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Háromezer éve mindig azt gon-
dolják az emberek, hogy az
utánuk jövõk sokkal rosszabbak
– mondta lapunknak Bauer Béla
szociológus, a Nemzeti Ifjúság-
kutató Intézet igazgatója, akivel
értékekrõl, történelemrõl, váltá-
sokról és fesztiválokról beszél-
gettünk.                    – 8. OLDAL
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Lassan egy éve már, hogy az Al
Kaida merénylõi végzetes csa-
pást mértek New York jelképére,
a World Trade Center ikertor-
nyaira. A támadásoknak több ál-
dozata volt, mint Pearl Har-
bournak, és ez sok mindent meg-
magyaráz az amerikai akciók he-
vességét illetõen.     – 16. OLDAL

Az értékek
lázadása

A célkeresztben:
Irak

CCééllkkeerreesszzttbbeenn  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttááss..  
ÍÍrráássuunnkk  aa  44--77..  oollddaalloonn

Régi és új világok találkozása
1976-ban született az író, új-
ságíró Haklik Norbert, mun-
káit lassan egy évtizede közlik
az irodalmi lapok. – 11. OLDAL
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Kellõ képviselet
Gyermekkorom óta élek a XII. kerület-
ben és fontosnak tartom, hogy a lako-
sok érdekei kellõen legyenek képviselve
az Önkormányzatban. (Batizi Bence
képviselõjelölt szórólapja)
Lenyûgözõ gondolat, briliáns mon-
datszerkesztés.

Eörsi István
és kedvezõtlen pártklíma
Én magam sajnos inkább Kis és Hack
rezignált helyzetelemzésével rezgek
együtt, mint Bauer derûlátásával. A
pártból mégsem lépek ki, mert sem
pártbeli barátaimnak, sem jobboldali
ellenségeimnek nem akarok örömet
okozni. Azt remélem, hogy amíg párt-
tag vagyok, addig bizonyos pártkö-
rökben, gondolok elsõsorban a fiata-
lokra, szavamnak kicsivel nagyobb sú-
lya lehet a rendkívül kedvezõtlen párt-
klíma ellenére is.
(Élet és Irodalom, augusztus 23.)
Lám, a szuverén párttag, aki még
párttársainak sem akar örömet sze-
rezni. 

Interjú a Petneházi
családdal
– A mai állítások szerint a földönkí-
vüliek elvegyülnek az emberek között.
A férjeddel találkoztatok-e már ilyen
fajokkal?
– Gergõ fiunk öt éves volt, és üzletünk-
be betért két földön kívüli nõ. Erre ak-
kor jöttünk rá, amikor leültek velünk
beszélgetni, és nem volt más témájuk,
csakis az õ tudományuk publikálása,
és Gergõnek a járdára rajzoltak két re-

pülõ-csészealjat. Búcsúzóul ennyit
mondtak: – ne félj, úgyis visszajövünk,
ez a gyerek még nagy dolgokra lesz
képes. A személyes látogatásukat köve-
tõen felfedeztük, hogy a fiunk is külön
energia birtokában van, valamint kü-
lönös jellel rendelkezik, mert pontok-
ból álló háromszög van a fülkagylójá-
ban. (Heti Délkelet, július 27.)
Szem a lélek tükre, fül a lények
trükkje.

Összefoglaló
Nagy Testvérrõl
Egy hétig kell életben tartani a társa-
ságnak a tüzet. Andit orvoshoz vitték.
Évi sztriptízelt. Reklámfilm forgatá-
sát kapták feladatul, majd rájöttek,
hogyan tudnak mindig meleg vízzel
zuhanyozni. (Metro, szeptember 4.)
Csak semmi sallang.

Hol áll Kozma György?
Kozma György a törzsi háborúval
sújtott magyar kozmosz sokdimenziós
koordináta-rendszerének abszolút
nulla pontján áll. (Demokrata, szep-
tember 5.)
Egy kis kozmalógia

Kinek mi a jó?
Szerencsés ember a Magyar Hírlap,
hogy olyan politikus-publicista,
mint Hegyi Gyula, tiszteli meg írásá-
val. Persze ami jó a lapnak, jó az ol-
vasónak is. Hegyi Gyula cikkéhez
szeretnék gratulálni. (Magyar Hír-
lap, olvasói levél, szeptember 5.)
Szerintünk viszont Hegyi Gyula egy
szerencsétlen újság(író).

