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1. LÉGIÓ VAGYUNK! – AZ ESZME

Mivel az Anonymous nevű csoport feltűnően nagy publicitást kapott szerte a világon, nem sok 
újság(web)olvasó ember létezhet, aki ne tudná legalább nagy vonalakban, hogy kik is ők. Álarcot 
viselő, álnéven ténykedő aktivisták, illetve hacktivisták – utóbbiak azok, akik a világhálón 
ténykednek: legtöbbször DdoS – túlterheléses – támadással, vagy a weblap „átalakításával” 
keltenek feltűnést és ébresztenek nagyon sok emberben szimpátiát. Én is közéjük tartoztam és 
tartozok a mái napig is. Ezért lettem én is Anonymous.

Bár az Internet szerint már 2003 óta létezik az Anonymous, mint csoport, én 2008-ban találkoztam 
velük először, amikor a Szcientológia Egyház ellen tüntettek. Persze csak évekkel később kaptak 
igazán erőre, amikor világszerte tüntetni kezdtek az internet cenzúráját megcélzó kezdeményezések 
ellen. Jómagam hiszek benne, hogy az információ mindenkié, azt pedig elfogadhatatlannak tartom, 
hogy büntetőjogi kategória legyen pár Metallica album letöltése. A szerzői jogok soha nem 
előzhetik meg az alapvető emberi jogokat, amihez a szabad információáramlás hozzá tartozik.
És ha már az alapvető emberi jogoknál tartunk, az Occupy mozgalmakat és Julian Assange 
(látszólag) magányos médiaháborúját is mély szimpátiával figyelem. Az Anonymous 
mindezekben határozottan foglalt állást, a véleményünk pedig gyakorlatilag nem különbözött 
semmiben. Végre egy csoport, ami az egységet hirdeti („Mind egyek vagyunk!”), kiáll az emberek 
mellett és borsot tör azoknak az orra alá, akik azt megérdemlik. Ezt éreztem, és komolyan, 
fenntartások nélkül elhittem, hogy ez lesz az a csoport, aki nagyban elősegíti majd a változást, 
amelyre oly’ sokan várunk: maszkban, vagy anélkül. Mert hogy bár nem kötelező, az „aktívabbak” 
megtehetik, hogy berendelnek valahonnan egyet, ami nem egy bonyolult dolog, több tucatnyi filmes 
kellékekkel/ereklyékkel foglalkozó weboldalon találunk ilyesmit: ezt az úgynevezett Guy Fawkes 
maszkot hordja a V for Vendetta című amerikai film V nevű főhőse is, aki egy fiktív Angliában egy 
éppen regnáló fasiszta rendszert számol fel (legalábbis szimbolikus értelemben) azzal, hogy 
felrobbantja a londoni Parlamentet. A képregényből készült film egyfajta „audiovizuális himnusza” 
az Anonymous mozgalomnak, amely a diktatúrával együtt az egész parlamentarizmust elutasítja (a 
sztori egy 400 évvel ezelőtti történelmi eseményhez kapcsolódik, amikor is egy Guy Fawkes nevű 
katolikus úriember leginkább vallási okokból próbálta felrobbantani az anglikán egyházat támogató 
Jakab királyt, illetve az egész Parlamentet – ha durran, hát durranjon nagyot).

De nézzük inkább a csoport saját bemutatkozóját:

"Anonymous vagyunk. Egy eszme vagyunk. A pénzügyi és politikai zsarnokság ellen küzdünk itthon  
és globális szinten, Egy emberibb világot akarunk, ahol nem a profit, a hatalom, az erőszak számít,  
hanem az igazság, a szabadság, az egyenlőség. Változást szeretnénk elérni: a tudás, az információ  
nyílt áramlását, a cenzúra eltörlését, a szúk, kapzsi elit uralmának a végét és a 99% valódi  
hatalmát. Közvetlen demokráciát, igazi beleszólást akarunk. A jelenlegi rendszer igazságtalan,  
embertelen és végpusztulás felé sodorja a civilizációt. Nincsenek vezetőink, nincsenek  
rendszabályaink, nincsenek bombáink, Sokan vagyunk, napról-napra egyre többen vagyunk. Légiót  
alkotunk. Nem felejtünk, nem bocsájtunk meg. Számolj velünk és számíts ránk! Csatlakozz hozzánk  
és legyél részese egy győztes forradalomnak!

