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Ne Mikszáthot vigyünk az útra.
Mikszáth fantasztikus író, jelentõs
hantázó, de Sárosban a mai napig
vérdíj van kitûzve a fejére. Budai
kétszobás lakások, õsök kardjával
és délvidéki emléklappal súlyos-
bított homályában levendulailla-
tú, és egyébként békés öreg höl-
gyeket a végletekig fel lehet her-
gelni azzal, ha a Gavallérok-at
szóba hozzuk.  – 10. OLDAL
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Nem kellett sokáig várni, hogy a
nyílt színen is megjelenjenek a
kormányzat két informatikai ha-
talmi centruma között feszülõ
ellentétek. Írásunkban a kor-
mányzat informatikai stratégiá-
járól, illetve annak hiányáról, a
koalíciós hatalmi harcokról ol-
vashatnak. – 13. OLDAL

Yo-hely: Bártfa A két dudás esete 
a szakértelemmel
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Irat nem vész el, csak átalakul
Ötvös István történész tervek-
rõl, perekrõl, az ötvenes évek
politikájáról és a beláthatatlan
jövõrõl.  – 22. OLDAL
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Antikrisztus
Négyszáz ember összvagyona 872
milliárd dollár. A Forbes listáján az
elsõ tízben három microsoftos és
négy Wal-Mart-tulajdonos, köztük
az Antikrisztus. Bill Gates tavaly 11
milliárdot bukott, Soros a 24-ik.
(Index.hu, szeptember 16.)
Misztikus milliárdos

Közös nevezõ
Hétköznapi emberek néznek szembe
kisszerû kihívásokkal, hogy aztán
gyõzzenek vagy elbukjanak, hogy
sírjanak és közben nevessenek, hogy
duzzogjanak és örüljenek a kiskutyá-
nak, hogy méltósággal vagy anél-
kül, de tovább éljenek. S ha ezer,
százezer vagy egymillió ember ilyen-
kor arra gondol: mit mondanék én a
kedvesemnek, ha õ jönne ki onnan –
miként fogom szólítani –, akkor már
megérte, akkor már ki lehet monda-
ni: ez mûvészet. Ha csak annyira,
mint a népdalok, ha csak annyira,
mint az édes-bús katonanóták, de
mûvészet, mert gondolkodást okoz.
(Index.hu, a Big Brother-rõl, szep-
tember 16.)
Intellektuális típus, érdekli a mû-
vészet, gondolkozni óhajt? Nézze a
BB-t!

Munkásmozgalmi tõkés
Vagyoni helyzetükrõl nyilatkoztak a fõ-
polgármester-jelöltek. Karacs Lajosné
(Munkáspárt) foglalkozása: gyárigaz-
gató; érdekeltség gazdasági társaság-
ban: ruhagyár-tulajdonos (100%)
(Magyar Hírlap, szeptember 20.)

„Hol titkolni kell a harcot, burzsuj-
bõrbe kösd be Marxot; ha nem Mar-
xot, akkor inkább Bakunint és
Kropotkinkát, ugy biz édes cimbo-
rám!” (József Attila)

Összefüggések
Miért elképzelhetetlen, hogy amikor
az RTL Klub nézettsége picikét meg-
emelkedik, Renato heréiben is meg-
moccan valami? (Index.hu, szeptem-
ber 23.)
Ágaskodó nézettségi mutató a TV2-n.

Kiûzetés a paradicsomból
A Független Kisgazdapárt Országos
Elnöksége tájékoztatja a közvéle-
ményt arról, hogy 2002. július 12-én
nem „kisgazdák”, hanem a Trillo
Security felbérelt emberei törtek be a
székházunkba és kerültek onnan ki-
ûzésre.
Mûködik a kisgazda immunrendszer.

Vetített rém
A Független Kisgazdapárt követeli,
hogy az ország meghatározó ügyei-
ben véleményét a média tegye megis-
merhetõvé az ország lakossága szá-
mára, hiszen a nemzeti oldalt megje-
lenítõ Független Kisgazdapártnak
(sic!) elzárása a közvéleménytõl a
totalitárius állam újbóli vissza-
hozatalának rémét vetíti elénk. 
Személyi kultusz, kontra totalita-
riánus állam. Szép.

Szlogen
Az egy a zászló, egy a párt orbáni
szlogenje annak a munkának a be-

fejezését célozza, amelyet még
1993 táján kezdett meg a Fidesz,
vagyis a teljes jobboldal egybetere-
lését. (Németh Péter, Népszava,
szeptember 24.)
Fõszerkesztõ úr, klasszikusokat
csak pontosan!

Lakáscsere
Olyan lehetõségek kapujában ál-
lunk, amilyenek ezer évben egyszer
adódnak. Csatlakozunk Európához,
ahová mindig is tartoztunk. Ez
megváltoztatja életünket. Mindany-
nyiunk életét. A honfoglalás sem
volt egyszerû lakáscsere Keletrõl
Nyugatra. Nem várt itt minket ké-
szen a Parlament palotája.
(Medgyessy Péter beszéde a Kossuth-
emléknapon.)
Új, meghökkentõ információk.

Csatlakozási hasonlat
Az Európai Unióval való csatlako-
zás olyan, mint egy házasság, ahol
tisztelni kell egymást és ugyanakkor
meg kell vívni a napi harcokat.
(Medgyessy-sajtótájékoztató, Sop-
ron, szeptember 18.)
Tisztelettel harcolni mentem.

Hazudni kell
A fõpolgármester-jelöltek utópiákkal
traktálják a szavazóikat. Annyira
sem veszik komolyan, de annyira hü-
lyének nézik õket, hogy még csak ha-
zudni sem voltak nekik képesek. (Ma-
gyar Narancs, szeptember 26.)
Liberális elvárások a jelöltekkel
szemben.

Liptai Klaudia 
Egyszer nem kevés õszinteséggel azt
mondta, úgy hívja magát: „vicces
Csöcsike”. Ez is szerep, avagy abba a
szerencsés helyzetbe került, hogy azt
nyújthatja, mi a lényege…
– Egyszerûen tudom, mi az, ami belõ-
lem kiaknázható. A vicces csöcsikét
vállalom. Csakhogy nagy ellentmon-
dás, hogy sokan épp azt szeretnék
megváltoztatni, amit szeretnek ben-
nem. Állandóan két malomkõ közt õr-
lõdöm: ilyen is legyek, olyan is ma-
radjak… (HVG, szeptember 26.)
Micsoda malomkövek. Ó, édes õrlõ-
dés!

Amit a humorról 
tudni érdemes
Az elmúlt négy év Farkasházy szerint
azért volt különösen intenzív az ak-
kori hatalom és humoristák között,
mert elõbbiek kétségbe akarták vonni
utóbbiaknak még a létezését is. A ka-
baré a kicsit, a gyengét védi, ebben a
helyzetben önmagát is óvta kiszólá-
saival és beszólásaival. Egyelõre ne-
héz „hülyézni” az új kormányt, mivel
nem történt olyan esemény, amelybõl
poén csinálható. (Magyar Hírlap,
szeptember 30.)
Teddy a kicsi és gyenge ballib tábor
oltalmazója volt.

Lebegés
Schmitt Pál hivatala felett ugyanis,
mint istené a vizek felett, úgy lebeg-
ne Orbán Viktor szelleme. (Magyar
Narancs, október 10.)
Paranoidnak lenni Jóóóóó!
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Tüntetni csak pontosan, csak szépen… Budapestnek változás kell?

Sajnos, hál’ Istennek

165 napja nem tudjuk,
hol vannak az 

augsburgi kamionok… 

110 napja nem tudjuk,
ki a szegénységpárti… 

66 napja nem tudjuk,
hol teremnek 

az idevalósi borok…

95 napja nem tudjuk,
miért nem barátja 

Erõs János 
Medgyessy Péternek…



nnek szimbólumaként tömör
üvegbe álmodta, és polírozott
fa talpazatra helyezte az isme-
retlen mester a nagy zsebet,

mely a legtöbb kormánytag íróasz-
talának díszeként köszön vissza
nap mint nap a híradóban. A nagy
üvegzseben keresztülnézve azon-
ban nem a valóságot látjuk, hanem
(vö. Big Brother) annak csak egy
amorf, felismerhetetlenségig elmo-
sódott, viccesen torz leképezõdését. 

A szocialisták szeretnek valamit
megmutatni, amire a nép fiai, lá-

nyai õszintén rácsodálkozhatnak:
nahát. Ennek szellemében válha-
tott a szigeten még nyáron megörö-
kített fedetlen miniszterelnöki
oberkörper, a fiatalos dinamizmus
képi szinonimájává. Bár a nagy ön-
feltárás nem elõzmények nélkül va-
ló. Pártjuk fiatal médiapolitikusa
már 1994-ben nadrág nélkül ült a
fotós gépe elé. Ha nem is e ballib
sztriptízvonulat tekintetében, a
közvéleményt ténylegesen érdeklõ
ügyek esetében elvárható a teljes
feltárulkozás. A Mécs-vizsgálóbi-
zottság szelektív érdeklõdése azon-
ban rávilágít, hogy vannak takar-
gatnivalóik, s azt bizony igyekez-
nek gondosan elkendõzni. A jelen-
legi média-egyensúlytalanságból
adódóan pedig erre jó lehetõségek

adódnak. Ismerjük az alkalmazott
régi okosságot: amirõl nem beszél-
nek, az nincs is. 

Épp ezért nem tudhatja az isten-
adta nép, hogy a megválasztott mi-
niszterelnök az olcsó magyar mun-
kaerõ ígéretével hódol az EU tõké-
sei elõtt; hogy a vállalt 50 százalé-
kos egészségügyi béremelés az az
említett szakterületen dolgozó
egyes polgárok esetében csak 28-
30; hogy az egykori antikommunis-
ta SZDSZ és a Thürmer Gyula ve-
zette Munkáspárt nem egy és nem
két esetben ugyanazt a személyt
látná szívesen a település vezetõje-
ként; hogy a Határontúli Magyarok
Hivatalától elvontak minden kom-
petenciát. És ez csak a jéghegy
csúcsa. Nem csoda hát, ha – fino-
man fogalmazva is – szkeptikusak
vagyunk a kormány szavahihetõ-
ségét illetõen. Hiába halljuk min-
dennap, hogy „betartottuk ígérete-
inket”, amikor megpiszkálva a dol-
gokat mást látunk. És ezen bizony
az elvhû dagadt hölgyek nevéhez

köthetõ mulatságok, parádék és
népünnepélyek; ligeti kedélyes ön-
fényezõ partik akol-melege sem
változtathat.

Mindebbõl adódik, hogy olyan a
belpolitikai atmoszféra, mint ami-
kor a hónaljszagú kopasz erõs szel-
lent a buszon. Ott, az adott mikro-
klímában nem hozzuk szóba, mert
biztos, hogy ránk fogná (és ez a job-
bik eset); valószínûbb azonban,
hogy engedve prehumán reflexei-
nek, azonnal erõbõl reagálna. Tû-
rünk, mert tûrnünk kell, de ez nem
változtat a tényeken. Kötelességünk
viszont, hogy a magunk eszközeivel
(jelen esetben az UFI tényfeltáró
írásainak segítségével) felhívjuk a
figyelmet arra, itt bizony valami
bûzlik.               – AMBRUS BALÁZS
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Karacs Lajosné
a hónap nyertese

Demszky Gábor
a hónap vesztese

ár lapzártánkkor még messze
van az önkormányzati válasz-
tás, Gáborunk homlokán már
olyan mélyek az árkok, hogy

egy egész fasiszta különítményt be-
léjük lehetne temetni. Nem jó a so-
ra Gáborunknak, ideges mosollyal
nyugtázza mindennap, hogy Zsóka
rendületlenül nem lép vissza, és
különben is lassan araszolgat a sor
Budakeszi felé (ugyanis a világvá-
ros fõpolgármestere elmenekült az
általa vezetett településrõl). Gábor
a rádióban azt hallgatja, hogy a Ha-
za Édesanyja éppen üldözési máni-
ásnak titulálja. Ne tévesszen meg
azonban senkit a bánatos kozmeti-
kus-asszisztens és derék család-
anya keverékébõl gyúrt imídzs,
Zsóka kemény dió. Tudja ezt már
Gábor is, nézegeti az egyre szoro-
sabbá váló közvélemény-kutatási
adatokat, látja a plakátjait, a várost
borító Demszkynek mennie kell!
matricákat és arra gondol, hogy Bu-
dakeszinek szüksége lenne egy erõ-
teljes vezetõre. Sok a poros út, ke-
vés a metró, de legalább madárka
csicsergése hallik be a testületi ülé-
sekre. Budakeszinek tehát tempó
kell, nekünk meg egy kis Demszky-
mentes levegõ. Egyszerû az élet.

B
ondolta volna valaki tizenöt
évvel ezelõtt az olyan tökéletes
kapitalizmusra, hogy a
Munkáspárt fõpolgármester-

jelöltje is csúnya kizsákmányoló?
Pedig így van, kedves elvtársak,
Karacs Lajosné (bennem speciel
egy kisvárosi lánykollégiumnak ne-
vet adó sztrájkhõs vagy sztahano-
vista képe rémlett fel – csendõrve-
réssel meg kétszáz százalékkal,
ahogy köll, hehe) ruhagyár-tulajdo-
nos és saját bevallása szerint is job-
ban él, mint a kádárizmus idején.
Szerintem a legvadabb emdé-efes
sem gondolt volna arra anno, hogy
ilyen fejlett lesz majd egyszer a mi
kis demokráciánk: „egy becsületes
munkásembert sem tudunk taláni,
elvtársak, legyen akkor a környeze-
tébe beolvadt becsületes elvtársnõ,
aki majd kellõ pillanatban megc-
sinája a proletárdiktatúrát” – vala-
hogy így történhetett a dolog. Kár,
hogy örömünket elrontja az önma-
gát szuperkémnek láttató Stromfeld
utcai nyelvújító, nevét csak udvari-
asságból nem írom le, nyilván za-
varná, ha ilyen szélsõséges társa-
ságban szerepelne. Istenem, mi,
született demokraták mind ilyenek
vagyunk.

A szocialisták furcsa já-
tékot játszanak velünk.
Mondhatnám azt is, íz-
léstelen játékot, de mint
tudjuk, de gustibus non
est disputandum. Az
egész ott kezdõdött,
hogy meghirdették a tel-
jes gazdasági átlátható-
ság megteremtését célzó
ún. üvegzsebprogramot.

G

mlékszünk még, ugye? Erõteljes
óbégatás verte fel a parlament
és a minisztériumok csendjét,
amikor kedvelt szocialistáink és

szabad demokratáink hatalomra ke-
rültek. Néhány hétig a csapból is az
folyt, hogy „üres a kassza”, az Or-
bán-kormány „elõre kiköltekezett”.
Aztán varázsszóra elhalkult a kó-
rus, elindult a nagyszerû száznapos
terv, amelyrõl annyi marad meg az
emlékezetünkben, hogy vicces kis
matricák népszerûsítették, meg
hogy Medgyessy Péter idõnként
meg-megbicsakló hangon magya-
rázza: valójában nem is szeretné
személyesen kifizetni sem a tan-

könyvek árát, sem az elmaradt bér-
emeléseket.

Ha a száznapos ajándéktortáról
lekaparjuk a jóléti csokiöntetet, elõ-
tûnik az ismerõs szocialista zsák-
mánypolitika kicsit avas és penészes
piskótája: ezért mostani számunkban
utánajártunk annak, hogyan is áll a
helyzet a kazincbarcikai kórház csö-
veivel; László Csaba valóban ember-
baráti érzéseirõl közismert-e az Üdv-
hadseregnél; mikor, hol, mennyit tet-
tek önmaguknak félre az örökké tar-
tó száz napok sikerében kevéssé bízó
elõrelátóak; valóban kösz-pénznek
lehet-e nevezni az üvegzsebûnek ki-
kiáltott kormány alatt a közpénzeket.

Tehát erõszak, szerelem, romanti-
ka  az e havi Utolsó Figyelmeztetés-
ben,  kérjük vigyázzanak, az ajtók zá-
ródnak, magára vessen, aki elbam-
bult a falakra kitett Népszabadság ol-
vasása közben.                      – T.I.

„A szerkesztõ azt üzente”

Kösz-pénzek 
a láthatáron

E

E

Az üvegzseben is túl

A Mécs-vizsgálóbizottság szelektív érdeklõdése
azonban rávilágít, hogy vannak takargatnivalóik, 
s azt bizony igyekeznek gondosan elkendõzni. 

A jelenlegi média-egyensúlytalanságból 
adódóan pedig erre jó lehetõségek adódnak.

Ismerjük az alkalmazott régi okosságot: 
amirõl nem beszélnek, az nincs is. 
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dézet a kormány száznapos
programjának legtitkosabb zá-
radékából: „Vállaljuk, hogy az
elsõ száz napban megteremtjük

az MSZP–SZDSZ-koalíció szoclib
ellenzékét. Felkérjük tehát a szabad
lelkû Hack Pétert és a szabad szájú
Kis Jánost, hogy – miután távoztak
köreinkbõl – koppintsanak orrunk-
ra. Mondják el, hogy valójában csak
saját sarunkat kentük a Fideszre; a
polgárékban önmagunk galádságait
utáltuk igazán. Mondják el, hogy –
ugyan simicskázgattunk is, wer-
merezgettünk is – nekünk még na-
gyobb gazfickóink vannak. Meg

uraink-bátyáink-anyáink-lányaink,
akik elõbb csaholnak, aztán csapol-
nak.”

Száz nap, száz százalék. Hack
teljesen odaadta magát a hitgyü-
linek. Kis végleg a filoszklubba tá-
vozott, és elszórta siralmát: „Az
SZDSZ nem foglalt állást a példát-
lan méretû és ütemû személycserék
ügyében; még a sajtó által is aggá-
lyosnak minõsített kinevezéseket
sem vitatta.” Pedig pazar a
kínálat…

Haveri körben
Medgyessy Péter vadásztársa, Erõs

János (mûvészkörökben: „Eröss
Dzsoni”) például néhány hónapja az
állami tulajdonú Magyar Fejlesztési
Bank társvezérigazgatójává avan-
zsált. Megérdemelte, hiszen a vá-
lasztások elõtt a szocialisták legszû-
kebb kampánystábjába is beférkõ-
zött. Megérdemelte, hiszen koráb-
ban, az Általános Értékforgalmi
Bank elsô embereként a pénzintézet
teljes – kétmilliárd forintos – tõké-
jét elveszítette (csak az orosz
Gazprom-csoport milliárdjai segít-
ségével lehetett talpra állítani a
bankot 1996-ban). Megérdemelte,
hiszen újra és újra bizonyított: a ve-
zetése alatt álló Kereskedelmi és
Hitelbank 1998-ban – az elõirány-
zott 3,5 milliárd forintos nyereség
helyett – 4,4 milliárdnyi hiányt hal-
mozott fel. A K&H eladásakor Erôs
féláron (banki hitelbõl) segítette ön-
magát 300 millió forintnyi pénzinté-
zeti részvényhez, melyet csakhamar

fölvásárolt az általa irányított bank
saját brókercége – potom 270 száza-
lékos árfolyamon. 

És Dzsoni nincs egyedül. A Pak-
si Atomerõmû vezérévé – a szintén
„kiváló dolgozó” hírében álló – Ko-
csis Istvánt nevezték ki
Medgyessyék. Kocsis ugyan a rend-
szerváltozás után az MDF-holdud-
varban is felbukkant, a Horn-érá-
ban azonban visszatalált övéihez.
1996-ban az ÁPV Rt. vezérigazga-
tói posztjáig jutott, ezután általános
vezérhelyettes lett, és ellenje-
gyezgette a Tocsik-féle szerzõdése-
ket. Késõbb – Csiha Judit privatizá-
ciós miniszter engedélyével – az ál-
tala gerjesztett energetikai privati-
záció egyik nyerteséhez, a német
RWE Energie céghez szegõdött ha-
vi 18 ezer márkás jussért. „Ahol
Kocsis megjelenik, ott beindul a
privatizáció” – így aggodalmaskod-
nak mostanában a Paksot féltõ szak-

égy évig csak úgy sorjáztak az
újságokban a szalagcímek az
Orbán-kormánynak az állam-
igazgatásba természetellene-

sen beleakaszkodó „meghosszab-
bított karjáról” és a közpénzek

herdálásáról. A Népszabadság he-
tente közölt, csak a DNS-lánc bo-
nyolultságával öszszemérhetõ
szervezeti ágrajzokat, amelyekre
aztán Ágh Attila egész diktatúra-
elméleteket építhetett a jobboldal

által tudvalevõleg legázolt médiá-
ban.