Kende Péter
barátja Lovas Istvánról
Tasnádi Péter: – Ellenszenves azért is,
mert azóta ugye már láttam ezt a Saj-
tóklubot, láttam a Kende – Lovas vi-
tát, mert a Kende Péter barátom, és el-
hozta nekem most is, a napokban
megnéztem. Arra gondoltam, hogy
Lovas István nagyon bátornak mutat-
kozik minden esetben, és õ külön
hangsúlyozza is a bátorságát és vissza
is él a testi erejével. Hát egy erõszakos
ember egyébként, mint tudjuk, erõsza-
kos bûncselekményeket követett el. Je-
len pillanatban én is… A képernyõn
keresztül is erõszakos, lázít, uszít, ál-
landóan a fennálló államrend ellen
próbálja a tömegeket mozgósítani.
(Magyar ATV - 2002. augusztus 10.)
Hú, majdnem kimondtam, hogy én is. 

Mobil etikett
A telefonba tiszta nyugodt hangon
beszéljen. Ez professzionális benyo-
mást kelt. (telefonguru.hu)
És ha be vagyok nyomva professzio-
nálisan?

Elõre a demokratikus úton
Tamás Ervin: Mégis, a másik olda-
lon van egy olyan érzés, hogy hajtó-
vadászat íze van a dolognak, mivel
egyszerre rengeteg az ügy. Szinte
nincs nap, hogy ne jelenjelen meg az
újságban. Attól függetlenül, hogy íté-
let, feljelentés még kevés született. 
Medgyessy Péter: Igen, a demokrácia
útjai azok ilyen lassúak, és ilyen ne-
hézkesek. Nem tudok mást mondani.
Végig fog menni ezen, meg fogják lát-

ni. (ATV, Kereszttûz, szeptember 6.)
És mint tudjuk, lassú út partot mos.

Péter és
a vadászszenvedély
Tasnádi Péter: – Lovas ügyben úgy
gondolom, hogy a Lovas föl fog je-
lenteni engem mindenféle bíróságon,
és majd fogok járni a bíróságokra, és
majd meg fogom védeni az igaza-
mat. Azt szeretném, ha a Lovas el-
tûnne, egyszer és mindenkorra a tévé
képernyõje elõl, és csak azt tudom
ajánlani neki, hogy õ is gyakoroljon
önkritikát, mert le fogjuk vadászni õt
is, Bayert is és az összes többit. (Ma-
gyar ATV - 2002. augusztus 10.)
Tasnádi eltiltaná Lovast a tévéné-
zéstõl is.

Ez komoly?
Budapest túl komoly dolog ahhoz,
hogy férfiakra bízzák. (Gy. Németh
Erzsébet, MSZP.hu)
Demszky és Schmitt máshol bohóc-
kodjon.

Vagyonbevallás
Nagy értékû ingóságok: VW Variant,
rendszám nélküli, 25 éves, mûködés-
képtelen (www.demszky.hu)
Nem csak ez mûködésképtelen az
általa vezetett dolgok közül.

Vallomás
Ez volt az elsõ kormány, ami minden
ígéretét betartotta – de ez meg fog
változni. (Medgyessy Péter, 2002.
szeptember 8., Városliget)
Valószínû, ebben egyetértünk.
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Forrás: www.ujhelyi-istvan.hu
A meztelen igazság: a kivetkõzött médiagurucska