Jól hangzik, nem? Ki ne csatlakozna egy ilyen tökös, tettre kész csapathoz?



2. LEGYÉL TE IS ANONYMOUS

No de ki lehet tag? Na itt már kezdődnek a furcsaságok. Erre a kérdésre ugyanis már két, 
egymásnak ellentmondó válasz is létezik: az elméleti, és a gyakorlati. 
Az elméleti válasz: mindenki Anonymous, aki annak érzi magát (egy másik verzió már egyenesen 
úgy fogalmaz, hogy Anonymous vagy te, a szomszédod, a fiad, mindenki). Azt szokták mondani, 
hogy ez egy eszme, vezető nélkül, ergo támadhatatlan: nincs fej, amit le lehetne vágni. Tehát nem 
kell sem tagsági kártya, sem speciális (hacker) szaktudás, sem Guy Fawkes maszk. 

Bárki lehet Anonymous tag. És ha már valaki azt mondja, akkor automatikusan az is.

A valóság ezzel szemben az, hogy ugye már egy Facebook csoport sem jöhet létre hierarchia nélkül, 
hiszen egy csoportot nem lehet üzemeltetni üzemeltetők nélkül, akik ráadásul (a magyar oldalon) a 
cenzúra/kitiltás lehetőségével is gyakran és előszeretettel élnek (aki pedig nem a szokásos paneleket 
böfögi fel magából, az a többiek szerint „nem igazi Anonymous”, mintha ennek eldöntésére bárki is 
jogosult lenne!). A hangoztatott, kissé demagóg szlogenekkel szemben tehát nem hogy hierarchia 
van, de ez az egyik leglátványosabb, amit Facebook oldalon valaha tapasztaltam. Felépítés:

– Oldal adminisztrátor: ő posztolja ki a csoporttal kapcsolatban megjelent index-es és egyéb 
cikkeket, valamint azokat a videókat, amik nagyjából ugyanazokat a frázisokat puffogtatják: 
„Számíts ránk!”, „Egyek vagyunk!”, „Elegünk van!”, „Felébredtünk!”, stb. Nagyjából 
mindegyik ugyanarról szól, de azért a lájkok mindig jönnek rájuk szép számmal.

– A „frontvonalbéli” anonymous-ok: kizárólag maszkos fotós (néha csuklyás, de az arc 
mindig felismerhetetlen) emberkék, álnévvel, akik a munkahelynél általában az Anonymous-
t adják meg. Ez ugye rejtélyes, vagány, cool dolog, bár egy-két (ál)szerényebb kolléga már 
előadta, hogy a maszk pont arra kell, hogy az ESZME kerüljön előtérbe, az ego pedig 
háttérbe. Ez jól hangzik, a valóság viszont ennek pont az ellenkezője: egy olyan lúzer 
kölyök, aki maszk nélkül jóformán egy senki, mert nem hogy hackelni nem tud rendesen, de 
még a csajok se állnak vele szóba, ebben a közegben, a valós személyiségét maszk és álnév 
mögé rejtve valóságos félistennek érezheti magát. „Igen, Anonymous vagyok, számíts  
ránk!”. Az Anonymous – jellegéből adódóan – tökéletes lehetőséget biztosít azoknak, akik 
nem ritkán a való életben komoly szociális problémákkal küszködnek, itt viszont a virtuális, 
mesterségesen kitalált (és egy neves eszmével megtámogatott) személyiségüket előtérbe 
tolva érezhetik magukat valakinek. Na mármost könnyen belátható, hogy egy olyan ember, 
aki egy ilyen (látszat)közösséget tekint elsődleges otthonának, foggal-körömmel fog 
ragaszkodni a vezérelvhez (bármilyen egyszerű, demagóg és támadható is legyen az), a 
vezért akár kútba ugrással is követni fogja, aki pedig ellent mond, vagy csak kérdéseket vet 
föl, az először össztüzet kap, majd ha nem sikerül meggyőzni, mehet isten hírével.