Földi halandók azt gondolták
volna, hogy a várva várt kormány-
váltás után a reakció e pazarló fel-
legvára elsõként került lebontásra.
A Medgyessy-kormány azonban az
ellenség megtévesztése érdekében
az elõremenekülés taktikáját vá-
lasztotta: a májusi 450-hez képest
szeptemberben már 780 személy-
nek adott kenyeret a kancellária.
Ezen adat mellett talán az sem
meglepõ, hogy amíg Orbán Viktor
hivatali munkáját nyolc államtitkár
segítette – s ebbõl több csak
1999–2000-ben került kinevezésre
–, addig Medgyessy Péter rögtön ti-
zenhárom államtitkárral nyitott.

A kiválasztásnál természetesen
kizárólag szakmai szempontok ér-
vényesültek. Bizton számíthattak
például a miniszterelnök bizalmára
azok a szocialista frontemberek,
akik a koalíciós osztozkodás során

az SZDSZ-szel vívott közelharcban
„elbukták” kiszemelt tárcájukat.
Baja Ferenc államtitkárként – az
SZDSZ-es Kovács Kálmán informa-
tikai tárcáját ellensúlyozandó – ki-
sebb minisztériumot hozhatott létre
a MeH-ben. Hasonlóan fontos
szakmai megfontolásból került Pál
Béla MeH-államtitkár felügyelete
alá az addig szervesen a Gazdasági
Minisztériumhoz kapcsolódó tu-
risztika, amelyet így sikerült kime-
nekíteni a mohó koalíciós partner
karmaiból. Küzdelem azért persze
a szocialista berkekben is folyik.
Senki nem kérdezte még meg
Medgyessy Pétertõl, hogy miért is
kell egyszerre fenntartani a Nagy
Sándor által irányított területfej-
lesztési államtitkárságot, illetve a
Baráth Etele államtitkár felügyele-
te alatt mûködõ „Nemzeti Fejlesz-
tési Terv és EU-támogatások Hiva-
talát”, mikor a területfejlesztés ele-
ve az EU támogatási rendszerére

N

A Medgyessy-kabinet forradalmi hevülettel látott a
kormányzáshoz. A Tanácsköztársaság kikiáltóinak
kései utódai október elején második „dicsôséges”
133 napjukat kezdték el. A választási kampányban
szakemberáradatot, átlátható közpénzgazdálkodást, s
még fût-fát ígértek. Most alig gyôznek visszakozni.

I

Vadász- és elvtársak, privatizátorok és arculatépítôk • Közpénzügyi népbiztos a létezô kapitalizmusban
• SZDSZ-es óriásplakát a politikai blöffök múzeumában

Százharminchárom nap

Lendületben a szocialista bürokrácia 
a Miniszterelnöki Hivatalban

Alacsonyan szálló
államtitkárok
Mikor 1998-ban az Orbán-kormány létrehozta a
magyar miniszterelnök alkotmányjogi fajsúlyára
szabott, kancelláriatípusú Miniszterelnöki Hiva-
talt, a baloldali véleményformáló guruk a demok-
rácia és az adófizetõk pénzének védelmében át-
fogó vizsgálódásba kezdtek. 
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Az MSZP azonban szereti lezárni
a múltat. A diadalmas Erõst és Ko-
csist a világ más részein talán a köz-
ügyektõl is eltiltanák, itt a céges au-
tók közül válogathatnak. Szintén ki-
jut a jóból a moszkvai Lomonoszov
Egyetemen végzett Sarkadi Nagy
Barnának, aki a közelmúltban lett a
privatizációs szervezet humánpoliti-
kai vezérigazgató-helyettese (illetve
a Szerencsejáték Rt. igazgatósági
tagja). Sarkadiban feltétel nélkül
megbízhat az MSZP, a pártállami
idõkben ugyanis a szocialista típusú
humánerôforrás-gazdálkodás alapin-
tézménye, az Állami Egyházügyi Hi-
vatal vezetôjeként ítélkezett eleve-
nek és haldoklók sorsa fölött.

Úgy illik persze, hogy az SZDSZ
is kölcsönözzön egy-két fura figurát a
koalíciónak. A párt székházügyeit
bonyolító (illetve a Tocsik-botrány-
ban jeleskedô) SZDSZ-eseket eleinte
csak az MSZP köré szervezôdô
Altus-cégbirodalomba delegálták
Kunczéék, ma viszont már az állami
vállalatok vezetô testületeinek egy
részét is ôk uralják. A koalíciós
posztosztók a Malév Rt. felügyelôbi-
zottsági elnöki tisztét például Virág
Attilának, az ÁPV Rt. egykori elnök-
helyettesének, a Tocsik-ügy egyik
koronatanújának adták. A Horn-éra
belügyminisztere, Kuncze Gábor egy-

kori táskahordozója, Gáti Péter a
Mokép igazgatótanácsában tûnt fel,
mellékállásban pedig továbbra is
elvezérigazgatja az SZDSZ pártingat-
lancégét, a City-Ház Rt.-t. A bal-
liberális hangolású Klub Rádió
egyik tulajdonosa, a Dunaholding
Rt. fõnökeként is ismert Arató And-
rás szintén megkapta, amit érdemelt:
a MÁV Rt. új igazgatósági tagjaként
vezényelheti a vasúttársaság részle-
ges privatizációját.

Megnyíltak a pénz-
csapok
Miután a haverokat a pénzcsapokhoz
eresztették, a javak elkezdtek az
SZDSZ-közeli zsebekbe vándorolni.
A szabad demokrata kampánycsapat
hírében álló MC Mediacompany Kft.
a kormány száznapos programjának
– 44 millió forintot érô – népszerûsí-
tése után az augusztus 20-i ünnepsé-
gekkel kapcsolatos médiavásárláso-
kat bonyolíthatta (újabb 44 millió-
ért), majd a szocialista párt által
kézivezérelt Magyar Televízió
promóciós kampányába is beszállt. A
megbízási díj ez esetben több mint
százmillió forint volt. Alig telt el te-
hát száz nap, máris ismert a koalíció
kedvenc imázscége, az MC Media.
Sôt, a pr-guru személye sem titok: ô
Geszti Péter. 

épül. Egyes hírek szerint Keller
László is mérgesen húzta össze bo-
zontos szemöldökét, mikor arról ér-
tesült, hogy országimázsközpon-
tozásban nyújtott szolgálatait a mi-
niszterelnök nem kívánja elég szé-
pen megköszönni. Lobbizása azon-
ban sikerrel járt: júliusban így jött
létre a „közpénzügyi államtitkár-
ság”, amely az Orbán-kormány gaz-
tetteinek leleplezésével üti el ide-
jét. A párhuzamos struktúráknak
néha a jobboldali reakció féken tar-
tása ad megfelelõ legitimációt. Ez a
helyzet a kormányváltás után a
MeH-be integrált Határon Túli Ma-
gyarok Hivatalával, amelynek tevé-
kenységére és munkatársaira eleve
a nagymagyar protofasiszta irreden-
tizmus gyanúja vetül. Ezért állt fel
Szabó Vilmos államtitkár vezetésé-
vel egy megbízható pártkatonákból
álló külön stáb a MeH-ben – Szabó
jobbkeze merõ véletlenségbõl az
egyik minisztérium politikai állam-

titkárának felesége –, amely a
HTMH félretolásával munkálkodik
a kedvezménytörvény román és
szlovák igények szerinti leépíté-
sén. 

Azért vannak persze olyan ál-
lamtitkárok is, akik tevékenységé-
rõl a mai napig nem hallottunk
semmit. Ilyen a „koalíciós egyez-
tetésért felelõs” Horn Gábor, bár
vele kapcsolatban megnyugtató
tény, hogy a Kossuth téren állító-
lag már többen is látták, amint a
nehéz állami szolgálatban megfá-
radva beleroskad szolgálati
Audijába. Még kevésbé ismert,
hogy bár „csak” 13 államtitkár
sürgölõdik a MeH-ben, az állam-
titkári juttatásban részesülõ sze-
mélyek száma – belsõ információk
szerint – eléri a negyvenet. Az ál-
lamtitkári juttatás – kb. bruttó 700
ezres államtitkári illetmény, szol-
gálati kocsi és telefon, de akár
szolgálati lakás is – kegyével azon

kabinetfõnökök, politikai fõtanács-
adók élhetnek, akik saját felette-
sükkel régmúltra visszanyúló,
meghitt viszonyt ápolnak. Emellett
már tényleg semmiség, hogy van-
nak szervezeti egységek, ahol a tit-
kárnõkön kívül mindenki vezetõi
beosztásban, többszörös fizetésért
dolgozik. Arról sem esik szó, hogy
azok a négy évvel ezelõtt létreho-
zott, tárcaközi koordinációt ellátó
referatúrák, amelyek a baloldal
szemében az Orbán-kormány dik-
tatórikus hajlamait testesítették
meg, most „fõcsoportokká” átne-
vezve tovább folytatják mûködésü-
ket. Miért is ne folytatnák, hiszen a
közhiedelemmel ellentétben jó-
részt régi, kipróbált elvtársak dol-
goztak itt, akik közül most többen
elõreléphettek. A Fidesz ugyanis
1998-ban olyan mértékû káderhi-
ánnyal vette át a kormányrudat,
hogy esélye sem volt ezeket a posz-
tokat „komisszárjaival” feltölteni.

Senkit sem zavar, hogy a posz-
tokért, hatáskörökért és lenyúlható
pénzekért folytatott belsõ harcok
miatt a Miniszterelnöki Hivatalnak
csaknem öt hónappal a kormány-
váltás után még mindig nincs érvé-
nyes szervezeti és mûködési sza-
bályzata és nyilvánosságra hozott
szervezeti felépítése. A kancellári-
án jelenleg – a baloldali sajtó jóté-
kony hallgatásától kísérve – cím-
és rangkórságban szenvedõ szocia-
lista apparátcsikok rajzása, funk-
ciók és szakterületek koncepciót-
lan és nyers hatalmi szempontok-
tól vezérelt egymásra halmozása
zajlik a lehetõ legarcátlanabb mó-
don. 

Az egyszerû állampolgár viszont
nyugodtan hajthatja álomra fejét,
hiszen tudja – a tévében úgy hal-
lotta –, hogy adóforintjai jó helyen
vannak: végre megvalósult a
Medgyessy Péter által ígért puritán
állam. – BOZÓTHARCOS

Tíz lélegeztetõgép négy keréken – új kormányzati autó a MeH elõtt
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A médiacsillag már több mint egy
éve a politika közelébe libbent. Az
agresszívra – liberálisul: blikkfan-
gosra – sikeredett SZDSZ-kampány
mellett a Soros Alapítvány balra ori-
entáló plakátmisszióját is Geszti me-
nedzselte (57 millióért), és a mai na-
pig az ô cége gondozza a szabad de-
mokraták internetes honlapját. A
pártocska mellett persze a kormány
sem engedi tétlenkedni a gyorsbe-
szédû sztárt. Elôször az augusztus
20-i ünnepség képi megjelenítésé-
ben kértek tanácsot az államfik,
majd a „száz nap, száz százalék”
szlogent vették meg tôle. Közben
Geszti jobbkeze és üzlettársa, Fatér
Barna a Magyar Bálint vezette Ok-
tatási Minisztérium logóját rajzolta
át néhány millióért, továbbá részt
vehetett a kulturális tárca által koor-
dinált szeptember végi Kossuth-ün-
nep kivitelezésében is.  

Tovaszállt 
közbeszerzés
Az MSZP–SZDSZ-kettôs tehát az
elsô száz napban éppen önmaga re-
lativizálta a Wermer András és a
Happy End Kft. elleni korrupciós
vádakat. Sôt, a baloldali kormány
cégmegbízási gyakorlata azt sejteti,
hogy lassanként a mitikus „közbe-
szerzés” szó is kiürül. A kabinet
ugyanis az augusztus 20-i ünnep
megrendezésére szánt félmilliárd fo-
rintot színlelt eljárás keretében utal-
ta ki a lemezkiadóként és világfiként
ismert Hegedûs László brit érdekelt-
ségû cégének, a Multimedia
Concerts Kft.-nek. A gyorsított, tár-

gyalásos közbeszerzésre látszólag
négy társaságot hívtak meg, ám ezek
közül három Hegedûs érdekkörébe
tartozik (az egyiket ô, a másikat élet-
társa, a harmadikat üzlettársa irá-
nyítja). A negyedik ajánlattevô cég,
az André Szôts producer fémjelezte
ASP Audiovizuális Szolgáltatások
Kft. csak – a másik három társaság-
nál késôbb – július 18-án juthatott
hozzá az augusztus 20-i ünnep teljes
tervéhez, így nem tudta tartani a
másnap 13 órára kitûzött ajánlatté-
teli határidôt. Vagyis az ASP „vélet-
lenül” elkésett. A gyôztes – a közbe-
szerzés tisztaságában hívôk ôszinte
megrökönyödésére – a Multimedia
lett. 

A bûnös intézménynek kikiáltott
Országimázs Központ (OK) sorsa
szintén önmagáért beszél. Az
MSZP–SZDSZ-duó egyik elsô intéz-
kedésével – állítólag elvi okokból –
felszámolta az OK-t, ugyanakkor Gál
J. Zoltán mindvégig hangsúlyozta:
nem mondanak le arról, hogy a mi-
niszterelnök irányítása alatt álló
Kormányzati Kommunikációs Köz-
pont (KKK) segítségével népszerû-
sítsék a koalíció intézkedéseit. Mi-
közben az elôzô ciklusban az Állami
Számvevôszék többször viszszafogott
bírálattal illette a Miniszterelnöki
Hivatal önálló szervezeti egysége-
ként mûködô OK gazdálkodását, azt
elismerte, hogy nem haszontalan, ha
az imázsépítési, országreklámmal
összefüggô célokra kifizetett pénze-
ket a kormányzat egy helyre csopor-
tosítja. A kabinetcserével ez a kon-
centráció megszûnt: a KKK fedônév

alatt a miniszterelnök (és a kor-
mányszóvivô) kézi vezérléssel dönt-
het a MeH pénzeinek kiosztásáról. A
Szent István-ünnep „közbeszerzés-
sel” történô értékesítése ezen új
struktúra elsô próbája volt. Mint lát-
tuk, az augusztus végi félmilliárdos
hakni után a MeH-büdzsé valame-
lyik bugyrából elôkerült újabb 44
millió forint (miközben az OK pén-

zeit állítólag átcsoportosították gyer-
mekétkeztetésre), amivel az elsô
száz nap vívmányait népszerûsítet-
ték. Nincs imázs-központ, de a kor-
mány a KKK-n keresztül ad a kül-
sôségekre; nincs megpántlikázott
imázspénz, de valahonnan mégis jut
az önreklámra, a szimbólumterem-
tésre, a multimédiás marketingre.

Itt a piros, hol a piros
A Medgyessy-kabinet megalakulása
után négy hónappal sem tud szaba-
dulni Orbán Viktorék bûvkörébôl.
Így fordulhatott elô, hogy amikor a
parlamentben szeptember végén
Áder János, a Fidesz elnök-frak-
cióvezetôje Demszky Gábor korrup-
ciógyanús üzelmeire kért magyará-
zatot, Kuncze Gábor érdemi válasz
helyett ismét csak a korábbi kor-
mány autópálya-beruházásait emle-

gette. Az SZDSZ vezetôjének egyéb-
ként alkalmasint megálljt kell pa-
rancsolnia sztrádaügyben, hiszen az
ôsz elején körvonalazódni kezdett,
mi is lehet a száznapos osztogatás
ára. „A kormány három változatban
dolgozta ki az autópályaépítés ütem-
tervét. A híradó úgy tudja: a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium
indoklása szerint az eredeti elképze-

lések nincsenek arányban a költség-
vetés teherbíróképességével. A leg-
szigorúbb változat szerint 2003-ban
egy kilométer sztráda sem épülne.
Az engedékenyebb második változat
alapján az eredeti 303 helyett 144
kilométer, a harmadik változat sze-
rint pedig mindössze 59 kilométer-
nyi új autópálya készülne el négy év
alatt” – mondta be a tévéhíradó
szeptember 25-én. Többen ekkor ar-
ra gondoltak: Lengyel László bizo-
nyára elôveszi jósláshoz használatos
tollát, és már fogalmazza is
következô publicisztikájának elsô
mondatát: „A Medgyessy-kormány
ebben a pillanatban veszítette el a
2006-os választásokat.”

„Az elôzô kormány nulla kilomé-
ternyi autópályát épített, és azt is
közbeszerzés nélkül” típusú kiroha-
nások tehát megbosszulhatják ma-

t é m a

Geszti, a mágus – kiakasztó tendenciák a közbeszerzésben

A kabinetcserével ez a koncentráció megszûnt: 
a KKK fedônév alatt a miniszterelnök 

(és a kormányszóvivô) kézi vezérléssel dönthet a MeH
pénzeinek kiosztásáról. A Szent István-ünnep

„közbeszerzéssel” történô értékesítése ezen új 
struktúra elsô próbája volt.

Közszolgálat
Az Utolsó Figyelmeztetés kér-
désére a Kormányzati Kommu-
nikációs Központnál elmond-
ták, hogy a szeptember 8-án a
Városligetben megtartott „A
kormány a tettek mezején” el-
nevezésû rendezvény a Magyar
Szocialista Párt szervezésében
zajlott. A  szakértõi becslések
szerint több tízmilliós költ-
ségeket teljes egészében a párt
finanszírozta. Ezek után csak
egy kérdésünk maradt: mit ke-
restek az egyes minisztériumok
közigazgatási államtitkárai egy
pártrendezvényen, hol marad a
közszféra függetlensége?
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gukat. A heves ôszi politikai csete-
paté mellett egyébként
Medgyessyék óvatosak elôdjük
ügyeinek leleplezésében; ami szep-
tember végéig napvilágra került, az
jobbára csak riogatásra volt alkal-
mas. Talán a politikai elitben pislá-
kol még a betyárbecsület szikrája?
Vagy a baloldal attól tart, hogy nem
kedvezne az EU-csatlakozásnak, ha
riválisa ellen büntetôeljárást kezde-
ményezne? Netán attól félnek: ami-
lyen most az adjonisten, olyan lehet
a következô kormányváltásnál a fo-
gadjisten? Nem tudni; mindenesetre
Medgyessy Péter mondott néhány jó
szót is elôdje munkájáról. A kor-
mányfô javára kell továbbá írni,
hogy a politikában szokatlan módon
van mersze ahhoz, hogy olykor elis-
merje a kormány hibáit is. Egyszer-
re bírálta például gazdasági minisz-
terét, Csillag Istvánt, illetve Keller
László „közpénzügyi népbiztost”,
akik az autópálya-építés közbeszer-
zése apropóján egymásnak ugrottak.
A kommunikációval egyébként ha-
dilábon álló kormányfô így eljátsz-
hatta az igazságos döntôbíró szere-
pét – miként tette ezt a Nemzeti
Színház igazgatójának kiválasztása
esetében, vagy amikor vizsgálni
kezdte az MSZP-hez kötôdô kistér-
ségi megbízottak ügyét.

Az ígéretek beváltása persze egy-
aránt nehéz feladat elé állít kor-
mányt és ellenzéket. Ha a kabinet
ígéretét nem váltja valóra, szószegô
lesz; ha mégis, akkor a jobboldal azt
kiáltja: „A kormány az osztogatással
gerjeszti az inflációt!” Medgyessy
tehát akármit is tesz, nem léphet az
ellenzéknek tetszô módon – persze
ez maradjon az ô problémája. Ellen-
feleinek viszont az a gondja, hogy a
pedagógusok és az egészségügyiek
béremelése ellen – még ha nem is
ötven százalék lett belôle – nehéz
ágálni.

Ereszd meg, 
húzd meg!
„Egyelôre nem tudható, hogy a
2003-as – megszorító jellegû – költ-
ségvetésben a kormány hajlandó
lesz-e csaknem megduplázni a vasút
fenntartására 2002-ben elköltött
mintegy 76 milliárd forintot” – ol-
vashatta szeptember közepén a Nép-
szabadság egy hétköznapi tudósítás-
ban a publikum, hogy milyen jelzô is
társul majd a következô évi büdzsé-

hez. A gondolatjelek közé szorított
vészjóslásra a HVG-ben Petsching
Mária Zita erôsített rá, amikor fi-
gyelmeztette a kormányt, sok lesz ez
a tempó: „El kell halasztani a továb-
bi fogyasztást serkentô adócsökken-
téseket, s helyette átfogó, EU-kon-
form adóreformot elôkészíteni.” Így
is történt, s az állampolgár legfel-

jebb azon tûnôdhet, hogy az SZDSZ
18 százalékos szja-kulcsot ígérô vá-
lasztási óriásplakátjai a politikai
blöffök múzeumában bizonyára
elôkelô helyen szerepelnének. A
jövô esztendôrôl egyébként
Medgyessy is szót ejtett a legkedvel-
tebb napilapban. A politikának a

gazdaság teljesítôképességét növelô
törvények megalkotására kell kon-
centrálnia, s „természetesen az idei-
nél jóval szolidabb lesz a bérkiáram-
lás is” – mondta a kormányfô, aki
ebbôl az alkalomból ajándékozta
meg olvasóit a gazdaságfilozófiáról
alkotott nézeteivel: „Az elôzô kor-
mány elsôsorban azokat segítette,
akik helyzetüknél fogva kevésbé
szorultak támogatásra. Ez egy lehet-
séges és megfontolandó kormányzati
filozófia, bár nem az enyém.” Érde-
mes ezzel a vallomással összevetni a

közgazdasági tankönyvek egyik
igazságát, mely szerint „a hatékony
gazdaságpolitika záloga nem az, ha
az éhezônek halat adunk, hanem ha
megtanítjuk halászni”. (A Fidesz en-
nek megfelelôen a „halászképzést”
próbálta szorgalmazni, amikor a kö-
zépréteg támogatásával közvetve 2,5
millió embert kívánt segíteni – a vál-

lalkozók ugyanis ennyi embernek
adnak munkát.)

