ostobaságát, de van empátiám és megértem az okokat…  

Az egyre világosabban felismert népbutító hatalmi célok részemről elfogadhatatlanok.  

 

Nem a pártokra, nem a politikusokra haragszom, adott környezetben (a kialakult helyzetben) jól-

rosszul teszik a dolgukat, azokat, amiket megengedünk nekik. Felelősnek, bűnösnek: „népünk 

tanítóit”, a véleményformáló értelmiséget tartom, az eseményeket naponta követőket, a 

látottakat/tapasztaltakat kommentáló/magyarázó tanult, okos, művelteket.  

Ma már nem beleértve a „hivatásra”(*!) alkalmatlan pedagógusokat, mert ők is csak 

következményei annak a rothadásnak, ami az erkölcsi-anyagi leépítéssel, a megbecsülés hiányában, 

oda vezetett, hogy többségében már csak a felvételiző mezőny alja jelentkezik erre az „élet-

pályára”(*!). A mintegy 25-30 éve fertőző kór , kezdetben talán csak a hatalom felelőtlenségének 

és a kellő szakértelem hiányának következménye, de a járvánnyá erősödés már, -a közelmúlt 

szabályozásaiban felismerhető-, tervezett-szándékos kontraszelekció eredménye...  

 

Búcsúzóul a Barátaimnak: 

Belekezdtem és folytatom is, a „Játéktan jegyzet” átszerkesztését:  

I. „Játékismeret”, II. „Kurzus”, III. „Gondolatébresztő gyakorlatok” bontásban. 

Egyelőre magamnak, örököseimnek. Ha elkészül…, akkor majd e-mailben jelentkezem. 

Nagylaci 2017.08.08. 

http://jatektan.hu/beletorodtem.html