– Aktív támogatók: a frontvonalbéli „tagokkal” karöltve segítenek az Anonymous 
csoportnak: vicces képet küldözgetnek, videót vagdosnak/feliratoznak és részt vesznek 
hacker akciókban (ez utóbbiról bővebben is szólok később).

– Lájkolók/beszólogatók: a lelkes közönség, akik közül az utóbbiak látszólag kevésbé 
lelkesek/aktívak, mivel az ő hozzászólásaikat az Anonymous „egyek vagyunk!” vezérelvet 
követő még lelkesebb moderátorai rendre kitörölgetik; nem csak egy konkrétan „sértő” 
beszólást, de az ahhoz tartozó felhasználó korábbi megjegyzéseit is. 

A gyakorlatban tehát így néz ki a magyar Anonymous-éknál a „hierarchiamentes”, „egyek 
vagyunk” világmegváltó összefogás.



3. MI LESZ A „VILÁGVÉGE” UTÁN?

Szóval (elméleti síkon) bárki lehet Anonymous, pártokra nincs szükség, hierarchia nincs, anarchia 
esetleg jöhet utána, de ezzel az Anonymous-ok nem foglalkoznak; nem is kell, teszem hozzá, mivel 
tudat alatt azért ők is érzik, hogy Bilderberg Jenő és Rothschild Géza nem fognak felállni az 
asztaltól egy hangos „feladtuk, csináljátok amit akartok!” kiáltással azért, mert néhány 
hacktivista kb. 2 percre  kilőtte Schmitt Pál plágiumbotránya idején a Köztársaság Elnöki Hivatal 
weboldalát (amiről szép photoshop-os kép is készült, akárcsak az OpFuckTheNazi hadművelet 
során a nem létező www.jobbik.info oldalról, amin ment is a röhögés, jogosan – és itt nem az a fő 
gond, hogy egy retardált barom unalmában ilyen képeket csinálgat photoshopban, hanem az, hogy 
az idióta adminisztrátor meg is tűri a FB oldalon). Mert azt azért szimpatizánsként vagy (józanul 
gondolodó) tagként is egyértelműen látni kell, hogy netes vandálkodással lehet kárt és főleg 
bosszúságot okozni, hatalmat megbuktatni nem lehet. Amire persze csak szóban „számítanak” 
az Anonymous-ék, forgatókönyvük nincs arra, hogy esetleg mi következhet egy esetleges 
„rendszerleállást” követően. Hogy miért nincs, annak három fő oka van:

1. Az épeszű Anonymous tagok sem gondolják komolyan, hogy a világ nagyhatalmi 
struktúráját felborogatja néhány utcára vonulás és számítógépes csínytevés. Azt viszont igen, 
hogy fel lehet velük hívni embertársaink figyelmét egy-egy aktuális és fontos problémára. A 
tényleges világváltás megtervezését meg kell hagyni olyan géniuszoknak, mint például László 
Ervin (ő a Budapest Klub alapítója, tudom ajánlani nagyszerű könyveit, pl.: Világváltás, Új  
Világkép). Az ilyen kaliberű gondolkodók némileg azért kompetensebbek a témában.