Szocialista jövôkép
„Én nem tudom ab ovo azt mondani,
hogy minden ellenzéki demonstrá-
ciót félre kell lökni, nem kell vele
foglalkozni, értelmetlen dolog. Le-

hetséges, hogy van olyan, amit ott
fölvetnek, és ami mögött van vala-
mi, amin érdemes elgondolkodni” –
nem; ezt nem Grósz Károly minisz-
terelnök mondta 1988-ban a Köz-
ponti Bizottságban, hanem akkori
helyettese, Medgyessy Péter 14 év-
vel késôbb a Nap-kelte stúdiójában.
Ugyanebben az interjúban a ripor-
ter, Forró Tamás keresetlen szavak-
kal érdeklôdött a miniszterelnöktôl:
„Önnek mi a jövôképe? Az elôzô
kurzusnak volt-e? Azon lehet vitat-
kozni, de világosak voltak a sarok-

pontjai, hittannal, koronával, min-
den egyébbel. Ez nyilván ma már
nem érvényes. Nem látszik, hogy a
jelenlegi kormányzat vagy a jelenle-
gi miniszterelnök milyen jövôképet
kínál.” Medgyessy a kérdést meg-
hallgatta, megértette, majd vála-
szolt. Ha valaki a körülbelül egy-
perces felelet leiratát kezébe veszi,
többszöri végigolvasás után is mind-
össze egyetlen mondatnyi érdemi
választ talál a kérdésre: „Fontosnak
tartunk egyfajta olyan európai bol-
dogulást, amelyben versenyképes
tudás van.”

Kun Béláék kései utódainak elsô
133 napja után a polgári táborban
sokan elkeseredtek. Többen azt fáj-
lalják, hogy bár Magyarország
1990-ben rendszert váltott, ma a
múlt emberei ismét erôre kaptak,
sôt igazán elemükben vannak. Ne-
kik szolgálhat alkalmi terápiaként
az eredetileg tréfának szánt javaslat:
gondolják azt, hogy nem volt rend-
szerváltozás – és ahhoz képest mi-

lyen jó! Akik pedig ezt a megközelí-
tést túlságosan pesszimistának ta-
lálják, még mindig megfontolhatják
a következô gondolatmenetet. Or-
bán Viktor a választások után azt
mondta: még nem lehet tudni, mi a
vereség magasabb értelme. Lehet,
hogy az uniós csatlakozás nehézsé-
gei adják majd meg a választ. Mi-
ként ugyanis a rendszerváltó kor-
mánynak meg kellett buknia, úgy
elképzelhetô, hogy az országot az
EU-ba bevezetô, jelen állapot sze-
rint baloldali kabinetet is szükség-
szerûen leváltják.    – B.D.S., ZS.ZS.

Nincs szaga? – közérthetõ gondolatok

Medgyessy tehát akármit is tesz, nem léphet 
az ellenzéknek tetszô módon – persze ez maradjon 
az ô problémája. Ellenfeleinek viszont az a gondja, 

hogy a pedagógusok és az egészségügyiek béremelése
ellen – még ha nem is ötven százalék lett belôle 

– nehéz ágálni.



– Fõigazgató úr, melyek voltak
a Hagyományok Háza létrejötté-
nek okai és hogyan néz ki az
intézmény jelenlegi szervezeti
felépítése?

– Ahhoz, hogy errõl szóljak,
elõbb el kell mondanom az olva-
sók számára, hogy milyen hármas
tagolódásról van szó. Tehát: a Ha-
gyományok Háza három nagy
szakmai tárat mûködtet: a mûvé-
szetit (Magyar Állami Népi Együt-
tes), a közgyûjteményit (Lajtha
László Hagyományõrzõ Mûhely) és
a közmûvelõdésit (Népmûvészeti
Mûhely). Jellemzõen a népmûvé-
szet társadalmi célú hasznosítása
felõl közelít a népmûvészethez,
úgy, hogy az eddig elért eredmé-
nyeket megtartsuk, ugyanakkor
lehetõséget teremtsünk a szerves
továbbfejlõdésre. Az, hogy ez az
integrált népmûvészettel foglalko-
zó intézmény létrejöjjön, régi vá-
gya a szakmának, kezdeményei ott
találhatók a 80-as évek elején lét-
rehozott Néptáncosok szakmai há-
zában, vagy az olyan civil kezde-
ményezésekben, mint amilyen a
Fonó. A tevékenységi kör az élõ és
újraélhetõ népmûvészet, a kon-
cepció ehhez kapcsolódóan egy
olyan, alapvetõen szolgáltató in-
tézményt ír körül, amely lehetõvé
teszi ennek megvalósítását, min-
denki számára nyitottan.

– Ön hogyan értelmezi a hagyo-
mány fogalmát? Mai, információ-
és azonnali, kézzelfogható, sikerre
orientált civilizációnkban van-e
még helye a hagyományoknak? Az
archaikus, paraszti kultúra szelle-
mi, erkölcsi, tárgyi értékei, a ha-
gyományos életforma egésze vál-
lalható-e, vagy egyes elemeit il-
leszthetjük csak be modern,
városi(as) életünkbe? Egyéni és
nemzeti identitásunk szerves ré-
szeként vagy értékek és identitá-
sok sokféleségében válogatva,
esetleg  kedves, de egzotikus szín-
foltnak élhetjük meg ezeket?

– Több fontos kérdést vetett fel,
megpróbálom õket sorba venni. A
hagyomány számomra olyan, mint
a körülöttünk levõ levegõ. Nem a
hagyomány elfogyásától kell tarta-
nunk, hanem attól, hogy kiürül,
átalakul,  mégpedig oly módon,
hogy nem lehet többé beépíteni a
mindennapi életbe. Ezt a folyama-
tot sokszorozza a körülöttünk fel-

erõsödött globalizáció, amely a
„szocialista” rendszer felbomlása
óta látványosabb formákat öltött a
régióban, mint a középkori nagy
járványok (persze ebbe nem fizi-
kailag halunk bele). Gyûjtõként,
az „Utolsó Órában” járva a Kár-
pát-medencét, a néphagyomány
megdöbbentõ pusztulásáról szá-
molhatok be, miközben mentjük,
ami menthetõ. A negatív folyama-
toknak legnagyobb ereje az elsza-
badult, lelkiismeret nélküli, önös,
egyéni érdek, mely elsõbbséget
szerzett a kollektív, közösségi ér-
dekkel szemben. Az egyénnek
ugyanis nincs hagyománya. Ha-
gyománya csak a közösségnek
van. Az említett példában az is
benne van, mennyire fontosnak
ítélem hagyományainkat. Ugyan-
akkor egy intézménynek nem az a
dolga, hogy különféle, akár ide-
ologikus koncepciók mentén osz-
tályozza az élõ és még megélhetõ
hagyományokat, hanem, hogy
egyes elemeit szolgáltassa az ér-

deklõdõk számára, azon a
szinten, amelyen érdeklõd-
nek. Képesnek kell lennünk
kiszolgálni az ajkai tanító
nénit, aki hiteles székely
táncot akar tanítani gyere-
keinek, de az amerikai ér-
deklõdõt is, aki netán Bartók
zenéjérõl ír disszertációt.

– Egyes elfogult szemlé-
lõk számára az Utolsó Óra
programjának jelentõsége
talán még az Utolsó Figyel-
meztetésén is túlnõ… Sze-
retnénk errõl autentikus for-
rásból is hallani.

– Talán szerénytelen-
ségnek tûnne, ha én értékel-
ném az Utolsó Óra jelen-
tõségét. A felgyûjtött anyag
mennyisége alapján (mintegy
1200 óra) mégis azt mond-
hatjuk, hogy ez a gyûjtés volt
a legnagyobb a XX. század-
ban, ezen a tájékon.

– A Hagyományok Háza
Közgyûjteményi Tára õrzi
Martin György, Lajtha Lász-
ló hagyatékát, Sipos János,
Kallós Zoltán és mások gyûj-
téseit. El tudja oszlatni azok
félelmét, akik a különbözõ
néprajzi archívumok egy
helyre gyûjtésében veszélyt
éreznek? Hogyan kerülnek
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Beszélgetés Kelemen Lászlóval, 
a Hagyományok Háza fõigazgatójával

Járványveszély
és sivatagi kút

„A néphagyomány megdöbbentõ pusztulásáról számolhatok be”

– Az archívumunk építésének célja a minél telje-
sebb, többszintû szolgáltatás, természetesen
beépítve a rendezõ elvek közé a népzenetudomány
eredményeit – nyilatkozta lapunknak Kelemen
László néprajzkutató, zeneszerzõ, a Hagyományok
Házának fõigazgatója a magyar népzene és népdal
korszerû tárolásáról, feldolgozásáról. Szó esett még a
beszélgetés során a hagyomány fogyatkozó erejérõl,
örökségünk idõszerûségérõl, a Veszett világról és az
Utolsó Óráról is.



ezek az értékek a kutatók, illetve a
nagyközönség elé?

– Errõl eszembe jut egy háborús
történet. A II. világháborúban a Vá-
rat rohamozó szovjet katonák pán-
céltörõ gránátja eltalálta a levéltár-
nak egy fontos, középkori iratanya-
gokat õrzõ részét. Azóta ennek az
idõszaknak nincsenek eredeti do-
kumentumai. Ebbõl is látható, in-
kább abban van veszély, ha egy
anyagot csak egy helyen õriznek.
Ez nekünk sem célunk. Abban va-
gyunk érdekeltek, hogy archívu-
munk anyagai az MTA Zenetudo-
mányi Intézetben is megtalálhatóak
legyenek. Ma, a digitális technika
korában ez „csak” szerzõi jogi kér-
dés. Az archívumunk építésének
célja a minél teljesebb, többszintû
szolgáltatás, természetesen beépít-
ve a rendezõ elvek közé a népzene-
tudomány legújabb eredményeit is.
Ezeket az anyagokat tehát digitáli-
san,  kazettán és CD-re írva tárol-
juk, a jövõben pedig interneten is
hozzáférhetõvé tesszük.

– Az intézmény többször hangoz-
tatott szlogenjét tekintve  („élõ és
újraélhetõ” hagyományok) megke-
rülhetetlen a kérdés: mi a vélemé-
nye a néprajztudomány, a hagyo-
mányõrzõ csoportok, illetve az úgy-
nevezett „szerves mûveltség” – is-
kolák viszonyáról?

– Számomra a kérdés másként
vetõdik fel ma: mi a jobb, ha szer-
vezett formában, az ebbe beleférõ
hagyományt éltetjük tovább
(például egy falusi hagyományõrzõ
együttes révén, ahogy annak idején
a Gyöngyösbokréta mozgalom tet-
te), vagy hagyjuk, hogy  a „vadvirá-
gos rétnek” lakóparkká alakítása
során még az emléke se maradjon

ennek a kultúrának?
Lehet, hogy kicsit lee-
gyszerûsített a kép, de
véleményem szerint
igazából ez a kérdés.

– Úgy tudjuk, pályá-
zatában differenciálni
óhajtotta a Magyar Ál-
lami Népi Együttes
programját. Mennyiben
sikerült ezt megvalósí-
tani?  Milyen tervei, be-
mutatói vannak a követ-
kezõ idõszakra az
együttesnek?

– Ez a differenciáló-
dás már az  idekerülé-
sem elõtt elkezdõdött,
én csak karakteres irá-
nyokat jelöltem meg pá-
lyázatomban, melyeket
az együttes mai vezetõ-
je, Mihályi Gábor szin-
tén felvállalt pályázatá-
ban. Ezek szellemében
dolgozunk ma is, így el-
sõként egy eredeti
anyagokat felvonultató
bemutatót tervezünk
„Szerelemtánc” cím-
mel, ahol a magyar nép-
zenei és táncos anya-
nyelv improvizációs jel-
lege is megnyilvánul-
hat. Jövõ tavasszal „Ve-
szett világ” címmel ter-
vezünk egy másik, táncszínházi be-
mutatót, ahol reményeink szerint
azt is meg tudjuk mutatni, hogyan
lehet a jól megismert anyanyelvbõl
költeményeket is alkotni.

– A Hagyományok Háza nemzeti
intézmény. A határon túli magyar-
ság, illetve a Kárpát-medence nem
magyar népeinek kultúrájára meny-

nyire tudnak odafigyelni?
– A Kárpát-medencei népi kul-

túra számomra egységes egész,
ezért egységben kezelendõ. Ennek
az elvnek igazságtartalma bebizo-
nyosodott számomra már az Utolsó
Óra gyûjtés során is, ezt az elvet,
mely különben az egész táncház-
mozgalom egyik alapelve is, sze-
retnénk a Hagyományok Háza
egyik alapkövévé is tenni. Szeret-
ném, ha a Kárpát-medence népei
számára a népmûvészet olyan len-
ne, mint egy sivatagi kút, ahol tilos
a háborúskodás, hiszen inni min-
denkinek kell. Szeretném, ha a
Hagyományok Háza, mint ennek a
kútnak az egyik forrása, ilyen hely
lenne. Ez irányban már el is indul-
tunk, együttmûködési nyilatkoza-
tokat kötöttünk, megpróbáltuk
minden fórumon  megismertetni,
bemutatni tevékenységünket. Szlo-
vák partnereink talán éppen ebben
az órában hozzák létre a saját nem-
zeti intézményüket.

– Ön nem csak tudományos
kutató, megismerhettük zenészként,
sõt zeneszerzõként is.

– Klasszikus zenésznek nevel-
kedtem, zeneszerzést tanultam. Az-
tán, még az erdélyi, kisebbségi lét-
ben át kellett értékelnem a táncház-
mozgalom kapcsán  a népmûvészet-
hez való viszonyomat. Arra készül-
tem, amikor a Hagyományok Háza
létrehozásának hatalmas kihívása
„megtalált”, hogy az elmúlt húsz év-
ben jól megismert népzenei nyelvet
felhasználva, a következõ húsz év-
ben megtaláljam azt a zeneszerzõi
kifejezésmódot, mely sajátom. Ez a
„program”, most úgy tûnik, hogy
csúszik néhány évet, de nem mond-
tam le róla. Egyébként zenészként
az Ökrös zenekarral készültek le-
mezeim, de zeneszerzõként hegedû
szólószonátám is hozzáférhetõ CD-
n. Ezek talán többet is elmondanak
rólam, mint amennyi információ
egy szûkre szabott beszélgetésbe
belefér.                      – DALA SÁRA
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„A Kárpát-medence népi kultúrája számomra egységes egész”

Kelemen László 1960-ban szü-
letett a székelyföldi Gyergyó-
ditróban. Marosvásárhelyen a
Mûvészeti Líceumban hegedû
szakon tanult. A kolozsvári
Dima Zenemûvészeti Fõiskolán
diplomázott 1984-ben, zene-
szerzés szakon, de már ekkor
játszotta és gyûjtötte az erdélyi
hangszeres népzenét. 1986-ban
telepedett Magyarországra.
1992-ig a Zenemûkiadónál dol-

gozott zenei szerkesztõként,
közben Ökrös Csabával meg-
alakította az Ökrös zenekart.
1992-tõl 2000 márciusáig a
Budapest Táncegyüttes zenei
vezetõje volt. 1997-ben kezde-
ményezte és azóta vezeti a Fonó
Budai Zeneházban elindított
„Utolsó Óra” c. átfogó hangsze-
res népzenei gyûjtést, mely a
XX. század talán legnagyobb
ilyen jellegû Kárpát-medencei
gyûjtése lett. Tagja a Magyar
Zeneszerzõk Egyesületének és
a Táncház Egyesületnek. 

Életrajz



mikor az öreg hölgyek a fehérig
izzott harag látszólagos csilla-
pultával a komód felé indulnak,
fel kell vennünk a nyúlcipõt: a

Kálmán bajonettjéért mennek. Egy-
szer és mindenkorra tisztázni akarják
a vármegyéjüket. Ne várjuk ki.

Bártfa, egészen fenn, még Eper-
jestõl is északra, nem az a pronon-
szírt turistaparadicsom. A legfonto-
sabb szempontokat szemügyre véve:
nincsen Bat'a bolt (ezt Batyának kell
ejteni, mindenki tudhassa) és a me-
legítõszezon is lecsengett. Az igazi
ínyenc Késmárk, Szepesbéla,
Podolin, Ólubló felõl közelíti meg
Bártfát. Utazás a bágyadt napfény-
ben a hûtlen Poprád partján. A túlol-
dalon már Lengyelország van, és a
kókadt gyümölcsfák mögül néhol ru-
szin nyelvû helységnévtáblák kékle-
nek ki. Poprádökrös példának okáért
egy létezõ hely: na, ez a multikulti.

A városszéli lakótelepek ne riasz-
szanak senkit, Pribina és Kocel nyil-
ván maga parancsolta meg az õ nép-e-
inek, hogy minden tíz falu köteles egy
embertelenül ronda, lehetõleg domb-
hátra pakolt lakótelepet alapítani. De
ha már messzirõl látjuk a Szent
Egyed-templomot, tudhatjuk: a vilá-
gon már semmi bajunk nem lehet.

Hazaérkeztünk. A fõtér mindent
megér: szitáló esõt, sorban állást a
határon, mogorva lanovkást. Mindig
gyönyörû: macskakõ, középen a min-
dig bezárt Sárosi Múzeum (volt ta-
nácsháza) épülete, amelynek anyagát
még Divald Kornél, a szentek fuvaro-
sa gyûjtötte össze mindenütt a me-
gyében. Be lehet menni az irdatlan
méretû templomba, ha netán vasár-
nap este megyünk, ízelítõt kapunk
abból, hogy mi is az a katolikus nép-
egyház. Templomból kiszorult, utcán

álló, térdelõ, imádkozó emberek,
csakúgy, mint a görögkatoliku-
soknál. A felújított házak ne téves-
szenek meg senkit, két utcával ar-
rébb már igazi lepattant boltokat ta-
lálunk, rozsdás redõnnyel, a redõ-
nyön a budapesti Paschka és fia-cég
emblémájával. A nevükben is kikér-
jük az igazságtalanságot, hogy nem
lehettek cs. és kir. udvari szállítók. A
város ápolja jeles fiainak emlékét:
így Stöckel Leonhard (nekünk csak

Lénárt) lutheránus prédikátor is em-
léktáblát kapott, és tízévente alapo-
san megünnepelték a felszabadulást,
a folyamatot a fõtér házfalain lehet
lemérni. Rajniss Ferenc-emléktábla
(szintén a város szülötte) idén még
nem lesz. Minden rosszat elfelejthe-
tünk. Botladozzunk a macskaköve-
ken. Járjunk csak körbe-körbe a té-
ren. Egy város, amely négyszáz éve
hanyatlik. Csodás. Lélegezzünk.

– JULIANUS, A BARÁT
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Irish Pub (Fõ tér – Radnicné
námestie). Csak nyáron javallt, a
terasza miatt. Ha felmegyünk az
ivóba, nagyon hamar Connemara
egyik eldugott helyén érezhetjük
magunkat. Fûrészpor a padlón,
olajzöld falak. A helyi ifjúság sze-
reti.

Restaurant Roland (ugyanott):
Visszafogott árak, diszkrét konyha,
a pincérfiú tudja, hogy mi az a Pi-
na Colada. Talán annyi bajunk le-
het, hogy a csirkét Sztroganoff
módra, nos, khm, azt bizony kec-
sapos tejföllel csinálják.
Névtelen önkiszolgáló (ulica
Hviezdoslavova): pokróc modorú
kiszolgálás, eu-inkompatibilis kis-
mamacipõben. De occsó, és a leg-
utóbb még jó volt.
Hotel Bellevue (Bártfán kívül,
Bártfamihályó felé a dombtetõn):
ún. maffiaízlés, de nagyon szép ki-

látás (ld. még a nevet). 2200 koro-
na egy szobáért amúgy nem sok, de
nem lehetünk biztosak benne, hogy
a reggelinél nem keveredünk-e be-
le Ivan Lexa és barátai géppiszto-
lyos rovancsolásába.
Penzion (beszédes név Bártfa-
mihályó, a Bellevuen túl, követni a
feliratot): olcsó, családias, de
olyan, mintha Szigetcsépre men-
nénk lakni, pedig oda csak füvet
nyírni járunk, a telekre.

