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Valamikor kis színes, öntpadós jelzőkkel jelöltem meg az éppen olvasott 
könyvekben az  érdekesnek tartott részeket, hogy később megtaláljam ezeket, 
ha valamit vissza akarok keresni. De ez nem volt túl jó megoldás, mert ahhoz, 
hogy visszaidézzem miért fogott meg egy-egy részlet, ahhoz el kellett olvasnom 
egy-két előző bekezdést is. Ezért jegyzeteket kezdtem irni. A jegyzetek 
vastagságából utólag meg lehet állapítani, hogy melyik könyv volt számomra 
izgalmasabb, mint a többi. Két, a migránsokkal foglalkozó könyvnél oly sokat 
jegyzeteltem, hogy feltettem magamnak a kérdést. Miért nem irsz le mindent? 
Igy születtek meg a fordítások.  
Az első német könyv magyarországi megjelentetése a német kiadó miatt 
hiusult meg, mégpedig politikai okok miatt. A Menekült-őrület szerzőjénél nem 
volt ilyen akadály, mert saját kiadása volt. Nagy reményekkel kezdtünk a 
magyar kiadók kereséséhez. Mindketten azt gondoltuk, hogy hamar 
megjelenhet a könyv és tevőlegesen hozzájárulhatunk felvilágosító 
munkánkkal, a téves döntések nyilvánosságra hozatalával a jővőbeni hibák 
elkerülése céljából. 
A túláradó lelkesedésünk azonban hamar lelohadt. Voltak a magyar kiadók 
között olyanok, aki válaszra sem méltattak bennünket, volt aki válaszolt, hogy 
ilyen témájú könyvet nem forgalmaz, volt aki csak hosszú idő után reagált, de a 
kiadás költégeit  indokolatlanúl magasak tartottuk. Volt aki a búsás összeget - 
quasi „könnyitésként” - havi (24) részletfizetéssel ajánlotta, ami persze 
összességében több volt az eredetinél.   
Roger Reyab, a német szerző nem ehhez szokott. Termékeny iró, számos 
könyvéből több, mint 60.000 példányt értékesített (a Menkült-őrület hetekig 
vezette az Amazon szakirodalmi bestseller listáját), tehát van némi tapasztalata 
a self publishing terén. Belefáradt a körülményes, elhúzódó és drága magyar 
szerzői kiadásba. Miután döntött szinte napok alatt elkészült Németországban a 
fordítás kinyomtatása mégpedig úgy, hogy kétnyelvű lett a könyv, mert 
másként nem ment. Már a fedőlapnál gondjaik voltak a magyar karakterek 
miatt. Nem tartom teljesen hibásnak, hogy csak német szöveg van az elején, 
hiszen ki veszi a kezébe kétnyelvűt? Például olyan, aki már ért valamennyit 
németül,  szeretné ellenőrizni, vagy csiszolni kivánja a nyelvtudását, vagy aki 
szeretné az eredetit is elolvasni, ha már tetszik neki a fordítás. 
Sajnos további szépséghibája is van. A német kiadónál nem lektorálták, azaz 
tele lehet nyelvtani bakikkal. De szerintem a tartalom fontosabb, mint a nyelvi 
helyesség!  
A self publishing kiadók közül néhányan felajánlották a lektorálást is, de úgy, 
hogy nem javítják ki, csak a megjegyzéseiket küldik át. Ez nem volt túl biztató és 
időben el is húzódott volna a nyomdai előkészítés. 



A Roger Reyab írói álnév abban a Németországban, ahol a szólásszabadságról 
szónokolnak. De úgy látszik, hogy ez csak azokra érvényes, akik a mainstreamet 
követik és a politikai korrektség határain belül maradnak. Igaz, nem tartóztatják 
le azokat, akik nyiltan meg merik irni a véleményüket, mint egyes országokban, 
de elveszíthetik egzisztenciájukat. Nem kell túl sok példával előhozakodnom, 
elég, ha Udo Ulfkotte és Thilo Sarrazin nevét említem. Roger Reyab, aki 
„civilben” diplomás szociálpedagógus és egy munkaközvetitő cég tulajdonosa, 
is jobbnak tartotta pszeudó név mögé bújni, hogy a pályáján maradhasson.    
A magyar cím szóhasználata (Menekült-őrület) és a kötőjel  alkalmazása lehet, 
hogy nem túl szerencsés, de tudatos volt. A könyv nem elsősorban a 
menekültekről szól (én szívem szerint mindenhol finoman migránsokról, 
durvábban invázorokról beszéltem volna), hanem az öngyilkos, valóban az 
őrültséggel határos német bevándorlási politikáról és annak jelenlegi- és 
várható kihatásairól. Az iró nem a migránsokat hibáztatja, pontosabban nem a 
valódi menekülteket, hiszen mindig is volt és sajnos lesz is olyan lokális politikai, 
társadalmi és gazdasági helyzet, ami saját szülőföldjükről elvándorlásra készteti 
az embereket. A könyvében azokat ostorozza, akik tudatosan, vagy 
jóhiszeműen, vagy ki tudja milyen indító okokból támogatják az európai 
kultúrával összeegyeztethetetlen, egymás mellett élni képtelen más kultúrákból 
érkezők befogadását.  
 
Tehát a menedékadás őrületéről szól a könyv. 
 