2. A kevésbé épeszű, de lelkes az Eszméhez valamelyest ragaszkodó Anonymous is leginkább 
azt tudja, hogy mit nem akar (elnyomást, diktatúrát, kormányt, pártokat, hierarchikus rendet, 
stb.), arról viszont már gőze sincs, hogy mit akar (vagy ha van is valami homályos 
elképzelése, esélyes, hogy az valami bődületes nagy utópisztikus baromság). Kb. addig 
képesek ellátni, ameddig a már említett V for Vendetta című film tart: felrobban az angol 
Parlament, mindenki örül, hurrá. És utána mi lesz? Majd max. máshonnan fogják irányítani a 
rendszert és minden marad a régiben? Vagy mindenki mást is felrobbantanak, aztán ölhetik az 
emberek egymást az utcán, hogy legyen kaja/ivóvíz? Biztos lehetsz benne, hogy egy átlagos 
Anonymous ebbe egyáltalán nem gondol bele.

3. nagyon sok „Anonymous”-t abszolút nem érdekelnek a világmegváltó nemes eszmék, 
csupán ők rombolni akarnak. Ezek általában unatkozó hülyegyerekek, akik nem kapták meg 
szülinapjukra az épp legmodernebb játékkonzolt, és/vagy normális emberi kapcsolatok híján 
inkább a számítógép előtt kreténkednek.

De hát hogyan lehet egy „hülyegyerek” olyan nagytudású informatikai szakember, aki számítógépes 
rendszereket tör fel? Ehhez biztosan valamiféle zseninek kell lenni, hiszen erre csak 
sztárprogramozók képesek!
Sokan nyilvánvalóan ezt gondolják az Anonymous hackereiről (és ez az egyik fő oka annak, hogy a 
normális arcok mellett annyi kretén gyerek lesz/lett Anonymous). A különböző újságok/internetes 
portálok is szeretik misztifikálni őket (lásd: index, hvg), ami érthető, hisz’ ha érdekesebb a sztori, 
többen veszik/olvassák majd az adott nyomtatott- vagy online lapot. Az Anonymous jó reklám, de 
csak addig, amíg az egyfajta ködbe burkolt legenda. 
Szerintem viszont itt az ideje, hogy leszámoljunk ezzel a téves mítosszal, már ami a 
„sztárprogramozást” illeti.



IV. HACKEREK ÉS SCRIPT KÖLYKÖK

A hackerekre kicsit úgy gondol a nép gyermeke, mint a filmbéli kalózra, vagy banditára: a hatalom 
üldözi őket, kissé etikátlanul viselkednek, de azért a homályos köd mögött végső soron mégiscsak 
egy szimpatikus valaki rejtőzik, akit lehet kedvelni, vagy akár csodálni is. Aki ez utóbbihoz keresne 
alanyt, javaslom inkább olyan személyeknek nézzen utána, mint Eric S. Raymond (tudom ajánlani a 
Katedrális és a bazár című könyvét, itthon is kiadták), vagy a szabadszoftver-aktivista Richard 
Stallman, akik azért már tettek le az asztalra egyet s mást. A magyar Anonymous úgymond 
„hackereinek” jelentős része maximum az internetes vandálkodást tüntetheti fel a „portfóliójában”, 
annak ellenére, hogy ezek a srácok gyakran nem hogy a hacker, de az átlagos elsőéves progmatek 
hallgató szakmai szintjét sem érik el (az előbb nem véletlenül pontosítottam és használtam a 
„magyar Anonymous” megnevezést, hiszen a valódi Anonymous eszmeiséget képviselő külföldi 
kollégák között kétségtelenül vannak igazi nagyágyúk is).
De ha nem értenek a számítógéphez se rendesen, akkor mégis hogyan tudnak „hackelni”?