Köztisztasági gondok a fõvárosban

Sajnos, hál’ Istennek

132 napja nem tudjuk,
hol vannak 
az augsburgi
kamionok…

85 napja nem tudjuk,
hogy ki 

a szegénységpárti…

43 napja nem tudjuk,
hol teremnek az ide-

valósi borok…



valóság azonban az, hogy a
rendszerváltó eszméiktõl gyöke-
resen és véglegesen elszakadt
szabad demokraták támogatásá-

val olyan szocialisták alakítottak kor-
mányt, akik szorgosan szõtt, az élet
minden területét beszövõ kapcsolati
hálójukkal, negyven év helyzeti elõ-
nyével, a sors furcsa fintoraként az
általuk elszegényített milliók támo-
gatásával, a bosszú meglehetõsen sí-
kos elvi alapján állva akarnak rendet
tenni. Igen, rendet tenni: visszatérni
a hálózat néhány pillanatra megza-
vart, jól megszokott mechanizmusai-
hoz. Minden vízió és elképzelés nél-
kül akarják a magyar nemzetet (az õ
szóhasználatukban lakosságot) vezet-
ni, papagájként ismételgetve néhány
unalomig ismert frázist az európai
uniós csatlakozásról – Európa  polgá-
ri és keresztény hagyományait gondo-
san kerülve persze. 

S hogy állnak azok a rendszervál-
tó erõk, amelyek valami csoda foly-
tán majdnem esélyt kaptak újabb
négy évre? Ha röviden akarnánk ösz-
szefoglalni: válság van. Ez a helyzet
azonban nem a zsákmányát vesztett
horda bizonytalanságának, az erõ-
szak felé sodródó bunkó tömegek el-

ferdülésének, az ostoba vezérkultusz
kiürülésének az eredménye – amint
azt sokan látni és láttatni szeretnék a
másik oldalról. Sokkal inkább az
õszinte csalódás, az elkeseredés, a lá-
zas tenni akarás a jellemzõje a mai
jobboldal politikai állapotának. Az
említett  válságnak azonban a legbiz-
tosabb jele a hetente alakuló mozgal-
mak sorozata, a szervezõdõ tanácsko-
zások, zászlóbontások, amelyek mind
az egész rendszerváltó tábor megmoz-
dításának, a gyökeres fordulatnak, a
valami egészen újnak az õszinte szán-
dékával jönnek létre. Borítékolható
azonban bukásuk is: a helyzet alapos
feltárása, az elemzés nélküli akciók, a
pillanat bûvöletében fogant mozgal-
mak – ráadásul sokszor lejáratódott
emberek serénykedésével súlyosbítva
– nem vezethetnek eredményre. Fél-
reértés ne essék: nincs nálunk a böl-
csek köve, nem tudjuk a megoldást; a
polgári körök mozgalmát pedig az el-
múlt tizenkét év egyik legnagysze-
rûbb vállalkozásának tartjuk, amely a
közélet iránt  érdeklõdõ tömegeket
mozgat meg. Meggyõzõdésünk azon-
ban, hogy a vereség okainak szám-
bavételét, az aprómunkát, a szívós
építkezést, az országjárást, az elmúlt
négy év politikájának korrigálását és
a városi, falusi kisközösségekben vég-
zett tevékenységet nem pótolhatja
semmi. A mi mércénk szerint ugyan-
is ez a nem látványos, fárasztó és sok-
szor kudarcokkal járó építkezés a jö-
võ záloga, nem az általunk tisztelet-
ben tartott, de az univerzalitás és a
helyzet azonnali megoldásának szán-
dékával létrejött kezdeményezések
szaporítása. 

A mi mércénk azonban nem lehet
kettõs. Ki kell mondanunk: mennie
kell annak a jobboldali politikusnak,
aki bizonyíthatóan és tevékenyen
részt vett a  diktatúra kiszolgálásá-
ban. Nincs helye köztünk.

Hogy ne csak szóvirág legyen a
megújulás és hitelesen tudjunk ki-
állni Magyarország elé a rendszer-
váltó erõk összefogásának program-
jával. – ABLONCZY BÁLINT
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Mudura Sándor
a hónap nyertese