Inkább ne:
Talponálló Bártfafürdõn, a parkoló

mellett: ordít a rádió, egyenesben
követhetjük, ahogy Agnezska
Vágbesztercérõl megnyeri Enrique
Iglesias pólóját, a sör vizes és drá-
ga, az ízhatás alapján a kolbászért
kimerték a dögkutat.
Információkérés Bártfafürdõn: ta-
lán kognitív probléma, de egy ilyen
kicsi helyen fantasztikusan sok
irányba el tudnak minket küldeni.
Behajtani tilos: ezt a táblát
Bártfafürdõn nem kell figyelembe
venni.
Reggeli a Hotel Mineralban: felvá-
gottat ne.

Helyek

A Szent Egyed-templom Bártfán – a múlt elkezdõdött

Sáros forever

BártfaA
Ne Mikszáthot vigyünk az útra. Mikszáth fantaszti-
kus író, jelentõs hantázó, de Sárosban a mai napig
vérdíj van kitûzve a fejére. Budai kétszobás lakások,
õsök kardjával és délvidéki emléklappal súlyosbí-
tott homályában levendulaillatú, és egyébként bé-
kés öreg hölgyeket a végletekig fel lehet hergelni az-
zal, ha a Gavallérok-at szóba hozzuk. 

Fürdõ 
„Szlovékien folk kálcsör” –
mondja az egyébként roppant
készséges muzeológus néni, kar-
jával bizonytalan mozdulatot
tesz, félúton megáll, talán rájön,
hogy ha tovább emelné a kezét,
pontosan a „Ruszin települések
Szlovákiában” címû, Kanadában
készült etnikai térképre mutatna,
sõt ha mozdulatával kitörné a fa-
lat, leverhetné Braun Tivadar
1937-ben, a szegedi egyetemen
szerzett gyógyszerészi oklevelét.
De megnézünk mi mindent, ad-
dig éljünk. A bártfafürdõi múze-
um nyitva van, mellette skanzen,
azt is megnézzük. Tilolók, meg
gereblyék meg vályúk és kösön-
tyûk és a csizmagyártás fortélyai:
a muzeológia nincs éppen fortyo-
gó megújulásban errefele. És
még a csehszlovák korszak sem
tudta tönkretenni Bártfafürdõt,
áll az Astoria, tatarozzák a szál-
lóépületeket, néha szól a köztéri
bömbi (kome-nyista múlt, ami
kísért), az ivócsarnok délelõtt
ugyanúgy tele van, mint 1806-
ban. Szállást két helyen lehet
csak úgy kapni: a Hotel
Mineralban és a Hotel Mier-ben,
az elõbbiben echte kõszocreál
kiadásban, de baráti áron, és
még reggelijegyet is kapunk. Ha
kibrusztolunk egy beutalót, me-
hetünk más helyekre is. Az ügy-
intézést nem veszik halálosan
komolyan, ha írunk egy villany-
levelet, udvariasan válaszolnak
nekünk és tudatják: néhány tu-
cat euróért lehetünk beutaltak.
(www.kupele-bj.sk)



2 0 0 2 . o k t ó b e r •  1 1

A Nyugodt
Kívülrõl szemlélve õ a legjobb sor-
ban álló. Általában, ha belép az ob-
jektumba, gondos mérlegeléssel –
az elõtte állók leveleinek és csekk-
jeinek végigmérésével – kezdi el az
akciót. Kiválasztja az általa legrövi-
debbnek vélt sort és beáll. Majd
vár. És lassan-lassan eljut ahhoz a
felismeréshez, hogy az õ utána ér-
kezett lila kabátos nõ, aki egy má-

sik sorba állt be, már épp fizet. Et-
tõl alanyunk nagyon idegessé válik,
de nem tesz semmit. Halkan szent-
ségel és magában összeesküvés-el-
méleteket gyárt, melynek legin-
kább õ az áldozata. Mire a pulthoz
ér, a vérnyomása túl van a megen-
gedett egészségügyi határértéken.
Végre õ is sorra kerül, fizet. Majd
kifelé az ajtóban eszébe jut, hogy
nem vett bélyeget…

A Simlis
Õ az, aki csak résnyire nyitja csak
a bejárati ajtót. Taktikájának lé-
nyege, hogy minél kisebb feltûnést
keltsen az entrée-jával. Gyorsan
beáll a hozzá legközelebb esõ sor-
ba. Majd továbbra is leplezve ma-
gát akcióba kezd. Kihasználja az
elõbb már említett nyugodt típusú
személyek jámborságát és hirtelen
sort vált úgy, hogy legközelebb ke-
rüljön a hõn áhított ablakhoz.
Majd dolgát elvégezve, úgy ahogy
jött, távozik is.

A Nagypofájú
Õ, az elõzõ archetípustól eltérõen,
már belépõjével felhívja magára a
figyelmet. Midõn meglátja a pos-
tán kígyózó sorokat, hangos ká-
romkodással üdvözli az üzemelte-
tõket. Majd õ is beáll. Fél perc
sem telik el és már sor(s)társaival
beszélget félhangosan. Természe-

tesen szakmai kérdésekrõl, hogy
milyen „piszok, lusta népségek
dolgoznak itt a postán”. A pokol
akkor szabadul el, amikor egy
postáskisasszony kilép a pult mö-
gül és a kuncsaftok között próbál
átverekedni dolga felé. Ilyenkor a
Nagypofájú elkezdi okítani az al-
kalmazottat: hogy és mint kell
dolgozni. Példákat hoz fel, hogy õ
a nap 25 órájában robotol és min-
dent megtesz a népgazdaság fejlõ-
dése érdekében. A rövidebb-hos-
szabb színjáték végül mindig az õ
epilógusával fejezõdik be.    Ter-
mészetesen a terjedelem miatt
mostani tanulmányunkban nem
adhattunk átfogó képét. A valóság
ennél sokkal árnyaltabb. A fõbb
típusok mellett megkülönbözte-
tünk például bizonyos alfajokat is,
melyeknek természetével egy ké-
sõbbi dolgozatunk foglalkozik. 

– MANDULA

a valaki szeptember idusán kel-
lemes estéli sétát tett – a ziman-
kós idõjárás ellenére – a budai
várban, efféle tartalmas-tartal-

matlan varázsszavakat hallhatott min-
denfelé. Az emberek szorgalmasan
szagolgatták, nyaldosták, nyeldekel-
ték, kóstolták, esetleg hevesen lötyköl-
gették a pohárban körbe-körbe az iste-
nek (a magyarok istenének) italát. 

Hiába, a bor: divat. A divatság
minden eufórikus köz-örömével és
minden nyûgével. A bor hódít, az
(újra)felfedezés ezer jelét adja. Ránk
is fért már a tabletta apától fogant,
cukron nevelt, marmonban csepere-
dett átlag létengerben és a tescogaz-
daságos koccintósok korában, hogy
újra legyenek helyek és alkalmak,
amelyek visszaadják a magyar bor be-
csületét. 

Immár sokadik esztendeje a buda-
pesti borfesztivál jelenti a szüretillatú

õsz borszakmai és borközönségi
csúcspontját. A profik és beavatottak
programjai mellett négy napon át a
nagyérdemû az idén is nagyot kortyol-
hatott a budai vár fenséges kulisszái
között. A nyüzsgésben kicsit egymás
közelébe terelõdött szakértõ tájéko-
zottság és laikus rácsodálkozás. Az
áhítatosan kellemetes hangulatot csak
néha törte meg egy-egy oda nem illõ,
vedeléstõl torzult hang. A közönség
java tényleg keresgélni és ízlelni
akart, kihasználván, hogy ennyi izga-
lom gyûlt össze egyetlen helyen, s
hogy itt voltak azok, akiktõl kérdezni
érdemes. Igaz, a szervezõk ezúttal
sem könnyítették meg a tájékozódni
vágyók dolgát: a helyre kis pultok
még véletlenül sem szisztematikusan,
mondjuk borvidékek szerint követték
egymást. A nagy nevek közül sokan
már nem teszik ki magukat a fesztivá-
lozás fáradtságainak, s jobb esetben

csak a kereskedõjükön keresztül vol-
tak jelen, avagy sehogy sem. Pedig
nem lenne rossz, ha legalább az év
ezen szakában a kóstolási mennyisé-
get még épp megfizetni képes hazai
ínyencek hozzájuthatnának vala-
mennyi magyar csúcsnedûkhöz.

Ez a néhány nap így is sokat tesz
az olyasfélék tudatosításához, hogy
mondjuk: a tokaji nem egyenlõ az ál-
lami gazdaság utódgyárának ábécé-
polcok millióin felsorakozó, tömegízû
és szegényes tartalmú palackjaival.
Vagy hogy ne elégedjünk meg, ha a
borkínálatot firtató kérdésünkre az ét-
teremben „Vörös és fehér” a lakoni-
kus válasz. Magyarországon szeren-
csére immár jólesõ köztalálgatás tár-
gya, hogy vajon ki lesz idén az „Év
Borásza”. Légli? Takler?
Malatinszky? Szeremley? Árvay?
Heimann? Györgykovács? Nyári?
Szõke? Vida? Villány már betermelt
az elismerésbõl, de újabb és újabb ér-
tékei csillannak meg. Szekszárdon és
a Balaton- felvidéken még csak „egy-
szer járt” a díj, Somlón és Badacsony-
ban pedig még egyszer sem! Ez utób-
bi igazi kemény dió. Sok jó akarás és
a borvidékhez még mindig méltatlan
általános állapot: a kora esti órákban
átlátszó mûanyag hordócskáikkal, s
bennük a beazonosíthatatlan „levek-
kel” a hajóállomásra vonszolódó
mégmindignagyonKELET német tu-

risták. (Kereslet és kínálat mintasze-
rû, de igényes borkultúrát legkevésbé
sem eredményezõ találkozása.)

Ha néhány rossz tapasztalat nem
vette el a kedvünket, a fõvárosi kósto-
lóélményekre alapozva érdemes a
helyszínen tetten érni a mûvészi szin-
tû bortermelést. Terepre, magyar! Vil-
lány például barátságosan nyitott, s
talán a leginkább megóvta magát a tö-
megesedés bóvlivonzatától. Tokaj a
régiség izgalmával csábít, de jobbára
„csak” a nagy pincészetek fogadóké-
pesek; a neves magántermelõk java
része nem. Ki tudja, infrastruktúrával
avagy cérnával nem bírván a borturis-
tákat. Eger javulóban, de a Szép-
asszonyvölgy még nem esett át igazi
megtisztuláson. Szekszárd igyekszik.
Nagy élményeket gyûjthetünk be vi-
szont néhány magányos szigeten, pl. a
Jásdi pincészetben, Csopakon, vagy
Nyári Ödön Szent György-hegyi szen-
télyében.

Addig is: jó, ha szorgalmasan per-
getjük az aktuális Borkalauzt. Akár úti
célt, akár jó évjáratú chardonnay-t és
cabernet sauvignont keresünk benne,
ne feledjük Márai Sándor szavait:
„…minden bölcsesség alja, melyet a
magyar a hazai borból és a mûveltség-
bõl tanult, ennyi: szeretni kell az éle-
tet, s nem kell törõdni a világ ítéleté-
vel. Minden más hiúság.” 

– WINKLER ÁGNES

p u n c s

Borfesztiválos õsz, hosszú utóízzel

In vino…

H

– Testes? Príma tannin. Ezek a röstaromák!  –
Most fogd be az orrod és úgy! – Megvesztél?
1998-as? Kutya egy év volt! – Tisztán érzem ben-
ne a bernecebaráti korai málna illatanyagát! – És
ez a lecsengés! 

Bizonyára nem akad olyan választókorú magyar
állampolgár, aki ne állt volna csekkel, levéllel,
csomaggal sorban a postán. Októberi számunk-
ban – közeledve a téli ünnepekhez, a postai „sor-
banállós” idõszak csúcspontjához – végigvesszük
a sorban állók archetípusait. 

Magyar Buhera • Archetípusok a postán

Ablakról ablakra
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apról napra több bizakodó, a
továbbjutás reményével ke-
csegtetõ nyilatkozat lát napvi-
lágot: cél a pótselejtezõre jo-

gosító csoportmásodik hely, ám a
körülmények szerencsés összjátéka,
megfelelõ koncentráció, akarat és
önbizalom esetén akár az automati-
kus EB-szereplést jelentõ csoportel-
sõ helyre is befuthat a magyar válo-
gatott.

A szurkoló ilyen blõdségeket
hallva felspannolja magát, a legki-
tartóbbak rekedtre ordítják magukat
a nemzetközi mérkõzésekre is alkal-
mas stadionunkban, mások a tv-
közvetítés során a képernyõre ta-
padva folyamatos káromkodással
kergetik kétségbeesésbe az asz-
szonyt és a gyereket. 

Talán még mindig nem sok újra
szembenézni a tényekkel. Labdarú-
gó-válogatottunk utoljára 1986-ban,
a mexikói VB-n tette tiszteletét vi-
lágversenyen. Azóta bukta bukta
hátán.

Múlt és jelen
1997-ben a finnek vért-verítéket
izzadva még egyszer kibrusztoltak
nekünk egy helyet az 1998-as fran-
ciaországi világbajnokság pótselej-
tezõjére, azután jöttek a jugoszlá-
vok: oda-vissza 1-12.

Azóta nagyot fordult a világ ke-
reke: Ciprus egyszer leverte Spa-

nyolországot, az Egyesült Államok
gárdája az idei világbajnokságon
egészen a legjobb nyolcig mene-
telt, Lettország pár hete ikszelt a
svédekkel.

Az utolsó két selejtezõsorozat-
ban a második helyet megcélozva
végeztünk a negyedik helyen, fut-
balltörpék lihegésével a hátunk
mögött. Lassan fényévekre va-
gyunk a nemzetközi középmezõny-
tõl is. Állítólag itthon nincs pénz a
futballra, de aki kétszer képes
egyeneset rúgni a labdába, évi 25-
30 milliót tehet zsebre, s mi az a
teljesítmény, amit ennyivel hono-
rálnak? Hasznos alapozás, maga-
biztos elõzetes nyilatkozatok, jó
hangulatú felkészülés, hazai
meccsen csúszás-mászás, idegen-
ben teletojt nadrág, zakót követõen
politikusokat megszégyenítõ nyi-
latkozatok, leleményes magyaráza-
tok.

Minden korszaknak megvolt a
maga emblematikus figurája: az öt-

venes éveké Puskás, a hatvanas
esztendõké Albert, a hetveneseké
Törõcsik, aztán egyre nehezebb a
választás. A szocializmus utolsó
évtizede talán Détárié, az elmúlt
tíz évben pedig Illés Béla jelképez-
te a magyar focit. A magyar labda-
rúgás jelenkori erejének, helyzeté-
nek hû tükörképe, egy személyben
megtestesülõ mintapéldánya az öt-
venegyszeres válogatott Sebõk Vil-
mos.

Vili vidéken ismerkedett meg a
labdával, remek adottságaira a fõvá-

rosban is hamar felfigyeltek. Az
UTE-ban munkabírásának és lelke-
sedésének köszönhetõen a védelem
oszlopává, legstabilabb pontjává
vált. A tartós jó formának köszönhe-
tõen Vili útját rövid idõ alatt zajos
sikerek övezték: meghívó az olimpi-
ai, majd a felnõtt válogatottba, ma-
gyar bajnoki cím. A hõsünk hátát
veregetõ, egyre csak gyarapodó ha-
veri kör, a sikerrel együtt járó éjsza-
kai pillangók és tonnányi pénz túl-
csordították amúgy sem csekély ön-
bizalmát, önkontroll híján kihozták
belõle az eddig csak felszín alatt
rejtõzködõ énjét. Vili úgy gondolta,
hogy jobban focizik másoknál, ezért
minden mást is jobban tud minden-
kinél, legyen az csapattárs, újságíró
vagy bármely földi halandó.

Sebők Németföldön
A hazai mezõnyben vakok közt a
félszemûkénti tündöklésére né-
hány esztendõ elteltével a jó szemû
és szimatú menedzserek is felfi-
gyeltek, egyiküknek sikerült a vá-
logatott Sebõköt az angol harmad-
osztályba, a Bristol City együttesé-
be exportálni. A futball õshazájá-
ban szerencsére Vilinek nem kel-
lett sok jót megennie, átnyergelhe-
tett a (kelet)német Energie
Cottbushoz.

A Cottbus kerete rövid
Bundesliga-múltja alatt tarkább
képet mutatott, mint a francia ide-
genlégió, egy csapatnyi külföldi
feljutása óta minden évben heroi-
kus küzdelmet folytat a bennmara-
dásért. Az „ossziknál” Vili számí-
tott az egyik legstabilabb csapat-
tagnak, egészen ez év nyaráig, ami-

kor is válogatott játékosunkat
ripsz-ropsz nemcsak a kezdõbõl, de
még a keretbõl is kiszórták. Telje-
sítményorientált germán világ, ahol
nem irritál a zselétõl csöpögõ frizu-
ra, az alpári stílus és amnõ sport-
zokni sem, de jóvátehetetlen bûn a
nem megfelelõ hozzáállás, a munka

iránti alázat hiánya.
A németek fafejûek: képesek

bárkit tejben-vajban füröszteni,
márkamilliós fizetésekkel és rek-
lámszerzõdésekkel bombázni, aki
teljesít. Hajlamosak bárkit megbe-
csülni, aki akar, küzd, hajt az elis-
merésükért. Vili elõbb a háromtü-
dejû, konok bulldog módjára har-
coló „kijevi” Bodnár Laci miatt a
nemzeti tizenegy hátvédsorából
szorult ki, jelenlegi csapatnélküli-
ségének köszönhetõen pedig kö-
zéppályásként sem hajlandó bevá-
logatni Gellei Imre szövetségi kapi-
tány. A spanyoloktól Öcsi bácsi
tiszteletére kapott budapesti aján-
dék iksz és Izland idegenbeli meg-
regulázása után, Stockholm elõtt,
egyszerû, sikerre áhítozó magyar-
ként kérdezem: a magyar labdarú-
gás, a magyar labdarúgó érdekében
a hazai labdarúgásból élõk mikor
jutnak el idáig? – BÁTHORY LÁSZLÓ

Reménykedjünk? • Indulnak a selejtezõk

Veni, vidi, Vili

Vili, a jelen

2002. október 12-én a
magyar labdarúgó-válo-
gatott Stockholmban
Svédország ellen meg-
kezdi szereplését a
2004-es portugáliai Eu-
rópa-bajnokság selejte-
zõjében. Mivel a sorsolás
során újfent sikerült
szinte minden kalapból a
leggyengébb ellenfelet a
mi csoportunkba húzni,
a csapattal szemben a
rajt elõtt szokás szerint
az egekig tornyosultak az
elvárások.

N Minden korszaknak 
megvolt a maga

emblematikus figurája:
az ötvenes éveké

Puskás, a hatvanas esz-
tendõké Albert, a hetve-
neseké Törõcsik, aztán

egyre nehezebb a
választás.

Mi lesz veletek, aranylábú gyerekek?
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tólag Gál J. Zoltán kormány-
szóvivõ természetesen igyeke-
zett tompítani a kijelentés élét,
szerinte a gonosz újságírók

rosszul idézték Baja szavait, a Kor-
mányzati Informatikai és Társadalmi
Kapcsolatok Hivatala (KITKH) és az
SZDSZ-es Kovács Kálmán vezette
Informatikai és Hírközlési Miniszté-
rium (IHM) között dúl a szerelem, a
két intézmény nem rivalizál, hanem
kiegészíti egymást. Az idilli állapo-
tokról festett képnek ellentmondani
látszik az ominózus nyilatkozaton kí-
vül egy másik, többek által Bajának
tulajdonított kijelentés, miszerint az
SZDSZ szemét kis zsaroló párt.

Az elõzõ kormányban a MeH-hez
tartozó Informatikai Kormánybiztos-
ság fogta össze az informatikai fel-
adatokat (az Oktatási Minisztérium-
ban futó Sulinet-Írisz programtól el-
tekintve). Az MSZP és az SZDSZ
egyaránt önálló minisztériumban
gondolkodott az informatika és a hír-
közlés területén, s a Fidesz háza tá-
ján is hallani lehetett ilyen elképze-
lésrõl. A jelenlegi kormánypártok a
kampány során az informatika ki-

emelt szerepérõl beszéltek program-
jukban, széles körû megoldásokat
ígérve kormányra kerülésük esetére.
A koalíciós alkudozások eredménye-
ként létrejövõ IHM végül az SZDSZ
felügyelete alá került, ugyanakkor a
MeH-en belül szocialista vezetéssel
létrejött a KITKH. A két intézmény
között egybõl meg is kezdõdött a küz-
delem az informatikai tortáért, ami-
bõl jól láthatóan a szocialisták erõs-
embere hasítja ki a nagyobb szeletet,
a még az SZDSZ-en belül is súlyta-
lan Kovács Kálmánnal szemben. A
Magyar Közlönyben megjelent statú-
tum szerint a KITKH-hoz került pél-
dául az állami adatvagyon gondozá-
sa, a kormányzati gerinchálózat fej-
lesztése, az elektronikus közbeszer-
zés vagy éppen a Tetra projekt, de
Bajának (a Honvédelmi– és a Bel-
ügyminisztérium kivételével) az ösz-
szes tárca, így az IHM esetén is vétó-
joga van informatikai kérdésekben.