Nos, amt kevesen tudnak, mivel az Anonymous akcióiról rendre beszámoló híradások többsége 
„elfelejti” megemlíteni: a támadások többsége egy úgynevezett túlterheléses támadás (DdoS – 
Distributed Denial of Service), ahol a „hackerek” többsége erre a célra megírt szoftverek 
használatával (!) kezdi el leterhelni az adott szervert, ami ennek hatására lelassul(hat), majd le is 
áll(hat). A lényeg: egy valódi hacker által korábban megírt, pofonegyszerű, grafikus felületű kis 
programocskát kell letölteni (ezt az akció kitervelői nagylelkűen mindig a lelkes trollok 
rendelkezésére bocsájtják), amit könnyebb elindítani, mint egy torrentről leszedett játékprogramot 
vagy egy winampot, mivel nem kell se installálni, se crack fájlt rámásolgatni. Leszeded, elindítod, 
klikkelsz kettőt és voálá, Anonymous hacker vagy!
Ilyen szoftverek természetesen nem csak túlterheléses támadásra készültek: van mindenféle 
jelszófeltörő programocska, vagy a (rosszul, megírt) PHP&MySQL alapú weboldalakhoz olyan 
cuccok, amikkel az adott oldal adatbázisát lehet lekérni, amiben aztán mindenféle olyan adat lehet, 
amivel lehet trollkodni, adatokkal visszaélni, oldalt feltörni). Ehhez pedig nem kell programozni se 
tudni, csak egérgombot nyomogatni, ám gyakran még ez is megterhelő agyilag a kedves 
Anonymous „wannabe hackerek”-knek, ahogy az jól látszik a következő oldalon lévő screenshot-
okon.
Szoftver neveket természetesen nem szeretnék mondani, és nem is biztatnék arra senkit, hogy ilyen 
dolgokkal szórakozzon, mivel egyrészt baromi égő dolog ezzel szórakozni/menőzni (ennél már csak 
az gázabb, hogy a magyar Anonymous ilyen emberekre „számít” a hadműveletei során), másrészt 
meg a BTK jelenlegi állása szerint 2 év szabadságvesztéssel sújtható az, akit ilyesmin kapnak rajta 
(és azért aki annyira hülye, hogy ilyen előre megírt szoftverekkel „hackel”, az ne gondolja azt, hogy 
néhány segédprogramot letölt és akkor majd nem akad a nyomára a nyomozóiroda).

Ezzel elérkeztünk egy nagyon fontos dologhoz, méghozzá a felelősséghez. És most nem arra 
gondolok, hogy mekkora felelősség (illetve felelőtlenség) össze-vissza hackelgetni mindent, ami 
épp eszünkbe jut, hanem arra, hogy egy olyan tizenéves kölyköt, akinek a dolgok jogi hátteréről 
fogalma sincs, az a minimum, hogy felvilágosítom, mielőtt belerángatom egy ilyen hülyeségbe.
Hogy ezt a Magyar Anonymous „feje” mennyire veszi komolyan, azt jól példázza az alábbi eset: a 
jócskán kudarcba fulladt OpFuckTheNazi „hadművelet” (2012.04.20.) megindítása előtt valaki 
leírta, hogy esetlegesen milyen következményekkel nézhet szembe az a tizenéves taknyos gyerek, 
aki részt vesz ebben az „akcióban”. Ezt a „felelősségteljes” Anonymous tagok egy szóval sem 
kommentálták, ellenben egy erre érkező meglehetősen idióta válaszbejegyzést simán „belájkolt” a 
hazai Anonymous „feje”. 



Lásd:

És az elmaradhatatlan „lájk” ez utóbbi bejegyzésen:

És további screenshot-ok, amelyek sejtetni engedik, micsoda „szakértőket” találunk az Anonymous 
soraiban (ha csak úgy bemásolnám, szerintem sokan nem hinnék el):

Összegezve: a Magyar Anonymous akcióinak jelentős részét egy csomó dilettáns hülyével 
végeztetik el, akik azt se tudják mit csinálnak, csupán követik a Vezért, aki viszont látványosan 
leszarja a saját követőit. Nála biztosan jól be van konfigurálva a tűzfal, a beazonosításhoz szükséges 
IP címe is nyilván át lett állítva valami külföldi kamu címre, másokért meg minek izgulni, nem 
igaz? Nyugalom a hosszú élet titka!