 A kötet nem szépirodalmi, nem örökzöld irás, inkább tanulmány, időszerű 
helyzetkép. Még akkor is ha főleg 2015-ös és ´16-os eseményekről, 
gondolatokról ir, de ma is érvényesek a szerző megállapításai. Érdekes 
megismerni az akkori meglátásait és következtetéseit az elkövetkezőkre 
vonatkozóan amik rendszerint be is következtek.   
Nem számoltam meg, de Roger Reyab hihetetlenül sokszor említi azt, hogy 
Angela Merkelnek le kell mondania. De ez eddig pusztába kiáltott szó volt. Nem 
is értem a nagy tapasztalattal rendelkezö CDU-sokat, de a fiatalabb 
trónkövetelöket sem, hogy miért nem vették már régen át a hatalmat. Nincs 
köztük egy sem, aki hozzá merne nyúlni? Pedig a migránskérdésben enyhén 
szólva le is tért a törvényes útról, amiért még el is lehetne itélni.  
A könyv gyengesége a számtalan ismétlés, erőssége a logikus gondolatvitel, 
ahogy Roger Reyab bemutatja a migránsok meghívásának körülményeit, a 
munkaerőhiányra való hivatkozást, a kettős mércét, amit az illegálisan 
bevándorlók korlátlan befogadására és Edward Snowdenre alkalmaznak, akinek 
a menedékkérelmét elutasították. Kiméletlenül leleplezi a „menekültek” 
elszállásolásának,  integrációjának, nyelvoktatásának fejetlen rendeleteit 
kihasználó menekültipart, ami sokaknak extraprofitot jelent(ett). Érzelmi 



alapon dolgozza fel a 2016-ra virradó szilveszterkori nők ellen elkövetett 
tömeges támadást és a dómot petárdákkal megbecstelenítőket: „Nyíltan 
kimondom, hogy rosszúllét kerülget, ha ebben az országban olyan politikusokat 
látok, akik ezt ártalmatlannak tarják” - irja ebben a fejezetben.  Ostorozza 
azokat, akik a hivatali eskűjüket nem tartják be, a politikai magazinok, 
talkshow-k egyoldalúságát, hogy nem hívják meg, vagy csak ritkán az AfD 
képviselöit, de az irót, Roger Reyabot egyáltalán nem. Ezért egy valós műsorba 
(Frank Plasberg, „Hart aber Fair”, WDR adó) beágyazta a saját véleményét, 
mintha részt vett volna benne. A fejezet címe: A Plasberg-kisérlet. A tényleges 
közremüködők között volt az akkori osztrák belügyminiszter Johanna Mikl-
Leitner és Dr. Györkös Péter magyar nagykövet is. 
Ha Roger Reyab is a meghívott vendégek között lett volna, akkor többek között 
ezt mondta volna: „... Ha Magyarország azt állítja, hogy Németország buzdította 
migrációra a menekülteket, mégpedig lelkesen, az teljesen megállja a helyét...” 
Az iró rendkívül elitéli a közismert német énekes, zeneszerző  Konstatin Wacker 
migránsok befogadását támogató mainstream könyvét, valamint az önkontrollt 
és minden jóizlést nélkülöző Jan Böhmermann gúnyversét, amit leadott az egyik 
tévétársaság. Szemére veti, hogy Böhmermann csak biztonságos helyről mer 
aljas rágalmakat megfoglamazni, nem pedig mondjuk rendőri  védelem nélkül 
egy Erdoğan hívekkel teli helyi shisha (vizipipa) bárban. Roger Reyabnak 
megvan a véleménye a törökökkel kötött „menekült” paktumról is.     
Olyan könyvet igyekeztem itt bemutatni, ami ugyan a migránsokat befogadó 
német politika őrületérő szól, de közben rávilágít a magyar migránspolitika 
helyességére is. Bár Magyarország az egyik legbiztosabb hely mostanság 
Európában, de ki tudja meddig tart még ez az ellenállás, hiszen öngyilkos 
módon Nyugaton rendkívül elitélik ezért és a mostani magyar ellenzék is csak 
arra vár, hogy tönkretegye ezt a biztonságot. Ebből a könyvből megtudhatják a 
döntéshozók, hogy Németország már most milyen súlyos helyzettel áll szemben 
és felhívja a figyelemet, hogy mire lehet számítani a közeljövőben, ha felelős 
politikusok nem térnek magukhoz.  
 
A könyvet a következő linket használva lehet a német Amazontól beszerezni 
 
https://www.amazon.de/dp/1979219605/ref=sr_1_34?ie=UTF8&qid=150925
6670&sr=8-34&keywords=reyab 

 
A borító fotója feletti „Blick ins Buch“-ra koppintva 44 oldal feljön a képernyőre 
izelítőként. A kötet 232 oldalt tesz ki (első fele magyar). 
Ára 10,90 euró  
Kipróbáltuk, hogy mennyibe kerülhet a postázása egy budapesti címre: sajnos 
elég borsós: 9 euró 



 
Ezért az e-könyv változatot javasoljuk, amelyiket az alábbi címen lehet 
megrendelni: 
 
https://www.amazon.de/XXL-Buchvorschau-Asyl-Wahnsinn-Deutsch-
Ungarisch-MENEDÉK-ŐRÜLET-
ebook/dp/B076V98RPH/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1509095648&sr=8-
17&keywords=reyab 
 
Jelenleg ingyen lehet letölteni a bemutató szöveget. Idővel 3,49 euróba fog 
kerülni a teljes e-könyv. 
 
https://itunes.apple.com/de/book/der-asyl-wahnsinn-in-deutsch-
und-ungarisch/id1300484536?mt=11 
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