Az IHM júniusi megalakulása óta
még nem látni, hogy a tárca milyen
koncepcióval rendelkezik. Néha öt-
letszerûen bejelentenek ezt-azt (töb-
bek közt számítógéplízing esetén ér-

vényesíthetõ szja-kedvezményt, ho-
lott itthon csak kevesen lízingelnek
gépet, inkább a vásárlás a jellemzõ,
vagy a szélessávú hozzáférést fejlesz-
tõ cégek számára nyújtott adóked-
vezményt, amit csak a Matáv tudna
igénybe venni, mivel a többi szolgál-
tató nem nyereséges, így nincs mibõl
kedvezményt kapjon) és az elõzõ kor-
mány visszaéléseirõl beszélnek (bár
sem a KEHI, sem az ÁSZ, sem a
rendõrség nem talált szabálytalansá-
gokat az IKB tevékenységében).
Mindeközben semmi újjal nem álltak
elõ, csak a megörökölt projekteket
viszik tovább. Jól jellemzi az IHM-
ben uralkodó állapotokat, hogy szep-
tember elején még csak mindössze öt
státus volt betöltve a minisztérium-
ban. Teljes a fejetlenség a hatáskö-
rök vonatkozásában is, még nem ala-
kult ki a hatalmi struktúra, vezetõk
ugyan már vannak, de nem nagyon
akad, aki végrehajtsa az utasításokat
(pedig a munkaerõ-toborzás módsze-
reire nem lehet panasz, a VIII. kerü-

leti SZDSZ-nek is odaszóltak, hogy
„küldjenek valami informatikust”).
Az egyik, tipikus hivatalnokként jel-
lemezhetõ munkatárs „Én anarchis-
ta leszek” kijelentésénél plasztiku-
sabban nehéz lenne megfogalmazni,
milyen érzés lehet az IHM-ben dol-
gozni.

A IKB-utód Kormányzati Infor-
matikai és Társadalmi Kapcsolatok
Hivatalában sem zajlottak zökkenõ-
mentesen a kormányváltást követõ
változások. A hivatalvezetõi pozíció-

ra többen aspiráltak, például
Szittner Károly, esetében a diploma
hiánya bizonyult komoly akadály-
nak, de a komoly szakmai elváráso-
kat jól példázza, hogy az MSZP-
székház rendszergazdája is az esé-
lyesek között lehetett. A végül kine-
vezett (korábban a Távközlési Ér-
dekegyeztetõ Fórumot vezetõ)
Balassy Zsolt  küldetése általános
vélekedés szerint csak az elõzõ kor-
mánytól megörökölt munkatársak el-
bocsátására szólt, a hálátlan felada-
tok elvégzése után megköszönték ál-
dozatos segítségét. Ugyan Baja Fe-
renc esetében is túlzás lenne infor-
matikai vízióról beszélni, de õ leg-
alább határozottan gyûjtögeti a terü-
lethez kapcsolódó hatásköröket, biz-
tos, ami biztos. Különbözõ szakmai
fórumokon, illetve az Országgyûlés
Informatikai és Távközlési Bizottsá-
gának meghallgatásán tett nyilatko-
zataiban Baja mindig hangsúlyozza
az állami adatgazdálkodás és a kor-
mányzati gerincháló jelentõségét,

ezeket a politikailag is stratégiai po-
zíciókat nyilván nem fogja kienged-
ni a kezébõl. Baja emellett a kor-
mányzati portálnak is fontos szere-
pet szán, részben kereskedelmi,
részben hírközlõ szerepkörben kép-
zeli el, ami egy új, az ORTT hatás-
körén kívül esõ médium létrejötté-
nek lehetõségét veti fel (többek kö-
zött az informatikai miniszter is ne-
hezményezi, hogy a civil portál a
kormányzati portál részegységeként
mûködne). – TURUL

A Szilágyi Erzsébet fasoron fek-
võ Kormányzati Informatikai és
Társadalmi Kapcsolatok Hivata-
lában a jóléti rendszerváltás (és
kicsit talán a demokratikus for-

dulat) jegyében kitalálták, hogy
a korábbi, szobákra osztott mun-
kahelyek helyett ún. amerikai
stílusú, közös légterû irodákat
alakítanak ki. Ehhez válaszfala-

kat bontottak ki, ám sok helyen
a falban futó csövekkel nem tud-
tak mit kezdeni, azok továbbra is
a korábbi falak helyén éktelen-
kednek, hiába igyekeznek pél-
dául rájuk aggatott virágokkal
elfedni õket. 

Mint utóbb kiderült, nem-
csak válaszfalakat, de támfala-

kat is eltávolítottak, ennek ered-
ményeként az épület két helyen
végigrepedt. A Hivatal munka-
társait figyelmeztették a ve-
szélyre, megkérték õket, hogy
lehetõség szerint kerüljék a lift
használatát, és a riasztó megszó-
lalása esetén azonnal hagyják el
az épületet.

Hatalmi harcok a kormányzati informatikában

A két dudás esete
a szakértelemmel
Nem kellett sokáig várni, hogy a nyílt színen is
megjelenjenek a kormányzat két informatikai ha-
talmi centruma között feszülõ ellentétek. „Az in-
formatikával, a tudománnyal és az információs tár-
sadalommal kapcsolatos kormányzati tevékenysé-
geket a Miniszterelnöki Hivatalban (MeH) kellene
összefogottan kezelni” – jelentette ki Baja Ferenc,
a MeH társadalmi kapcsolatokért és a kormányza-
ti informatikáért felelõs politikai államtitkára
szeptemberben egy szakmai tanácskozáson.

U

Irodaintegrátorok

Védett pozíciók – ki lesz a legény a gáton?
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ézegetjük a régi rézkarcokat,
olvasgatjuk Mikszáth gaval-
lérjainak történetét, elmeren-
günk a régi Magyarország tér-

képe fölött és úgy gondoljuk, hogy a
magyar Gascogne: Sáros megye el-
süllyedt. Az a Sáros, amely összes
svihákságával, hibájával mégiscsak
arról tanúskodott, hogy volt valami
utolérhetetlen elegancia, könnyed-
ség és a jövõbe vetett hit itt, a Kár-
pát-medencében 1920 elõtt. Akkor
azonban olyan pofont kaptunk, ame-
lyet máig nem sikerült kiheverni: az
emlékezés, a vágyakozás joga azon-
ban megmaradt (bármilyen hülyesé-
geket is ír Bächer Iván a népszabó-
ban a nagymagyar nacionalizmus-
ról), és ezt senki nem vitathatja el
tõlünk. Így van ezzel Bornemisza

István is, akinek Egy letûnt világ ta-
núja emlékezik, Három ország kato-
nája és Kifosztva és megalázva (is)
élni kell címet viselõ emlékiratai
után most jelent meg Töredékek az

életembõl – Ha engem megkérdez-
tek volna címû kötete a pozsonyi
Madách – Posonium kiadó gondozá-
sában.

A régi, nevezetes sárosi családba
született Bornemisza Istvánon, csa-
ládján és az egész közösségen, a fel-

vidéki szórványmagyarságon átment
a huszadik század: kitelepítések,
„földreform”, kollektív bûnösség
váltogatta egymást szerzõnk életé-
ben, aki mindig szülõföldjén, a mai
Szlovákiában maradt, és valami
megfoghatatlan tartással, erõvel és
humorral bizonyítja mind a mai na-
pig, hogy nem lehet és nem is sza-
bad feladni.

Bornemisza írásában vall a törté-
nelmi fordulókról, elõdeirõl, család-
járól, tanárairól, a magyar kisebbsé-
get sújtó megkülönböztetések elleni
harcáról. Néha versben, ami  nehe-
zíti a befogadást. Alkotása azonban
egyben mementó is: az elmúlt szá-

zad embertelenségeirõl, totalitar-
iánus rendszeirõl szól és a szovjet
gulágban meghalt édesapja  példá-
jával figyelmeztet a megkülönbözte-
tés és a bûnbakkeresés veszélyeire.

Könyvében azonban nemcsak a
huszadik század sötét oldaláról ol-
vashatunk: felvillannak a két hábo-
rú közötti sárosi „társaság” arcai,
megtudhatjuk, hogy Péchy Pali bá-
csi hogyan tett szert kártyázás köz-
ben nõi sálra, miért volt szabad
Gyulay-Edelsheim grófnak pipáz-
nia a tánciskolában, és kiderül az
is, hogy Bánó Aladár bácsi hogyan
meszelte a Lomnici-csúcsot.

Olvasgatjuk tehát a lassú rit-
musú, élvezetes visszaemlékezést,
és kedvünk támad felülni a Keleti-
ben  a bártfai gyorsra, hogy megnéz-
zük a nevezetesen szép Szmrecsányi-
lányokat és végre kitarokkozzuk ma-
gunkat. Persze az utazást szlovák vá-
mosok zaklatása nélkül képzeljük
el…      – A.B.

s milyen a Fonó ma? Legin-
kább abban más, hogy szövés-
rõl vagy fonásról szó sincs, an-
nál inkább énekrõl, zenérõl,

táncról. 
A Fonó Budai Zeneház mintegy

hat évvel ezelõtt nyitotta meg elõ-
ször kapuit. Egyértelmû volt, hogy
otthonra van szüksége az addig
igencsak mostohagyereknek számí-
tó – ahogyan õk maguk nevezték –
„párhuzamos zenei kultúrának”.

Már nagyon kellett egy olyan hely,
ahol tovább él a népzene, és a kö-
zép-kelet-európai folk mellett a ha-
zai és külföldi kortárs jazz, vala-
mint a világzene legkiválóbb képvi-
selõi is hetente jelentkeznek kon-
certekkel. Mára a kezdeti hitetle-
nek is meggyõzõdhettek arról, hogy
ez egy megvalósulásra ítéltetett
álom volt.

A nagyteremben alkalmasint
mintegy háromszázan, a hangárban

ezernél is többen szórakozhatnak
egyszerre. A koncerteken túl rend-
szeresen tartanak táncházat, októ-
berben is lesz legalább három. Az
ovisokról és a kisiskolásokról sem
feledkeznek meg, õk szombat dél-
elõttönként gyermektáncházban,
kézmûves-foglalkozáson és zenei
játszóházban ismerkedhetnek az
alapokkal. Nekik talán sokkal
egyértelmûbb lesz, hogy a hagyo-
mány a mindennapokban is megél-
hetõ, életünk részévé tehetõ, és
nem csak múzeumi „dísztárgy”. Hi-
szen ez a lényeg! A hagyományõr-
zés: életforma. Változásainak köve-
tésével, az öltözködéstõl a táplálko-
záson keresztül a szórakozásig, al-
kalmas arra, hogy a mai életmód ré-
szévé, „újraélhetõvé” váljon. 

Nyáron a Mûvészetek Völgyé-
ben, immár másodszor, Öcs látta
vendégül a Fonót, ahol közös prog-
ramokat szerveztek a Roma Parla-
menttel és a Romano Kherrel. A
nyári siker arra ösztönözte a Fonó
vezetõit, hogy a már évek óta mûkö-
dõ cigány klub mellett megszervez-
zenek egy cigány kulturális napot.
Ezzel is tovább bõvítve a progra-
mok sokszínûségét, melyekrõl min-
dig pontos képet ad a Fonó jól gon-
dozott, informatív honlapja. 

Az õsz az illatos gyümölcsök
mellé a Fonóban is jó pár izgalmas
csemegét tartogat. Október 24–26.

között kerül sor a tizennegyedik
Etno Zenei Fesztiválra, ahol együtt
mutatkoznak be a népzenei, a kor-
társ és kísérleti muzsikát játszó
együttesek és zenei mûhelyek, míg
a hónap végén a török népzenei ala-
pokat felhasználó Arasinda zenekar
mutatja be nyári termését. A Galé-
rián havonta változó képzõmûvé-
szeti kiállítások gazdagítják a prog-
ramot.

Ma már saját zenekarral is büsz-
kélkedik e mûhely: a Hegedõs ne-
vet változtatott, a továbbiakban Fo-
nó néven szólaltatják meg a Kárpát-
medencei népek hagyományos nép-
zenéjét. A zeneházhoz elválasztha-
tatlanul hozzátartozik a Fonó
Records lemezkiadó. A megjelente-
tett lemezek sajátos hangzása ré-
szévé vált az egységes arculatnak,
és mindig újabb meglepetéseket és
változatosságot kínál. A lemezbolt
igényes, széles választékkal, régi
kincsekkel és újdonságokkal várja
a minõségi zene kedvelõit, s a bön-
gészni vágyókat, akik itt megtalál-
hatják kedvenc folk, jazz, worldmu-
sic, blues, vagy kortárs lemezüket.

„…akartuk, hogy legyen egy
hely, ahol össze lehet jönni, megis-
merni mások örömét, bánatát, gon-
dolatait – a zenét, a táncot, a szót.”
– Ez volt a célkitûzés, ezért indult
az egész. Nekem úgy tûnik, sike-
rült. – PÉZSÉ

Párhuzamos zenei kultúrák

Sej-haj, fonóba
„Õsztõl tavaszig, esténként a guzsalyosban múlat-
tuk az idõt. Sötétedéskor gyülekeztünk, és szorgal-
masan dolgoztunk. Néha – pihenésképpen – beik-
tattunk egy kis játékot is. Ilyenkor beakasztottuk a
firhangot, hogy a legények ne tudjanak leselkedni.
Nyolc óra után aztán már beengedtük õket. Ettõl
kezdve a fonóban mások voltak a szabályok. A
legények szóval tartottak minket, és ha nem
figyeltünk eléggé a munkára, kiütötték kezünkbõl
az orsót, amit aztán vissza kellett váltani. A
zálogért cserébe legtöbbször éneket vagy táncot
kértek. De más játékaink is voltak…” – Nekem így
mesélték, ilyen volt a fonó régen.

É

N

Bornemisza István megszenvedett élete

Történetek Atlantiszról

A régi, nevezetes sárosi családba született
Bornemisza Istvánon és családján és az egész
közösségen, a felvidéki szórványmagyarságon

átment a huszadik század: kitelepítések, 
„földreform”, kollektív bûnösség váltogatta

egymást szerzõnk életében



k u l t ú r a

2 0 0 2 . o k t ó b e r •  1 5

mindig önmagát és sohasem
kormányát reprezentáló Gör-
gey, aki szemmel láthatóan
sokkal inkább szeretne az or-

szág elsõ számú írója lenni, semmint
az ország elsõ számú kulturális veze-
tõje, egyre cikibb még a sajátjainak
is. Személycseréi  szánalmas bohóza-
tok. Arra a jövõ évi költségvetésre fúj,
amit sajna már ennek a kormánynak
kell összedobnia. Talán azért a vész-
harang, mert kb. a tízszeresét ígérte
oda annak, amennyi valójában lesz a
kasszában. Ugyancsak olasz honban
sikerült a jelen politikai helyzetet a

kiegyezés súlyához hasonlítania; alig
egy lépés választott el minket attól,
hogy Medgyessyben egy Deák-formá-
tumú bölcset tiszteljünk.

Egyébként ezúton üzenjük neki:
hajrá, ne szerénykedjen, tüntesse ki
nyugodtan magát! Kerényi Imréhez
írott augusztusi nyílt levelében már el
is végezte a munka dandárját: kifa-
ragta saját hõsi szobrát, és szidolként
a kérlelhetetlen ellenállás mítoszával
fényezte az eljövendõ Kossuth-szob-
rocskát. A hõsi történetbe még az a
vallomás is belefért, hogy bizony
könnyû volt úgy  áthallásosnak, rend-

szerkritikusnak lenni, ha az ember
bõrét az „atyai barát” Vas István
készséggel megmentette Aczél György
dühödt karmaiból. A miniszter továb-
bá nem mulasztotta el kinyilatkoztat-
ni, hogy „a magyar jobboldal sosem
volt európai, és ma sem az”. Mindjárt
hozzá is téve, hogy a baloldalt eddig a
kommunisták sajátították ki, s most
végre odaállhatnak azok, akik euró-
pai mércével „oda valók”. Látomásá-
ban tehát a baloldal valahol a rend-
szerváltás tájékán kiürült, a kommu-
nisták egytõl egyig hazamentek, s
most nagyszerû férfiak népesítik be,
töltik fel a hiányos oldalt. Görgey Gá-
bor pedig teljes méltóságával ott tart-
ja a markát közöttük. Könyörgöm,
adakozzunk!                             – WIN

Jó szívvel ajánljuk mindenki-
nek...

Az After Crying estjét az Új
Színházban: „klasszikus” szim-
fonikus elemeket a „könnyû”-
bõl ismert, modern hangzások-
kal vegyítõ együttes felejthetet-
len, felkavaró és elgondolkod-
tató koncerteket ad.

A Gosford Park címû Robert
Altman-filmet a mozikban,

– mert benne a szokásos
„események egy vidéki angol
házban” történethez Agatha
Christie-s krimihelyzet, érzé-
keny operatõri munka, aprólé-
kos tárgyi világ és finom, sok-
szereplõs társadalmi körkép
társul, remek arcokkal.

A Gödöllõi Nemzetközi
Liszt Fesztivál zongorakoncert-
jeit október 22. és 26. között,

– mert Jandó Jenõ, Bogányi
Gergely, Ránki Dezsõ, Klukon
Edit tolmácsolásában csendül-
nek fel Liszt és mások mûvei, a
királyi kastély gyönyörû terme-
iben.

A Machbeth új színpadra vi-
telét az Operaházban,

– mert az izgalmas rendezõi
koncepció igazi mûvészegyéni-
ségekkel és drámai hatású
megjelenítéssel teljesíti ki a
gyönyörûn hátborzongató ze-
nét; és mert ez az elõadás is
megmutatja, milyen lehetett
volna az új Opera, ha pártunk
és kormányunk nem rendezi
benne vissza ripsz-ropsz a
múltat.

És a legkevésbé sem ajánl-
juk, hogy bárki fia mûvészeti
ügyekben a Tv2 új, Propagan-
da nevû „kulturális” mûsorá-
ból tájékozódjon,

– mert a végén még azt hi-
heti, hogy Ken Follett dediká-
lása és a Romazuri elnevezésû
banzáj jelenti a hazai mûvésze-
ti pezsgés színe-javát, s azon
túl a nagy testvér bámulja a
nagy semmit.

Kulturális ajánlataink

Merítõ

an egy világ (való?), amelyben
nincs jobb dolgunk, mint ráta-
padni a technika valamely vív-
mányára és hagyni, hogy elrin-

gasson, lassan adagolván a függés
mérgét. Ebben a világban a gondola-
tok legfeljebb mozgólépcsõzve emel-
kednek, és távolság ember és ember
között cyber-térben mérhetõ.

Van egy másféle világ is (az igaz,
nem a valódi), ahol a kényelmes fote-
lek olvasásra csábítanak, ahol tár-
gyak, növények, színek és dallamok
simítják ki a meggyûrõdött idegrend-
szert; ahol nem összezárva érzi magát
az ember, hanem együtt – végre. Alig
néhány saroknyira egy atomizált kori
bevásárlóközponttól efféle barátsá-
gos, emberléptékû „szigetre” léphet
az a hajótörött, akit jó sorsa a
Vojnovich-Huszár Villába sodor. A
szolid eleganciájú egykori vadászlak
ma Budafok-Budatétény kulturális
oázisa. A tulajdonos Fodor család
Huszár Géza matematikaprofesszor
rokonaitól örökölte meg ezt a mesés

kerttel büszkélkedõ villát és néhány
esztendõ leforgása igazi kis paradi-
csomot varázsolt belõle. A mûvészfa-
mília úgy döntött, hogy tehetségükkel
és az épülettel is olyan ajándékot
kaptak az élettõl, amit meg kell osz-
taniuk másokkal. A villa megnyitotta
kapuit a kulturális ínyencségekre vá-
gyók elõtt. 1999 óta kamarakoncer-
tek, irodalmi estek 60-100 fõs közön-
sége népesíti be a házat.  Kezdetben
kizárólag a család saját zenekara, az-
tán neves mûvész barátok léptek fel –
örömmel. Majd lassan olyan elõadók
is elvállalták a vendégszereplést,
akik a különleges hangulatú esték hí-
rére kaptak kedvet a nem mindenna-
pi találkozáshoz. 