Szent István
a hónap vesztese

olt minden, ami szem-száj-
nak ingere: plakáterdõ (va-
jon hány éhes kisgyerek lak-
hatott volna jól?), tévérek-

lámok, a pálmát azonban  Kovács
László vitte. Ópusztaszeren el-
mondott beszédében ugyanis
Szent István „uniós törekvései-
rõl” beszélt augusztus 20-án.
Sajnos megszokhattuk  az elmúlt
tizenkét évben, hogy honi politi-
kai elitünk jelentõs része képte-
len történelmi távlatban gondol-
kodni. S amikor nem az osztály-
harcot tekintik a szocialista po-
litikusok  történelmünk vezérfo-
nalának, akkor  az uniós csatla-
kozáson munkálkodott  szerintük
minden jelentõs magyar, ezer
éve folyamatosan (Rákóczi,
amint éppen a mezõgazdasági
kvótákért száll hadba – hagyjuk
inkább). Ennél a totális igényte-
lenségnél csak az a lehango-
lóbb, hogy államalapító kirá-
lyunk ünnepén rengeteg szó
esett egy bizonyos vendéglátói-
pari helyrõl, az elõzõ kormány
„lenyúlásairól”, meg minden
másról; csak István maradt ki
valahogy. Idén augusztus 20-án
úgy voltunk, mint egy maratoni
hosszúságúra nyúlt Medgyessy-
beszéd alatt: feszengtünk, meg
szégyenkeztünk mások helyett
is. És nem az elhalasztott tûzijá-
ték miatt.

V
ég merészelje valaki monda-
ni, hogy kormányunknak
nincs nemzetstratégiája!
Merészelje valaki azt mon-

dani, hogy az Erdélyben felcsere-
pedett, miniszterelnökként sze-
rencsét próbáló esztéta nem vi-
seli szívén a romániai magyarság
sorsát! Mudura Sándor legalább-
is jól járt, hogy barátja és üzlet-
fele lett Magyarország elsõszámú
vezetõje: röpke 10,6 millió eurós
(igen, ez 2,6 milliárd forint – egy
nagy-nagy halom inkubátor) köl-
csönt nyújt neki kiváló feltéte-
lekkel és garanciavállalással a
magyar Eximbank – pláza-
építésre. Nem tisztünk eldönte-
ni, hogy a romániai magyarság
megmaradásának legfontosabb
záloga-e a nagyváradi bevásárló-
központ, vagy lehetett volna
másra is költeni a „magyar adó-
zók forintjait”. És mit ad Isten, a
kölcsön ténye néhány nappal
azután derül ki, hogy a két
jóbarát együtt vacsorázott
Mudura Nagyvárad melletti vil-
lájában. Ennél gányabb lenyú-
lást és szemérmetlenebb pumpo-
lást a legelvakultabb népszavás
jegyzetíró sem bírt kiizzadni a
fasizmus négy éve alatt. Kíván-
csian várjuk a nagy ívû cikkeket
a baráti sajtóban Barátok közt,
vagy valami hasonló címen –
csak úgy, tényfeltárólag. 

Az új nemzedék
mércéi
PPaaddllóónn  aa  rreennddsszzeerrvváállttóó
oollddaall::  aa  hháállóózzaattookk  kkoorr--
mmáánnyyaa  hhiirrtteelleenn  mmeeggttaa--
lláálltt  mmiilllliiáárrddookkkkaall  oosszztt
ééss  oosszztt,,  mmééllyyppoonnttoonn  aa
ppoollggáárrii  eerrõõkk  ttáámmooggaattootttt--
ssáággaa,,  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk  aa
ffeellmméérréésseekk  sszzeerriinntt  MMaa--
ggyyaarroorrsszzáágg  lleeggnnééppsszzee--
rrûûbbbb  eemmbbeerree,,  aazz  eelllleenn--
zzéékk  ppeeddiigg  bbeelleebboonnyyoollóó--
ddiikk  ssaajjáátt  üüggyyeeiibbee  ééss  nneemm
kkééppeess  éélleettsszzeerrûû  jjaavvaassllaa--
ttookkkkaall  eellõõáállllnnii  aa  vváállaasszz--
ttóóppoollggáárrookk  sszzáámmáárraa..
TTéérrkkéépp  ccssaattaa  uuttáánn;;  ííggyy
ffeesstt  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  22000022
õõsszzéénn..  LLááttsszzóóllaagg..  

M

elentõs változásokat hoz a
mostani õsz: új önkormány-
zatokat választ az ország, és
az Utolsó Figyelmeztetés is

huszonnégy oldalon jelenik meg.
Nem áll szándékunkban egymás
mellé állítani a két eseményt, a mi
kis életünkben azonban nagy je-
lentõséggel bír  a szeptemberi
szám.