V. EMBEREK ÉS IDEOLÓGIA

„Sötétség délben” a címe annak az általam ezúton is ajánlott könyvnek, melynek főhőse egy 
Rubasov nevű hithű bolsevik kommunista, akit a „szabadság” és „egyenlőség” nemes eszméje 
teljesen elvakít, így nem képes/hajlandó szembenézni azokkal a visszásságokkal és 
igazságtalanságokkal, amelyek ezen embertelen rendszer velejárói. Már csak idősebb korában, a 
börtönben sínylődve (ahová „árulóként” került, amely bélyeget akkoriban nem volt túl nehéz rásütni 
még a leglojálisabb elvtársakra sem), a saját maga által korábban istenített rendszer áldozataként 
döbben rá, hogy a kezdeti fennkölt eszme és az azt szolgáló emberek teljesen elváltak egymástól és 
külön utakon kezdtek el járni. A könyvet a Budapesten született Arthur Koestler írta, aki szintén 
kiábrándult a kommunizmusból, ezen művét pedig nem titkoltan saját „élményei” ihlették (csak 
érdekességként jegyzem meg, hogy a Wikileaks alapító Julian Assange egyik kedvenc könyvéről 
van szó).

A világmegváltó ideológiákkal mindig ugyanaz a baj. Valaki kitalál valami jót, vagy legalábbis 
jobbat, aztán mikor olyan emberek kezébe jut az irányítás, akik alkalmatlanok felnőni az adott 
ideológiához, az egész befuccsol. A kommunizmus egyenlőséget hirdetett, aztán láttuk, mi lett 
belőle. Az Anonymous megfogalmazta céljaként „a cenzúra eltörlését” (elkezdték törölgetni a 
facebook-os hozzászólásokat, hozzászólókkal együtt), „a kapzsi 1% elit uralmának a végét” 
(nekimentek egy 10%-os pártnak, kiegészítve néhány Fideszessel), miközben deklarálta, hogy 
„nincsenek vezetők, nincsenek rendszabályok”. Meghirdetett „győztes forradalom”-ból meg 
eddig annyi történt, hogy néhány weboldalt sikerült elérhetetlenné tenni órára/pár percre. És 
ezzel a hozzáállással/gondolkodásmóddal, amit a Magyar Anonymous képvisel, ennél nem is 
várható több.
A Magyar Anonymous-szal nem az a baj, hogy lefizették volna őket, hanem az, hogy a „vezetői” 
képtelenek voltak belátni egy nagyon fontos dolgot. Egységet nem lehet teremteni széthúzással és 
provokálással. Ha lesüllyedünk a hétköznapi pártpolitikai csatározások szintjére, a 99% 
feldarabolódik, lesz belőle sok néhány százalékos csoport, akik megint egymással lesznek 
elfoglalva és nem történik semmi. Ha a Magyar Anonymous-t nem dilettánsok irányítanák, belátták 
volna (főleg mivel többen figyelmeztettük őket), hogy az eredetileg pártok és politikai irányzatok 
felett álló eszmét nem lett volna szabad azzal lejáratni, hogy olyanokat támadnak, akik az 1%-os 
eredeti célponton jócskán kívül esnek. És ha már a Jobbikról beszélünk: nem kell őket szeretni, nem 
kell velük feltétlenül egyetérteni, de azt el kell fogadnia mindenkinek, aki 99%-okról meg 
oszthatatlan egységről papol, hogy 800 000 szavazót/szimpatizánst nem lehet levegőnek nézni, 
pláne provokálni, következmények nélkül. Ugyanakkor természetesen azt is erőteljesen elleneztem 
volna, ha mondjuk az LMP ellen indítottak volna hadjáratot bátor „hackereink”, mert azzal is 
embereket hangoltunk volna magunk ellen, ahelyett hogy a megszólításukon fáradoznánk. Mert ha 
mi nem akarjuk megszólítani azokat, akik nekünk nem szimpik, csak azokat, akik a mi 
seggünket nyalják, akkor felejtsük el az összetartozásról szóló fennkölt eszmét és hagyjuk az 
innentől kezdve demagógnak számító panel-jelmondatokat is. 
A Jobbik esetében amúgy is egy olyan pártról beszélünk, ahol minden felmérés szerint rendkívül 
magas a 30 évnél fiatalabb szavazók aránya, akik kőkeményen, tudatosan szavaznak, nem úgy, mint 
a nyugger MSZP szavazók, akik egy langyos sör meg két virsli között elmennek leszavazni az 
MSZP-re, hátha azzal életre keltik szegény megboldogult Kádár apánkat. Ezzel a sok százezres 
csoporttal ujjat húzni (lenácizni őket) hatalmas felelőtlenség volt és az történt, amit minden épeszű 
Anon előre borítékolt (sajnos a fő hangadók nem tartoznak közéjük): indulatos viták, széthúzások és 
kirúgások az Anonymous csoportból. A célba vett „neonácik” (a Fideszes Semjén Zsolttal és még 1-
2 meglepő kakukktojással) pedig azóta is köszönik szépen, jól vannak, az oldalak élnek és virulnak, 
én pedig ezentúl nem fogok tudni Anonymous maszkban kimenni tüntetni, mert a kedves Magyar 
Anonymous csoport idióta, meggondolatlan „akciója” miatt fognak leköpdösni az utcán.