Sok mindenhez hasonlították már
a Vojnovich-Huszár Villát azok a sze-
rencsések, akik vendégei lehettek. 
A legtöbben a nyugodt, igényes mûél-
vezet békebeli szalonérzetét vélik fel-
fedezni benne. Az ízléses környezet, a
családias hangulatú, mégis magas
mûvészi élményekkel szolgáló mûso-

rok (Kányádi-est, Hegedûs Endre
zongorajátéka, Dér András rendezte
Szentivánéji álom a kertben és a töb-
biek) után valahogy nem sietnek a ru-
határba az emberek, az elõadások ön-
feledt, üdítõ beszélgetésekbe fordul-
nak. Itt minden, de minden a mûvé-
szet intellektuális, vagy éppen érzel-
mi kalandjáért, s ezek közösségi meg-
éléséért lélegzik együtt.

Vannak dolgok, amelyek önma-
guktól, szinte észrevétlenül válnak
nélkülözhetetlenné. Hírük nem a mé-
diumokon megy  át, hanem egy sok-
kal õsibb híradástechnikai láncola-
ton: embertõl emberig terjed. A Fo-
dor család villája reklámakciók és
heveny marketingmunka nélkül is
minden alkalommal csordultig meg-
telik, s már a negyedik évadjába fog-
hatott az idén. Az õsz meghitt koncer-
teket, a Márai Szalon elnevezésû elõ-
adás-sorozat darabjait és november-
ben például Lázár Ervin felolvasóes-
tet ígér. És csak úgy mellékesen,
szinte észrevétlenül ebben az évszak-
ban is újra visszaadja a hitet, hogy lé-
tezik még az a különleges, megtartó
erõ, amit polgári kultúrának neve-
zünk. Amit nem kell megmagyarázni.
Csak élni.              – WINKLER ÁGNES

V

Mindenkinek van, Görgey Gábor kulturális minisz-
ternek is: õ Kossuth-díjról álmodozik. A probléma
– márminthogy nincs ilyenje neki, szegénynek –
oly akkut (mondhatnánk, a honi kulturális közélet
bánatának netovábbja), hogy az itáliai magyar kul-
turális évad csúcspontjaként az olaszok vállára bo-
rulva sírta el magát. Egyelõre még nem világos, mi-
ért nem fordult mindjárt Strasbourghoz? 

Mindenkinek van egy álma... szól az andalító sláger

Kossuth és Görgey

A

Irodalom és egyéb csodák a Vojnovich-Huszár Villában

Egy polgári szalon vallomásai
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szociáldemokraták végül 8864
szavazattal kaptak többet,
mint az uniópártok, a legin-
kább az SZDSZ-hez hasonlít-

ható Zöldek pedig 8,6%-kal, 55
mandátummal minden idõk leg-
jobb eredményét érték el. A 603
fõs Szövetségi Gyûlésben a vörös-
zöld koalíciónak így 306 képvise-
lõje foglal majd helyet. Az SPD
1998-as eredményét országos
szinten 2,4%-kal múlta alul, nyu-
gaton 4%-kal kapott kevesebb
szavazatot az idén, súlyos veresé-
get szenvedett mínusz 5%-kal a
munkások körében. Schrödert a
keleti területek nõi szavazói men-
tették meg, közöttük 9%-kal nõtt
támogatottsága. 

Háború a kampányban
Az egykori PDS-szavazók
schröderi elcsábításának köszön-
hetõ, hogy a szögesdrótokkal biz-
tosított „demokrácia” nosztalgia-
pártja – mely 4,1%-ot ért el – csak
két mandátumot szerzett, a berlini
lakótelepekrõl. Az SPD, hogy elte-
relje a figyelmet az ország kataszt-
rofális gazdasági helyzetérõl, a
voksolást a háború és béke ügyé-
rõl rendezett szavazássá stilizálta,
ahol Schröder természetesen a bé-
ke garanciájává vált. Hogy meny-
nyire érdemes komolyan venni a
kancellárt, azt jól jelzi, hogy amíg
az urnák bezárásáig azért küzdött,
hogy megállítsa a „texasi cowboy
iraki ámokfutását”, kedden már
azért kilincselt Londonban, hogy

Blairnél kieszközöljön egy talál-
kozót George W. Bush-sal. Az El-
ba hatalmas árvize is hozott né-
hány százalékot az SPD-nek, bár
akik a védekezést nem a televízión
keresztül figyelték – mint a szá-
szok többsége –, azok a CDU-ra
voksoltak. Érdekes adalék, hogy
az állampolgársági törvény újra-
szabályozásával közel 1,3 millió
„új” német szavazatához jutott a
mostani vörös-zöld koalíció.
Berlin-Kreuzberg városrészérõl
pedig sok mindent elmond, hogy
innen jutott be a Bundestagba a
zöldek elsõ közvetlenül megvá-
lasztott képviselõje, Christian

Ströbele, a Baader-Meinhof terror-
csoport egykori segítõje és ügy-
védje. 

A CDU/CSU országos szinten
3,5%-kal növelte támogatottságát,
kiemelkedõen jól szerepelve dé-
len és nyugaton. A CSU 59%-os
eredményével tarolt Bajorország-
ban, a 44-bõl 43 mandátumot vitt
el – volt olyan kerület, ahol 75%-
ot kapott –, s az egy müncheni vö-
rös enklávéban is alig 300 szava-
zattal nyert az SPD-jelölt. Az FDP
7,4%-os, 47 mandátumot érõ
eredményével 2-3%-kal szerepelt

rosszabbul lehetõségeinél, amely-
nek a párt északrajna-vesztfáliai
elnöke által a tartomány csaknem
milliónyi muzulmán választópol-
gára körében folytatott – helyi
szinten egyébként igen sikeres,
9%-ot hozó – Izrael-ellenes kam-

pány országos hatása mellett a va-
lódi oka, hogy a párt a kampány-
ban nem tett koalíciós ígéretet, így
sok CDU/CSU-szavazó második –
pártlistára leadott – voksát nem
adta kölcsön a liberálisoknak. 

Show vagy program?
A németországi választások tanul-
sága, hogy a látszat, a show-elemek
sokkal fontosabbak, mint a progra-
mok, vagy a jelöltek valós teljesít-
ménye. Hiszen amíg Stoiber egyér-
telmûen vezetett a szakértelmet 
firtató kérdéseknél, addig

Schrödernél a szimpátiaértékek
voltak magasak. Az abszurditást mi
sem jellemzi jobban, hogy azokban
az keleti és északi körzetekben
szavaztak tömegesen a baloldali
pártokra, ahonnan évente százez-
rek költöznek délre, hogy megélhe-
tést találjanak a kereszténydemok-
rata vezetésû tartományokban. Hi-
szen Bajorország és Baden-
Württemberg 5,5%-os munkanél-
küliségi adatai messze jobbak a
közel 10%-os országos átlagnál.
Racionális alapon tehát nehezen
magyarázható, miért utasították el
az északi és keleti területek azt a
lehetõséget, hogy a bajor modellt
kiterjesszék egész Németországra.
Úgy tûnik, igaza volt Lothar de
Maiziere-nek, az NDK egyetlen
szabadon választott miniszterel-
nökének, aki az egyesülési tárgya-
lásokon 1990-ben figyelmeztette
Kohl kancellárt: az újraegyesülés-
sel a régi szövetségi köztársaság is
megváltozik, protestánsabb, sze-
kularizáltabb és vörösebb lesz.
Úgy is fogalmazhatnánk, az egye-
süléséért a CDU/CSU elnyerte
méltó büntetését. – GRÓF TISZA

A

Aki magyarként követte szeptember 22-én a német
választási krimit, az egy menetben ismét átélhette áp-
rilis 7-ét és 21-ét. Az urnák bezárását követõ elsõ
becslések még a CDU/CSU közel kétszázalékos veze-
tésérõl, a zöldek és az FDP fejfej melletti versengésé-
rõl szóltak. Ez az eredmény elegendõ lett volna a kor-
mányváltáshoz, a Szövetségi Gyûlésben egy szolid ke-
resztény-liberális többséghez. Nem így történt. 

Újra vörös-zöld koalíció Berlinben

Kellett ez neked,
Németország?

k ü l p o l i t i k a

Hogy mennyire érdemes komolyan venni 
a kancellárt, azt jól jelzi, hogy amíg az urnák

bezárásáig azért küzdött, hogy megállítsa a „texasi
cowboy iraki ámokfutását”, kedden már azért

kilincselt Londonban, hogy Blairnél kieszközöljön
egy találkozót George W. Bush-sal.

Gerhard Schröder munkában 
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zerkilencszázkilencvennyolc te-
lén járunk. Magyarország né-
hány hónapra van már csak at-
tól, hogy a NATO tagjává váljon.

A kormány beterjeszt egy alkot-
mánymódosítási javaslatot az Or-
szággyûlés elé, amelynek célja a
NATO-kötelezettségek gyakorlati
teljesítésének lehetõvé tétele, elsõ-
sorban a külföldi fegyveres erõk
magyarországi fogadásával kapcso-
latos hatáskörök egy részének a par-
lamenttõl a kormányhoz delegálását
illetõen. A módosítás ugyan pro for-

ma nem elõfeltétele csatlakozá-
sunknak, mégis igen nagy jelentõsé-
gû: egy válsághelyzet esetén nem
mindig van idõ arra, hogy az Or-
szággyûlés összeüljön és határozatot
hozzon például szövetségeseink lég-
térhasználati kérelmérõl. (Ne felejt-
sük: mindössze pár hónapra va-
gyunk a Jugoszlávia elleni NATO-
légicsapások megkezdésétõl.) Úgy
tûnik, semmi sem állhat az alkot-
mánymódosítás útjában. Egyszer
csak azonban világtörténelmi jelen-
tõségû dolog történik: a kormány-

többség leszavazza Burány Sándor
MSZP-s és Eörsi Mátyás SZDSZ-es
képviselõk jelölését két, az ellenzék
által felállítani javasolt parlamenti
vizsgálóbizottság elnöki székébe.

Ez azért már tényleg egy olyan
esemény, amiért érdemes egy NA-
TO-tagságunk mindennapjait meg-
határozó alkotmánymódosítást sutba
dobni. Kovács László kijelenti, hogy
„nem büntetni akarjuk a kormányt,
csak nem teszünk szívességet neki,
mert nem érdemli meg, magatartá-
sával pedig nem szolgál rá arra,
hogy az ellenzék együttmûködési
készséget mutasson”. Márpedig Ko-
vács nem csak fenyegetõzik: két hét
múlva a szocialisták és az SZDSZ
valóban nem szavazzák meg az al-
kotmánymódosítást, amely így elbu-
kik. E rég elfelejtett sztorira csak
azért gondoltuk felhívni a figyelmet,
mert a szocialista pártelnök napja-
inkban minden rekordot megdöntõ
szemforgatással sopánkodik afelett,
hogy a Fidesz úgymond kicsinyes
belpolitikai okokból veszélyezteti
hazánk EU-csatlakozását, amikor
feltételekhez köti a kapcsolódó al-
kotmánymódosítás megszavazását.
E feltételek a kis- és középvállalko-
zások, illetve a gazdák versenyké-

pességének javítására, és az uniós
bérfelzárkóztatás szükségességére
vonatkoznak. S valljuk be, van mi-
ért aggódni a Medgyessy-kormány e
téren végzett tevékenységét illetõ-
en. Felszámolták a kis- és középvál-
lalkozókat helyzetbe hozó Széche-
nyi-tervet, leállították a gazdahitel-
programot, a földtörvény módosítá-
sával ismét a bérlõk (értsd: a szoci-
alista tsz-lobbi), és rajtuk keresztül
a külföldi földspekulánsok kerültek
elõnybe. A tét pedig igen nagy, hi-
szen a csatlakozás utáni elsõ évek-
ben nem fulladunk majd bele a
brüsszeli pénzáradatba – örülünk,
ha nullszaldónál kicsit jobban meg-
ússzuk –, ugyanakkor sújt majd
minket a csatlakozás minden termé-
szetes következménye: a magyar
gazdáknak és vállalkozóknak a ki-
bõvített EU 500 milliós piacán kell
majd helytállniuk a versenyben, az
árak pedig növekedni fognak. A
kérdés tehát nem a vajon, hanem a
hogyan. 

Aztán pedig hogy hazánk sikeres
EU-csatlakozása, vagy Burány Sán-
dor és Eörsi Mátyás bizottsági el-
nöksége számít-e inkább nemzeti
ügynek, döntse el a kedves olvasó.

– BOZÓTHARCOS
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Kettõs mérce a belpolitikában?

Alkotmánymódosítások
„Botrányba fulladt a parlament keddi ülése. Az ellen-
zék kivonult a terembõl, amit azzal indokolt, hogy a
koalíciós pártok leszavazták az MSZP és az SZDSZ
által javasolt vizsgálóbizottságok személyi összetéte-
lére vonatkozó indítványt. A szocialisták válaszkép-
pen közölték: visszavonják aláírásukat a NATO-tag-
sággal kapcsolatos, alkotmánymódosítást elõirányzó
megállapodásról, és hasonlóan döntött az SZDSZ is.”
(Népszabadság, 1998. december 2.)

viszonylag nyugodt, magyarel-
lenes kirohanásoktól ezúttal
mentes kampányt követõen hét
párt jutott be, és négy jobbkö-

zép erõ – a Szlovák Demokratikus
és Keresztény Unió (SDKU), a Ma-
gyar Koalíció Pártja (MKP), a Ke-
reszténydemokrata Mozgalom
(KDH) és az Új Polgárok Szövetsé-
ge (ANO) – meg is kezdte a kor-
mánykoalíciós tárgyalásokat. 

A versenyt a Vladimír (Vlado)
Meciar vezette Demokratikus Szlo-
vákiáért Mozgalom (HZDS) nyerte
19%-kal, de esélye nem nyílik a
kormányzásra. A Mikulás Dzurinda
kormányfõ vezette SDKU a várako-
zásokat felülmúlva 15, Fico SMER-
je (Irány) 13, az MKP 11, a KDH és
az ANO 8, a Kommunista Párt pedig
6%-os eredménnyel jutott a parla-

mentbe (a kommunistáknak magyar
honlapjuk is van, érdemes megnéz-
ni: www.kss.sk). Jó hír a radikális
nacionalisták kiesése. Nyár közepé-
ig úgy tûnt, a „külföldi beavatkozás”
nem kezdi ki a HZDS támogatottsá-
gát, ekkor azonban pártszakadás kö-
vetkezett be. A kampány során a
legnagyobb botrányt azzal okozta,
hogy trágár szavak kíséretében meg-
támadott egy riportert, amiért az
megkérdezte, mibõl fizette ki villája
átalakításának 41 millió koronás
számláját. Kérdés, hogy Meciar mi-
vel szólítja meg választóit. Az EU
bírálatával nehezen, mert a lakosság
híve a csatlakozásnak. A gazdasági
reformok akadályozásához nincs
ereje. A korrupcióról pedig jobb, ha
nem beszél. Úgy tûnik, politikus-
ként a végét járja. 

A választás vesztese a populis-
ta, 38 éves SMER-vezér, Robert
Fico – akinek a beceneve,
(„Robotko”) csehül vibrátort jelent
– a kormányfõi poszt megszerzésé-
re számított, mondván, eljött az
ideje, hogy „valaki rendet csinál-
jon”: „az elõzõ kormányok loptak,
csaltak, hazudtak, kiárusították az
országot”, de õ majd utánanéz a
milliomosoknak, a kisemberek ér-
dekeit fogja szem elõtt tartani,
mert „õk mindig sokat dolgoztak, a
szocializmusban is, amiben sok jó
is volt”. A nemzetiségi kérdésrõl a
SMER annyit mond, hogy Szlová-
kia a jogok biztosítása terén élen
jár, azok bõvítése szociális feszült-
ségeket indukálna. 

A Magyar Koalíció Pártjának az
eddigi 15 helyett 20 képviselõje
lesz. Az MKP a kampány során
igyekezett nem kizárólag etnikai
pártként megjelenni, egy felmérés
szerint minden hetedik támogatója
szlovák. Alapvetõ dilemmája,
hogy amennyiben keményen kiáll
a magyar ügy mellett, és bátran

konfrontálódik a szlovák pártok-
kal, akkor ugyan biztosan számít-
hat a magyarok szavazatára, a poli-
tikai életben azonban karanténba
kerül. Az MKP négy éve vállalta
azt, hogy nem nyitja meg a Benes-
dekrétumok ügyét, nem követel
autonómiát, valamint magyar egye-
temet. Ezeket be is tartotta, ami
nem mondható el koalíciós partne-
reirõl. Nem született törvény a
nevesítetlen földekrõl, nem sike-
rült elérni, hogy a helyi ügyekbe
nagyobb beleszólásuk legyen a
magyaroknak, és nem jött létre
önálló magyar egyetemi kar
Nyitrán. 

A második helyezett, maraton-
futó Dzurinda most újabb lehetõsé-
get kaphat egy ideológiailag homo-
génebb koalíció élén. Teendõje
lesz bõven, hiszen az elsõ
Dzurinda-kabinet egyetlen refor-
mot sem vitt végig, így az új kor-
mány egyszerre kerül lépéskény-
szerbe a nyugdíjak, az egészség-
ügy, az oktatás és a közigazgatás
területén.                    – BALÁZSKA

Vlado, Robotko 
és a Mikulás
A



iszen éppen a most kétszáz éve
született Kossuth Lajos mondta
valamikor: a múlt a jövendõ-
nek tüköre. Bizony tanulságos

dolog néha belenézni ebbe a tükör-
be. Az egyik legnagyobb magyar ha-
zafi gondolkodásmódját mindannyi-
an jól ismerjük, tudjuk, hogy euro-
péer és elkötelezett demokratát tisz-
telhetünk benne. Ahogy Szabad
György írja róla, teljes természetes-
séggel vallotta magát és nemzetét
magyarnak és európainak. Korának
egyik legmodernebbül gondolkodó
államférfija volt, és lám, mégis látott
fantáziát a történelemben. 

Kossuth, ha ma élne, furcsa dol-
gokat gondolna a nevében szónok-
ló némely politikusok nyilatkoza-
tairól. Tanuljunk meg kicsik lenni,
felejtsük el a múltat… Hogy hát ki
mondott ilyet… neveket inkább
nem írok, mert az asszociáció sza-
badságát és örömét senkitõl sem
akarom megvonni, de a megfejtés –
úgy gondolom – egyáltalán nem
nehéz. Szóval, egyeseknek volna
mit tanulni Kossuth Lajostól, ha
komolyan példaképüknek tekintik.
És jó lenne végre, ha nem azon
kellene még mindig vitatkoznunk,
hogy most akkor Kádár alatt dikta-
túra volt-e avagy sem.

Fiatal lengyel ismerõsöm mond-
ta nekem a minap, hogy õk otthon,
Lengyelországban már rájöttek ar-
ra, hogy a múltat nem lehet bele-
keverni a politikába. Nem éri meg.
Politikailag nem hoz hasznot. Szo-
morúan hallgattam, és eszembe ju-
tottak  Kossuth fent idézett szavai.
Mert éppen mi, fiatalok tudhatunk
a múltból a legtöbbet meríteni,
egyaránt tanulva a jóból is, rossz-
ból is. Mi tisztán láthatjuk, hogy
mi volt a nagyok szerepe a történe-
lemben, láthatjuk, hogy mikor hig-

gadt államférfira volt szükség, ott
volt Széchenyi, mikor forradalmár
kellett, jött Kossuth. És így tovább.
A múltnak pedig, pláne amíg csak
félmúlt, bizony ott a helye a politi-
kában is, tükörként állva mindenki
számára, aki szerint jobb, ha elfe-
lejtjük történelmünk sötétebb folt-
jait. Mert Kossuth nem csak a di-
csõ pillanatokra gondolt, mikor ki-
mondta a szomorú igazságot:
„…úgy látszik, hogy a magyarnak
hiába írták a történelmet. Nem
okul semmin. Még csak saját kárán
sem.” És milyen igaza van. Mert ez
a fõ problémánk. Hogy mi – sok
hasonló sorsú országgal ellentét-
ben – még mindig képtelenek va-
gyunk rendbe tenni múltunkat, kü-
lönböztetni jó és rossz, elnyomó és
elnyomott, spicli és célszemély kö-
zött. Hogy a történelem nálunk
nem a tanulás és emlékezés, ha-
nem kölcsönös provokációk tárgya,
melyek valóban két táborra oszta-
nak minket.

Vajon mit szólna Kossuth (vagy
– horribile dictu – Széchenyi), ha
találkozna a „két Magyarország”
mára sajnos már lassan realitássá
váló ideájával? Vajon azért egyesí-
tette annak idején a nemzetet egy
közös célért, Széchenyi elismeré-
sét is kiérdemelve, hogy másfél év-
század elmúltával ezt lássa Ma-
gyarországon? Nem hiszem. De
hallgassunk csak bele itt egy, a mi-
nap elhangzott Kossuth téri be-
szédbe (a szónok személye marad-
jon itt is rejtély):   

„Dédapáink: Kossuth honvéd-
jei. Nagyszüleink, kik itt, e téren

kiáltották ki az elsõ köztársaságot.
Szüleink, akik a háború véres rom-
jaiból építették fel az országot és a
szabadságért harcoltak 1956-ban.
Köszönettel tartozunk nekik. Em-
lékük, áldozatuk kötelez.”

Szép szavak, valóban. Csak a
fenti kontextusban szemlélve – és
rövid gondolkodás után felismerve
az elõadó kilétét – aligha lehetnek

õszinték. Íme, ez is hiányzik még
kis hazánk politikai kultúrájából: a
történelmi õszinteség, amely legin-
kább a történelem tiszteletébõl
kellene fakadjon. De ha valaki úgy
beszél történelemrõl, hogy szavai
mögött jobb esetben is csak üres-
ség, rosszabb esetben pedig dicste-
len múltbéli szerep áll, akkor bi-
zony Kossuth Lajos bátran foroghat
a sírjában. Mert rá szokták fogni,
hogy akarnok, egoista diktátor,
meggondolatlan és idealista forra-
dalmár volt, de azt, hogy hazánk
ügyeiben és sorskérdéseiben ne
õszintén és szívbõl nyilatkozott

volna, talán senki sem merné róla
állítani.

Nem hiába vannak nekünk, ma-
gyaroknak kiváló nemzeti hõseink.
Sokat lehet tanulni tõlük. A Kos-
suthoktól és a Széchenyiktõl is.
Nem számítanak a múltbeli véle-
ménykülönbségek, mert az utókor –
hitem szerint – elõbb vagy utóbb
képes lesz az elfogulatlan értéke-
lésre. Talán majd unokáink unokái
megértik korunk üzenetét, és a mai
szembenállásból csak annyi fog lát-
szani, amennyit ma mi látunk száz-
ötven év távlatában. Idealizmus, le-
het. De talán annyit elérünk a kö-
zeljövõben: világhíres nemzeti for-
radalmárunk nem szembeállítani
fog majd minket, nem lesznek Kos-
suth- és Széchenyi-pártiak, hanem
csak magyarságpártiak lesznek.
Ami ezen túl van, nem létkérdés,
csak módszertan. Ez lenne a jövõ. 

Csak a múltnak, a tapintatlan
múltnak sötétebbik fele ne zavarna
mindig bele egyre jobban a tisztuló
képbe. De ne csüggedjünk. Vi-
gasztaljon minket Kossuth gondo-
lata: „Akkor legnagyobb a sötét-
ség, mikor a hajnal közel van.”

– NÉPNEVELÕ

m ú l t i d é z õ
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Kétszáz éve született „a leghívebb magyar”

Jövendõnek tüköre
Az õsz mindig gondolkodásra készteti az embert.
Különösen a mostani õszön, mikor annyi fontos év-
fordulót ülünk, könnyen eltöprengünk bizonyos tör-
vényszerûségeken. Önkéntelenül is visszagondo-
lunk a múltra, összevetjük azt a jelennel, elemzünk
és párhuzamokat vonunk.

H

Kossuth Lajos szobra az amerikai Clevelandben

Ahogy Szabad György írja róla, teljes 
természetességgel vallotta magát és nemzetét 

magyarnak és európainak. 



a cikk a fenti stílben hömpö-
lyög tovább egész kolumnán.
Szerepel benne Bayer és az uk-
rán kéjnõ párhuzam, a polgári

oldal vezetõje, amint épp elõveszi,
hogy aztán széllel szemben próbál-
jon, na mit is? Olvashatunk továbbá
gomolygó gonoszságról, undorító és
szánalmas belpolitikai vitákról, fele-
lõtlenségrõl és infantilizmusról.

Az egész anyag olyanra sikeredett,
mint a 168 Órából egy véletlenszerû-
en kiválasztott Mészáros Tamás-cikk
3.1-es lebutított változata. A HVG
burkolt, vagy az Élet és Irodalom in-
tellektuálisra hangszerelt, megkoc-
káztatom, olykor valóban humoros
szerkesztõségi szurkálásai helyett itt
szabályosan telibe vágnak. Kísérle-
teznek.

„Vegye a bátorságot magának” –
szól az egyre szûkülõ perspektívájú
lappiacon a Narancs segélysikolya. A
magát szókimondóan kritikus, ellen-
zékieskedõ „bátor” csapatként reklá-
mozó szerkesztõség azonban május
óta furcsa identitászavarral küzd. A
hatalom helyett rendre a parlamenti
ellenzék kerül érdeklõdésük közép-
pontjába. Rugdossák, pofozgatják,
miként a pamutgombolyagot a kisci-
ca, e témaválasztásnak megfelelõ esz-
tétikai színvonalon, a naiv mûkedve-
lõk õszinte örömére. Ha egy szóval
kéne jellemezni a jelenséget, azt
mondhatnánk, ízléstelen.

Miként a pavlovi reflex kiváltotta
száj sarkából szivárgó nyálfolyam is.
In konkreto a Narancs szerkesztõsé-
gi cikke, mely citromba harapott em-
ber örömével képes írni a volt mi-
niszterelnökrõl. Megható az az igye-
kezet, mellyel Orbán Viktort még a
saját képességeiknél is alacsonyabb
szinten lévõ helyre kívánják pozício-

nálni. Tagadhatatlan, ha nem lenné-
nek irányvonalbeli kényszereik, még
örülhetnénk is. Örülhetnénk, hogy
ha már mindenképpen fogást kell
valakin keresni, nem a könnyebb el-
lenállás irányába, azaz Medgyessy
Péter felé mozdultak. Mondhatnánk,
nekünk mindig is az a kiscsávó volt
szimpatikusabb, aki erejét fitog-
tatandó, az erõsebb srácoknak ugrott
neki; nem a szerencsétlen véznák-
nak.

Az itt felvillantott pit bull-zsurna-
lizmus egy más szempontból nézve
azonban nem más, mint napi politikai
érdekek iránti kritikátlan alázat. „Így
válik háztartási eszközzé az eszméd”
–  énekelte annak idején a szebb na-
pokat látott (he-he) Pajor Tamás, s bi-
zony ez a rövidke sor a Magyar Na-
rancs romló állapotának pontos diag-
nózisa. Munkájuk terméke egyfelõl az
ijesztõre stilizált szalmabábu, akivel
riogatni lehet, meg nyilazni rá éjjel,
nappal, és vannak õk, akiknek nevét
is csak félve ejtik ki, halkan susogják
a redakcióban: Péter, László.

Pedig ha sikerült volna egy, csak
egy percre elszakadni Orbán szemé-
lyétõl, és megvizsgálni a szavai mö-
gött rejtõzõ tartalmat, talán kiderült
volna, az nemhogy nem az ördögtõl
való, hanem az Európai Unióhoz va-
ló csatlakozásunk húsbavágó kérdé-
seit elemzi és vonja le az egyetlen
helyes következtetést: csatlakozni
csak jó feltételek mellett szabad. 

Az elszakadás sajnos nem sike-
rült, s a démonizált egykori minisz-
terelnök körül tovább döngicsélnek
e súlytalan kis teremtmények, mi-
ként a lámpa körül az éjszakai rova-
rok. Tulajdonképpen nem is bánjuk.
Zizeghetnek még egy ideig, aztán jö-
vünk a Kemotoxszal.                – ZAB

„A magunk részérõl mégis inkább arra szavaznánk,
hogy a volt kormányfõnek elment minden józan
esze. Nem egy nagy kunszt amúgy, ismételgessék
csak sokat magukban, hogy nekem mindig igazam
van, olyan nem lehet, hogy nekem ne legyen igazam,
csak hülyékkel vagyok körülvéve, és meg is loptak,
elvették a játékomat, de most széttaposom a hangyá-
kat – fix, hogy ettõl egy idõ után bárki zizi lenne egy
kicsit.” (Szerkesztõségi pamflet a Magyar Narancs
szeptember 19-i számában.)

S
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Támadás
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ópofa jobboldali szokásként leg-
szívesebben most teli szájjal el-
kezdenénk provokatõrözni, meg
célozgatni; nem tesszük, mert

tudjuk, hogy az önmagát komoly nagy-
politikai tényezõnek gondoló, a nem-
zetet en bloc egységesíteni szándéko-
zó fiatal értelmiségi elitmozgalom
helybõl volt olyan csacsi az elmúlt
idõkben, mint más nekifutásból. Él
ugyanis az a tévhit a mai magyar köz-

életben, hogy hetenként néhány tucat
ökölrázó összegyûjtése meg zavaros
közlemények kiadása egyenlõ a nem-
zet állandó megmentésével: nem tûnik
fel senkinek sem, hogy a Jobbik az el-
múlt idõkben a baloldali orgánumok-
ban többször jelent meg, mint a jobbol-
dali sajtóban. Ezt persze nem róhatjuk
fel túloldali újságoknak, nekik tiszta
nyereség az egész. A Jobbik rendsze-
res szerepeltetése ugyanis többet rom-
bolt a polgári oldal népszerûségén,
mint Keller László összes homlokrán-
colása és mutogatópálcás sajótájékoz-
tatója. A komolykodó mezbe öltöztetett
tömény hülyeség ugyanis elrettentõbb
minden állítólagos ügynél.

Nem ütött minket túlságosan tehát
az idézett bejelentés, bár kérdés,

hogy igazából mit is fog szervezni az
egyetemeken a Jobbik: a normális
tagság már rég elmenekült a vezetõ-
ség akciói miatt; a független népek
meg többek között akkor röhögték
magukat betegre, amikor a srácok az
Erzsébet hídi harcok kapcsán egy
nap eltéréssel két teljesen különbözõ
közleményt adtak ki.

Intõ jel viszont, hogy megalakul a
Jobbik Magyarországért mozgalom,
amely a nemzeti összefogást hirdetõ
kezdeményezések számát gyarapítja
és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy
még egy ideig élvezhetjük a retorikai
és kreativitási Ki mit tud? utolsó he-
lyéért vívott harcot a Mozgalom és
mondjuk az antifasiszta gyermekba-
rát Hanti Vili bácsi között. Értsük
egymást: semmi baj az önszervezõ-
déssel, sok tevékeny, kiváló  job-
bikost és ex-jobbikost ismerünk (bár
ez a szöveg kicsit hajaz miniszterel-
nökünk „találkoztam miépesekkel,
akik figyelemre méltó dolgokat
mondtak” címû lemezére, hagyjuk is
inkább); a baj az állandó feltûnési
viszketegségben és kóros magamuto-
gatásban szenvedõ néhány emberrel
van, akik ha látnak közelükben egy

partvisnyelet, beleszólnak. Ezzel (is)
hiteltelenítenek egy csomó kiváló
kezdeményezést, az állandó politikai
okoskodás meg végképp idegesítõ.
Különösen akkor, amikor az ifjú po-
tentátok egy kies városkában, valahol
a Dunakanyarban arról nyilatkoznak
az orruk alá dugott mikrofonba, hogy
szükség lenne egy új, „hiteles erköl-
csi alapokon álló” jobboldali pártra:
az enyhe kis félmosoly nem hagy két-
séget afelõl, hogy kiket is szánt az Úr-
isten kegyelme és a magyar népakarat
erre a szerepre. Szóval tele van egy
kicsit a hócipõnk az akarnoksággal
párosult erõszakossággal és politikai
dilettantizmussal, tessék kicsit meg-
húzódni, meg egyetemre járni. Nem
árt az senkinek. –TÉTÉNYI ISTVÁN

„A Jobboldali Ifjúsági
Közösség (Jobbik) kivo-
nul a nagypolitika szín-
terérõl, és a jövõben ki-
zárólag ifjúságszervezés-
sel foglalkozik majd, míg
a politikai értékek kép-
viseletére létrehozza a
Jobbik Magyarországért
mozgalmat – tájékozta-
tott Vona Gábor, a szer-
vezet elnökségi tagja.”
(Kivonul a Jobbik a
nagypolitikából címû
cikk az MNO.hu-n 2002.
szeptember 30-án.)

Agypolitikai kivonulás 

J

Intõ jel viszont, hogy megalakul a Jobbik 
Magyarországért mozgalom (…) és azzal a veszéllyel

fenyeget, hogy még egy ideig élvezhetjük a 
retorikai és kreativitási Ki mit tud? utolsó helyéért 
vívott harcot a Mozgalom és mondjuk az antifasiszta

gyermekbarát Hanti Vili bácsi között.



zámtalan érdeklõdõ bevallottan
vállalkozásának, érdekeltségé-
nek hitelfedezetéül kívánta új
szerzeményét felhasználni, a

tranzakció részleteirõl, mikéntjérõl
érdeklõdött. A vásárlási költség nem
számított. Hogy ilyet tenni nemcsak,
hogy nem épp etikus, de nem is lehet,
csak a telefonbeszélgetés végén de-
rült ki. Új név, új arc, vagy mégsem?

Kovács László fagyos lelke lassacs-
kán felengedni látszik, már az MTV
hírmûsorainak riportereivel is szóba
áll, de úgy látszik, az adását még nem
nézi. Pedig a fentebb idézett anyagból
sokat tanulhatott volna. Történt ugyan-
is, hogy egy jászberényi fórumon a
Magyar Szocialista Párt névváltoztatá-
sának szándékát jelentette be, mi több
a Köztársaság téri, rossz emlékû szék-

ház eladását is fontolóra vennék. Te-
gyük hát fel a kérdést, vajon megéri-e
a sok macera, jövés-menés, hogy a ku-
tyából megalkossák a szalonnát? Az
elsietett válasz helyett, nézzük a törté-
nelmi hátteret.

A Kommunisták Magyarországi
Pártja vezetõinek megújulást tükrözõ
törekvése jegyében, 1948-ban, a fel-
morzsolt szociáldemokrata párttal
összenõve átkeresztelik szervezetüket
Magyar Dolgozók Pártja névre. Csi-
nálnak ezt, azt, átbuherálják a társa-
dalmat, már smakkol a szovjet elvtár-

saknak is, mikor rádöbbennek, hogy
ezzel a múlttal túl szoros egységbe
forrt  név nem trendi. 1956 októberé-
ben a sajnálatos események folyomá-
nyaként, a nagy szocialista vállalko-
zás a Magyar Szocialista Munkáspárt

nevet veszi fel. (Itt húznánk alá, mint-
egy mellékesen, hogy történelmünk
Mátyásai közül a két legismertebb:
Mátyás, az igazságos, illetve Mátyás,
az igazságtalan. Nos, ez utóbbi ko-
pasz, mosolygós bácsi sem eredeti ne-
vén futott be karriert. A névváltozta-
tásnak tehát mélyen gyökerezõ hagyo-

mányai vannak.) Tehát dolgozgat a
munkáspárt, építi a szocializmust,
élén Kádár Jánossal (akit egyébként
hosszú ideig Csermanekként tisztelt
az írógépmûszerész társadalom. S
hogy e jeles pártaktivista cikkcakkjai
tökéletes diverziós egységgé álljanak
össze, 1931-tõl a KIMSZ-ben Barna
Jánosként teszi le névjegyét a mun-
kásmozgalom asztalára.) Lanyhul a vi-
lág megforgathatóságába vetett hit,
már minden életrevalóbb elvtárs saját
pecsenyéjét sütögeti a szocializmus
takarékra állított forradalmi lángján,
amikor ránk köszönt a rendszerváltás.
Mindig csak a munka, sóhajtották az
elvtársak, azzal kihúzták a munkás
szót a párt nevébõl. Néhányan elmen-
tek a régiek közül, pl. Brutyó János,
Czinege Lajos (nem nevetni, ezek iga-
zi nagy nevek voltak), a többiek ma-
radtak.

Itt vannak közöttünk ünneplõben,
mint mindig. Most éppen megható-
dott arccal toporognak, hisz közele-
dik az oly szép emlékû névadó ün-
nepség. (A keresztelés szót – mint-
hogy az a klerikális felhangú kereszt
szót tartalmazza, a hangulatfestés
kedvéért itt mellõzzük.) Egy kézfo-
gás, egy összekacsintás, egy kód.
Régrõl ismerik egymást. Mi pedig
õket.                                   – ZSOMBI
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A Magyar Televízió egyik rendszeresen jelentkezõ mûsorában a névadási szo-
kások kerültek terítékre. Az ismert struktúrának megfelelõen a mûsor készítõi
arra keresték a választ, vajon pénzben is kifejezhetõ-e egy-egy jól csengõ, ne-
mesi asszociációt keltõ név. Újsághirdetést adtak fel, azzal a szöveggel, hogy
valami thy-ra végzõdõ név birtokosa kellõ ellenszolgáltatás fejében nevét a
vásárló rendelkezésére bocsátja. 

Keresztapák pártja

Doromboló cicus-díj tehát –
amelyet azok a mértékadó
magyar szellemi emberek
kapnak, akik különös buzgó-

sággal nyalogatják az alapítványi
ösztöndíjakra és kitüntetésekre
hatással levõ politikusok talpacs-

káit – ebben a hónapban Kartal
Zsuzsát illeti Történelmi lecke fi-
úknak és lányoknak címû írásá-
ért, ahol a szerzõ többek között
ezt írja: „Nem. Sem Medgyessy
Péter, sem a többiek nem voltak
hazaárulók. Cselekvõ férfiak vol-
tak, akik Magyarországért mun-
kálkodtak. Tudásukat hasznosít-
va talán lehetünk vidám kiskertje
a szabad Európának, egyenrangú
tagja a mûvelt világnak. Ezért
szavaztunk rájuk.” Szerkesztõsé-
günk a díj odaítélésekor figye-
lembe vette a szolgai csaholásba
hajló szervilizmust, a történelem
meghamisításának ritka szép pél-
dáját, a intellektuális renyheség-
gel párosult dilettáns akarnoksá-
got. Külön értékeltük a kádáriz-
mus korszakából jól ismert pár-

huzam felhasználását: a cikkben
szerepel ugyanis a bátor, egyenes
és bölcs Deák Ferenc összemosá-
sa kisstílû politikusokkal; a dua-
lizmus és a Kádár-korszak közöt-

ti egyezések és hasonlóságok „ki-
mutatása”.

Nagyon örültünk, hogy a
nagyívû áttekintés végén jutott
hely még a jövõre is: „És ha négy
évig a bizottságok jelentései lesz-

nek az újságok címoldalán és a
híradók vezetõ anyagaiban, mi
akkor is tudni fogjuk, hogy a gó-
tikus épületben rólunk szól a me-
se: lélegeztetõkészülékekrõl és
adókról, óvodákról és családi
pótlékokról, árvízkárosultakról és
tudományos ösztöndíjakról. 
A tenderek, teamek és projektek
mocsara fölött lesznek a parla-
mentben férfiak és nõk, akik
egészséges ivóvizünkért és leve-
gõnkért böngészik a könyvtára-
kat, írnak ki pályázatokat, és
pénzünket nem magukra, hanem
ránk költik. Kenyérhez, vízhez,
levegõhöz jutunk.”

Szerzõnknek gratulálunk és
szeretettel vegyes várakozással
várjuk újabb gyöngyszemeit.

– A SZERK.

A

Lanyhul a világ megforgathatóságába vetett hit, már
minden életrevalóbb elvtárs saját pecsenyéjét

sütögeti a szocializmus takarékra állított forradalmi
lángján, amikor ránk köszönt a rendszerváltás.

S

Újabb jutalmazott független értelmiségi

Doromboló cicus-díj
Az elmúlt idõszakban
sajnos (a szerkesztõség-
ben uralkodó végzetes
megosztottság miatt)
nem tudtuk az illõ egy-
hangúsággal megszavaz-
ni a hónap Doromboló
cicus-díját. Nem régen
azonban kezünkbe ke-
rült a mértékadónak és
építõnek gondolt színes
revolverlap, a 168 Óra
szeptember 5-i száma,
amelyben Kartal Zsuzsa
olyat követett el, hogy
közfelkiáltással jelöltük
a jutalomra.



zép az idõ, a kivetítõkön népvi-
seletbe öltözött táncosok. Jól
döntöttünk hát, konstatáltuk ba-
rátaimmal, hogy eljöttünk az ál-

lami Kossuth-emléknapra, a Kossuth
térre. Azért jöttek az ünneplõk, hogy
meghallgassák választott miniszterel-
nökünket, aki a határokon belül élõ
nemzet egyesítését tûzte zászlajára.
Ez a zászló azonban hurkapálcikára
ragasztott olcsó papírból készült. 