Én a Magyar Anonymous szégyenteljes és ostoba akciója miatt nem fogom a kukába dobni a Guy 
Fawkes maszkomat, de (hála nekik) az utcán se sűrűn fogom felvenni, mivel az 2012. április 20-a 
óta hazánkban nem az egységet és az 1% ellen meghirdetett forradalmat jelképezi, hanem egy 
sokadik, feleslegesen és felelőtlenül nácizgató, jobbára hülyegyerekekből álló banda agyament 
ámokfutását, amivel nem hogy forradalmat nem lehet véghez vinni, de ezt már komolyan venni se 
nagyon lehet.

Ennek ellenére abba a hibába sem szeretnék esni, hogy az egész mozgalmat leírtnak tekintem 
(persze azon se lepődnék meg ezek után, ha más ezt tenné). Már csak azért sem, mert utaltak már rá 
jelek korábban, hogy a Magyar Anonymous-nak nem igazán van fogalma róla, hogy a „nagy tesója” 
mit is csinál/tervezget: például a március 31-ére „tervezett” teljes internetkilövést a magyar csapat 
Facebook oldala is bereklámozta, aztán mikor kiderült, hogy az egész csupán kamu volt, a magyar 
oldal először csöndben maradt, majd törölték a korábbi posztot is, nehogy valaki meg találja 
kérdezni, hogy ha ez a nagyszabású akció csak átverés volt, hogyhogy nem tudott róla a Magyar 
Anonymous (ha meg tudott róla, minek linkel be kamu híreket).

Egy szó mint száz: forradalomból mi magyarok már mutattunk példát a világnak. Az Anonymous 
viszont most nekünk mutatott rossz példát abból, hogy hogyan lehet a globális problémákra 
fókuszálás helyett magyart magyar ellen hangolni.
Kedves Magyar Anonymous. Értelmetlen feszültséget szítottatok, a józan észre (és a társaság 
józanabbik részére) nem hallgattatok. Egységet nem lehet teremteni provokációval, harcot pedig 
nem lehet nyerni komolytalan scipt kiddie-kkel. A forradalmatokat elvesztettétek.

Anti Operation Anonymous Hungary
http://www.facebook.com/pages/Anti-Anonymous-Operation-Hungary/390654697634731
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