A nemzeti közép kormányának sok
millió híve közül mintegy kétezren
jöttek el együtt ünnepelni a nép veze-
tõivel. A téren ugyanakkor többen va-
gyunk: ellenzéki érzelmû polgárok
mellett több tucat civil ruhás rendõr,
és persze, a szélen gondosan õrzött hi-
vatásos tüntetõk serege. Hamarosan
felfedezzük a „szektorunkra” felvi-

gyázókat: két zord tekintetû dzsekis
urat, egy ballonkabátja rejtekébõl ka-
merázó férfit, és egy rutinos ex-karha-
talmistának látszó bácsit, aki – egy
kis pihenõ után? – talán újra fontos
megbízást kapott. S valóban: a nagyon
kedves arcú idõs úr elsétál mellet-
tünk. „Hagyjátok el a terepet!” – veti
oda. „Tessék?” – kérdezzük álmél-
kodva. „Megmondtam, lelépni!” –
erõsíti meg. „De uram, ez már nem az
az ország…” – próbálkoznánk, de
színpadra lép a vezetõ. Kitör a zûrza-
var, a hívek sikongatnak és tapsolnak,
a végeken pfújolnak, mi meg csende-
sen szemléljük a jelenetet. Közben a
színpadnál kiemelnek egy füttymes-
tert, akit idõs nénik halmoznak el üt-
legekkel. Nekünk mindenesetre nincs
félnivalónk, nem renitenskedünk,

csupán a nemzeti egység je-
gyében hallgatjuk a minisz-
terelnök szózatát.

Becsületesen felkészült,
meg kell hagyni. Alig baki-
zik, szinte folyékonyan olvas.
A tüntetõket államférfiúi
emelkedettséggel, papír nél-
kül oldozza fel bûneik alól.
Ahogy befejezi, azonnal fel-
csendül a Himnusz. Remek
megoldás, kis fáziskéséssel a rendbon-
tók is abbahagyják a kiabálást. A szín-
pad hátsó sarkában álldogáló minisz-
terelnök csendben végighallgatja a
Himnuszt, majd félszegen búcsút int és
eltûnik a paravánok mögött.

„Mit képzel maga?!” – áll meg egy
házaspár kollégánk mellett, aki a szó-
noklatokat diktafonra rögzítette. „A
fütyülést miért nem vette fel?” – így
az indulatos hölgy. Ekkor tér vissza
jóakarónk: „Le lesztek vadászva!
Ahogy mondom!” A házaspárnak eh-
hez nincs hozzáfûznivalója, elsietnek.

Mi csak állunk zavartan, tanácstala-
nul. Látjuk a ballonkabátost, a civil
ruhásokat, ahogy a kerítések mögött
kis csoportokban nézik vissza a meg-
örökített ünnepi pillanatokat… a Big
Brotherre gondolunk és a megígért
európai jövõre.

A tömeggel együtt mi is hazaindu-
lunk. A kivetítõn még látjuk, hogy
Kovács László pártelnök autogramot
oszt három honfitársnak a kerítés mö-
gül. A mûsorközlõ a Honvéd Együttes
produkciójára invitálja a tök üres
Kossuth teret.                 – HONFFY TAS
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nnyira jók. A legújabb anyag a
magát Hun Szövetségnek
nevezõ formáció munkája; a
Tudod-e magyar? címet viseli,

és ezúton kérek mindenkit, ne
akadjunk le a cím fonák gram-
matikai kisugárzásán, amelyet egy
vesszõ hiánya okoz – a szöveget
amúgy nem jellemzik a helyesírási
hibák, úgyhogy csak egyszeri baki-
val van dolgunk.

Az a legnagyobb baj, hogy a
szórólap tartalmi részével sem lehet
nagyon vitatkozni, minden pontja
csak egy furcsa nézõpontból hozza
ki azt az értelmezést, amelyben
üvölt a baromság. Nem világos?
Arról van szó, hogy a szórólap
szerzõi nagyrészt történelmi,
tudományos etc. tényeket ismertet-

nek, és a végkövetkeztetés megál-
lapítása elõtti pillanatban megáll-
nak, ugyanis 1. egyértelmû, mire
gondolnak, 2. ott olyan dolgokat
kellene kimondani, amelyek
alapján már simán oda lehetne
vágni egy ilyen hunszövetségnek.

Még mindig nem világos? Itt egy
példa. „A kaliforniai egyetemen a
60-as években, egy Vidler Penfild
nevû professzor a Rockefeller
alapítvány megbízásából olyan
kutatásokat végzett, melynek (sic!)
célja, hogy az emberiség génál-
lományában domináns géneket ke-
ressenek. (…) Két ilyen gént talál-
tak. Az egyiket semita génnek ne-
vezték el, ennek legjellemzõbb kép-
viselõi a zsidók (bocs,  tehát a zsi-
dók egy gén képviselõi??? – a

szerzõ). A másiknak nem adtak
nevet, de a jelentésükben úgy fogal-
maztak, hogy annak legjellemzõbb
képviselõi a Kárpát-medencében
élõ, magukat magyarnak nevezõ
népcsoport.”

Csak a komolyságunk bizonyítá-
sára tegyük fel, hogy a dolog igaz.
Jó, de akkor most mi van?  Mire le-
het ebbõl következtetni? Arra talán,
hogy harcnak kell dúlnia a zsidók
és a magukat magyaroknak nevezõ
nép között? Vagy arra, hogy csak
úgy egyszerûen irgalmatlan nagy ki-
rályok vagyunk? Mielõtt azonban
jönne valami gondolatmenet, már
arcon ver a következõ infó, hogy
mondjuk a fejedelemség korában
végigvertük fél Európát, vagy hogy a
magyar nyelv (ez persze szintén egy
kutatás eredménye) az õsi szógyö-
kök 64%-át tartalmazza, míg az an-
gol (külön hangsúlyozva) csak a so-
kadik helyen végzett!! És most, gon-
dolom, olyat kéne éreznem, mint
amikor Sydney utolsó napját négy
arannyal kezdtük, de hirtelen jött
három kajakból, meg a vízilabda!
Apám, szép volt a vége, de tényleg!
Itt vagyunk, buktuk a huszadik
századot, a fél rokonság a határon
túl él, viszont, és ez nem mese, a
szógyökök… hahh… 64%-a…
majdnem kétharmados többség…
totális kielégülés… Már csak egy
kis, akár holt nyelvvel kéne össze-

fognunk, megszavazni magunknak
a szógyökök száz százalékát, és
kezdõdhetne az ereszd el a hajam!
Magyar táblák Szingapúrban.

Az, hogy a kis-színes-informá-
cióhalmaz végére tettek néhány,
végkövetkeztetésnek szánt monda-
tot (hogy a magyar médiákok nem
látnak el bennünket efféle
érdekes, izgalmas, magyar szívbe
friss vért nyomó hírecskékkel, de
lássunk át a szitán: léteznek ilyen
hírek), nem volt elég arra, hogy
felfogjam: mivégre, milyen irány-
ból hova akartak eljutni a
készítõk. Az még eszembe jutott,
hogy ha a Hun Szövetség felvilá-
gosító-karitatív munkának szánta a
szórólapot, akkor ez tökéletesen
megfelel annak, amit olykor multi-
cégek szoktak csinálni. Fontos a
pénz, naná, de néha, hogy az
emberek azt higgyék, hogy nem is
annyira fontos a pénz, a cég
lemossa a Moszkva tér üveg-
épületét vagy az Erzsébet hidat,
kivilágítja a Váci utcát. Mindezt
persze ingyen, de gondoskodva
arról, hogy a multi nevét
emlegessék az ügy kapcsán. 

Aztán másnaptól folyik tovább
az üzlet, a kólaeladás kicsit megu-
grik. Vajon milyen a Hun Szövetség
(és foga fehérje különösen), ha
éppen nem jótékonykodik?

– MÉZES MADZAG IMRE

S

Szüreti szezon – egy szórólap

Tudod-e hun?
A postaládákban landoló szórólapok között csak
nagy ritkán találni olyat, amelyik legalább öt percre
leköti a gondolkodó embert. A politikai szórólapok
csak néha szórakoztatnak (egy ilyen volt, amikor
valaki vicces kedvû úr/hölgy az összes, a házba
kerülõ Gy. Németh-szórólap szlogenjét átírta arra,
hogy „Együtt többet lopunk”), de ha valamelyik
lelkes hungaro-radikál-militari ificsapat szór,
nekem mindig megdobban a szívem.

Egyetértésben a nemzettel

Le lesztek vadászva!

A



– A rendszerváltás óta meglehetõsen
sok vita folyik arról, hogy Moszkva
rendelkezett-e pontos forgatókönyv-
vel Magyarország „gleischal-
tolására”. Hol tart jelenleg a kuta-
tás?
– A politikai és társadalmi élet tel-
jes, részletes átalakítását felvázoló
forgatókönyvet jelenleg nem isme-
rünk – persze ez nem jelenti azt,
hogy moszkvai levéltárakban ne lé-
tezne ilyen. Az azonban bizonyos,
hogy például a hadsereget már
1945-tõl pontos tervek szerint ala-
kították át – szovjet segédlettel. Cél
volt a tábori lelkészi szolgálat fel-
bomlasztása, pontosan kidolgozták
a politikai tiszti intézmény rendsze-
rét és a szovjet tanácsadók szerepét.
A hadsereg totális átalakulása
1950–51-re, a Sólyom-per végére
lezárul.
– Ha nem létezett pontos forgató-
könyv, miért nem állt jobban ellen a
Kisgazdapárt a kommunista befo-
lyásolási törekvéseknek?
– Cortazar írta valahol, hogy a jövõ
mindig beláthatatlannak, a múlt
mindig szükségszerûnek tûnik. Ép-
pen ezért, amikor a korszakról be-
szélünk, nem szabad elfelejtenünk,
hogy itt voltak a szovjet csapatok, az
ország egy vesztes háború következ-
ményeit próbálta kiheverni. Hiába
nyerte meg fölényesen az 1945-ös
választásokat a Kisgazdapárt. Esé-
lye nem volt kormányt alakítani a
kommunista párt nélkül. Vorosilov,
a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság
elnöke ugyanis ebbe egyszerûen
nem ment volna bele. A kisgazdák
csak az arányosításra törekedhet-
tek:  minden erejükkel azon voltak,
hogy legalább a befolyásuk feleljen
meg ténylegesen a választásokon el-
ért eredményüknek. Egy ideig sike-
rült is ez a taktika, hiszen 1946-ban
például a legnagyobb kormánypárt
ellenállásán bukott meg az egyházi
iskolák államosításának terve. A
kommunisták pedig minden törvé-
nyes és törvénytelen eszközzel a ha-
talom megragadásán voltak – hátuk
mögött azonban ott álltak a szovjet
hadosztályok és az állambiztonsági
szervek.
– Ön sokat foglalkozott a Magyar
Közösség perével. Mit tudhatunk er-
rõl a szervezetrõl?
– A nagyszabású Közösség-per
megértéséhez vissza kell mennünk
a Horthy-korszakba. A rendszer

ugyanis kétségtelenül hordozott
autoriter jegyeket, de ha valaki nem
szervezkedett a fennálló államhata-
lom megdöntésére vagy nem agitált
Horthy ellen és nem volt kommunis-
ta, szabadon élhetett az alapvetõ sza-
badságjogokkal. Így az egyesülési
jogot is gyakorolhatták a polgárok. A
titkosság csak annyit jelentett, hogy

nem volt hivatalosan bejelentett
egyesülésük. Így mûködött az
Etelközi Szövetség, de a Közösség is.
Legális egyesületeken belül dolgoz-
tak, de ilyen „fedõszerve” a KMP-
nek is sokszor volt.
– Hogyan lett mégis a szervezet a
németellenes mozgalom egyik góc-
pontja?

– A hivatalos magyar politika a há-
borúból való kiugrás elõkészítésé-
ben több szálon „dolgozott”. A kiug-
rási iroda és a tikosszolgálati-
diplomáciai manõverek mellett
szükség volt egy nagyobb, szélesebb
kapcsolati hálóval rendelkezõ, ope-
ratív szervezetre, amely katona tag-
jai révén akár fegyvert is tudott sze-
rezni. Többek között ilyen szervezet
volt a Magyar Közösség is, amely-
nek tagjai a kommunista fegyveres
ellenállás mellett a nemzeti ellenál-
lás legerõsebb csoportját képezték,
de amelyrõl az elmúlt évtizedekben
érthetõ okokból nem sokat hallhat-
tunk. Pedig nagyon keményen
szembe mentek ezek az emberek a
nyilasokkal és a németekkel…
– …1945 után mégis súlyos börtön-
büntetésre ítélték õket. És ez már
felveti a koncepciós perek kérdését
is.
– A totalitárius államban egy irat
nem vész el, csak átalakul. A negy-
venes évek végérõl származó ÁVH-
s jelentésekben lehet olvasni, hogy
ilyen és ilyen gyanúsított iratai kö-
zött olyan feljegyzéseket találtak,
amelyekkel nem tudtak mit kezde-
ni. Ez az anyag azonban szépen
gyûlik és egyszer csak, amikor
szükség van egy-egy nagyszabású
összeesküvésre, elõszedik. Ez az a
pont, ahol a már szinte önjáróvá
vált politikai rendõrség maga hatá-
rozza meg a politikát is. S hogy
mennyire szerteágazó egy diktatúra
logikája, mutatja Kádár János
Rajk-perrel kapcsolatos mondása,
mely szerint „Rákosi elvtársnak
kétéves munkája van ebben az
ügyben.” A Közösség-perben is azt
láthatjuk, hogy kétszázon felül van
a perbe fogottak, ötszáz körül a le-
tartóztatottak és kétezer körül a
megfigyeltek száma, akik nem is
biztos, hogy tagok. Az ÁVH ekkor
tudja „tömegesíteni” elnyomó
tevékenységét. A struktúrát ennél
a pernél hozták létre, a rendszert
kipróbálták, és látták, jól mûködik.
Innentõl már csak elhatározás
kérdése volt, ki legyen az újabb
áldozat, ki az „összeesküvõ”. A
bõvülõ irattömeggel, vallomások-
kal pedig folyamatosan zajlott a
manipuláció; a jelenleg is zajló
politikai csatározások miatt is sok
idõnek kell eltelnie, hogy a kutatás
tisztán lásson ezekben a kérdések-
ben. – ABA

i n t e r j ú
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Ötvös István történész, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem tanársegédje szerint bizonyos, hogy a
moszkvai levéltárakban számos ismeretlen, a magyar-
országi kommunista hatalomátvétellel foglakozó irat
található még ma is.
– 1950-re, a tanácsi választásokkal befejezõdött Ma-
gyarország kommunista „megszállása”, teljessé vált
az 1945-ben elkezdõdött hatalomátvétel – mondta la-
punknak a korszak kutatója, aki a források alapján
úgy látja, hogy egy bizonyos idõszakban az ÁVH át-
vette az ország irányítását. 

Ötvös István tervekrõl, perekrõl és a beláthatatlan jövõrõl

Irat nem vész el,
csak átalakul

„A bõvülõ irattömeggel folyamatosan zajlott a manipuláció”
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• terjesztes@ufi.hu

Tisztelt Olvasóink!
Várjuk azon vállalkozó szellemû olvasóink jelentkezését, akik –
dacolva a hatalom rosszallásával – küzdeni akarnak a baloldali
médiatúlsúly ellen,  a sokszínû sajtókínálat érdekében és vállal-
ják, hogy lapunkat több (tíz, száz) példányban terjesztik saját
vendéglátóhelyeiken (kávézó, étterem, borozó, sörözõ, panzió,
videotéka stb.).

Jelentkezni lehet: e-mail: terjesztes@ufi.hu, tel.: 475-6174, 
cím: Utolsó Figyelmeztetés, 1062 Budapest, Lendvay u. 28.

Szitsák a görög tüzet
Tisztelt Szerkesztõk!
Csak most fedeztem fel az Önök hon-hol lapját. Õszintén mondva csak ar-
ra kell-e gondolniuk, hogy az önök szüleit „az a régi rendszer” nevelte ki
és önök most azt sem tudják, hogy mit szajkóznak. Egyáltalán a munka
izét már megkóstolták? Az rettenetesen könnyû, hogy szitsák a görög tü-
zet. Az biztos, hogy a mai huszon évesek is kezdenek rádöbbeni, hogy
akár hogy is lesz Viktorka és magjai vagy csirái nem fognak már labdába
rugni többek közt azért, mert ez a rettenetes pocskondiázást amit maguk
végeznek egyszerüen gyomorforgató. Akár hány diplomát hordhatnak a
zsebükben de viselkedési kultúrát az egyetemeken nem osztogatnak. 

Üdv, Viki.

Kedves Viki!
Köszönjük levelét, örömmel fedeztük föl, hogy Ön is megkóstolta az írás
munkájának nemes „izét”. Tájékoztatásul közöljük: természetesen a mi
szüleink is az elõzõ rendszerben nõttek föl, megpróbálták túlélni az idegen

hatalom által az országra kényszerített poshadt diktatúrát. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy ne mondhatnánk ítéletet a generációk életét
tönkretevõ személyek és ideológia fölött. Ezt hívják ugyanis szólásszabad-
ságnak – még ha Önnek ez nem is tetszik. Üdvözlettel: – a szerk.

Ne adjátok fel!
Kedves fiúk és lányok! 
60 éves aktív nagymama vagyok. Gratulálni szeretnék, és köszöne-
tet mondani az okos és bátor tevékenységetekért. Csak így tovább!
Nagyon sokan mellettetek vagyunk. Gyõzni fogtok, tiétek a jövõ.
Csak kitartás. Ne adjátok fel! Olyan büszke vagyok Rátok, mint a
két gyönyörû, okos (fogorvos és jogász) fiamra!

Sok sikert kívánok szeretettel Zilahy Sándorné

Kedves Olvasónk!
Köszönjük biztatását, elvárásainak a továbbiakban is igyekszünk
megfelelni. Jó egészséget kívánva köszönti Önt: a szerk.

A Szerkesztõség üléseit a Coffee-inn kávézóban tartja.
Budapest, I. kerület, Apor Péter utca 2. Telefon: 201-29-35

MEGHÍVÓ
A KÉT hagyományos SZÜRETI BÁLJÁT október 26-án rendezi meg.
Színhely:  ELTE Sporttelep, Bp., XI. ker., Mérnök u. 35.
Támogatói belépõ 800 Ft elõvételben, az elõvételi belépõ pedig 1000 Ft
elõvételben.  A helyszínen egységesen mindenkinek 1500 Ft.
Elõvételi belépõ kapható: a bál hetében a KÉT-irodán H-P: 17-21h-ig,
valamint a XI. ker., Mérnök u. 35. alatt az ELTE-sporttelep portáján.
Támogatói belépõ csak a KÉT-irodán kapható! A helyszínen a bál
napján 20 óratól kapható belépõ itt mindenkinek 1500 Ft.
A bál fõvédnöke: Schmitt Pál független fõpolgármester-jelölt.
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Az új nemzedék lapja
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Védjük meg együtt a demokráciát!
Rendeld meg az Utolsó Figyelmeztetést!
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Megrendelem az Utolsó Figyelmeztetés címû ingyenes újságot. 
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A megrendelõlapot az alábbi címek valamelyikére juttasd el: 
• Utolsó Figyelmeztetés, 1062 Budapest, Lendvay u. 28.
• Fax: 1-475-0947

Az újság megrendelhetõ az Utolsó Figyelmeztetés honlapján is. www.ufi.hu

Nézd, olvasd, terjeszd!!!
www.ufi.hu

Utolsó Figyelmeztetéssel a sajtószabadságért! Támogasd lapunkat!
Számlaszám: Scripta Manent Alapítvány, K&H Bank, 10400205-02011264

Az üzenõfal elérhetõségei: SMS: 06-20-588-1205, e-mail: uzenet@ufi.hu
Ide várjuk üzeneteiteket, javaslataitokat, hozzászólásaitokat.
A legjobbakból minden hónapban válogatást közöl lapunk.
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KKeeddvveess  OOllvvaassóóiinnkk!!

Tisztelettel köszönjük az eddig beérkezett, minden várakozásunkat felülmúló adománymennyiséget: egyúttal
tájékoztatjuk Önöket, hogy a megnövekedett igényekre válaszolva lapunk e hónaptól 24 oldalon, még több
érdekes írással jelenik meg. Továbbra sem kell fizetni az Utolsó Figyelmeztetésért, kérjük azonban, hogy
akiknek lehetõségük van, adományaikkal segítsék elõ lapunk eljuttatását még több egyetemistához és fiatalhoz.

Köszönettel:
Szerkesztõség

NLK tudja valóban „Parlament Falra ment”

Tisztelt Ufi! Tetszik a lap, sze-
rintem hiánypótló! Remélem,
hosszú élet vár rá

Szerencsétlen hülyegyerekek!
Lufihámozás és mocskolódás az
egész lapotok

Tetszik az ironikus hangnem! Mutassátok
meg a szoclib pénzpárt- demagóg- idõutazóknak,
hogy mely égtáj felé is mutat az európai élet-
színvonal iránytûje! TM

A lapotok egyre jobb, csak
így tovább! A Csurka maga
most tényleg hülye, de a
miépszavazókat nem kéne
szidni. Lényeg a jobboldali
összefogásÜz
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