Egy izgalmas kísérlet ez: az új
nemzedék legjelenõsebb fóruma-
ként jegyzett lap még több ember-
hez igyekszik eljutni. Hála ezért tá-

mogatóinknak, adományozóinknak;
és köszönet az ellenszolgáltatás
nélkül dolgozó munkatársaknak,
terjesztõknek.

Nem titok, hogy továbbra sem
dúskálunk az anyagi lehetõségek-
ben, de meggyõzõdésünk, hogy
nem várhatunk: itt és most kell cse-
lekednünk az általunk fontosnak
tartott értékek jegyében. Szeptem-
beri számunkban az önkormányzati
választásoknak jártunk utána, latol-
gattunk,  elemeztünk okosan és vé-
gül – nem tudtuk megmondani, ki
is fog nyerni október 20-án. Önök
azonban biztosan, hiszen a követ-
kezõ hónapban is megkapják az
Utolsó Figyelmeztetést!           – T.I.

„A szerkesztõ azt üzente”

Õszi változások

J

A
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z a jó képviselõjelölt, aki képes
arra, hogy egy hathetes báli sze-
zonban harminc bálon legyen
ott; akár hétvégenként lehet ab-

szolválni hatot. Borzasztó egyébként,

de ha ez a demokrácia veleje, akkor
ezt kell csinálni – ha valakinek, Kósa
Lajosnak el lehet hinni: ez a recept.
A debreceni polgármester a kora
nyári Fidesz-kongresszuson ugyanis
egy olyan megye nevében adott taná-
csot társainak, ahol kilenc körzetbõl
kilencet nyert meg a pol-gári jelölt.
De hallga’ csak! Kósa így folytatja:
„A választási kampány három hó-
napja alatt nem lehet behozni négy
olyan évet, amikor az illetõ jelöltünk
vagy megválasztott emberünk elfe-
lejtett dolgozni.” Márpedig, sajna, ez
azt jelenti, hogy aki csak most kap
észbe, annak már fölösleges erõl-
ködnie. Hiszen „bármilyen fontos is
nekünk az az ember, bármilyen

lánglelkû szónok, lehet zseniális
gazdaságpolitikus, nagyon jó embe-
rünk, azt a körzetet el fogja veszíte-
ni, mert adott esetben egy »non-
ame« baloldali jelölt azzal veri meg,
hogy õt látja mindennap a sarki fû-
szeres”.

Ki fizeti a postást?
A helyzet pedig még ennél is bonyo-
lultabb. Tanú rá a szocialista Keller
László, aki bizonyára álmában is fel-
mondaná a Kósa Lajostól és Kósáné
Kovács Magdától (figyelem: nem há-
zastársak!) tanult leckét: nem elég si-
keresnek lenni, de annak is kell lát-
szani. „Örömmel tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy végre elhárultak az akadá-

lyok és a jelenlegi Kormány 2002. jú-
nius 21-én hozott döntése értelmében
az idén elnyertük a szennyvízcsator-
na építésre használható céltámoga-
tást” – írta a nyár leple alatt Keller
budaörsi elv- és polgártársainak. Ne
azon akadjunk fel, hogy e levélben az
elõzõ kabinet csak mint „elhárítandó
akadály” szerepel; fontosabb tanul-
ság, hogy a kormányzati szerepbõl
milyen trükkökkel lehet helyi elõnyt
kovácsolni.

Hasonló rafináltságra mutattak
példát a Budapest VII. kerületében
mûködõ szocialista politikusok, ami-
kor levélben tájékoztattak egy társas-
házat: az önkormányzat „az MSZP-
frakció részvételével” vissza nem té-
rítendõ támogatást szavazott meg a
lakóknak. Kampányfogásnak jó is,
olcsó is, hisz’ a hirdetõt csak a posta-
költség terheli; (elvi) kérdés persze,
ki fizeti a postást. A párt? Akkor egy
emberként kiáltunk fel: hohó! Hát
már mér’ hivatkozik egy valamennyi
képviselõ által elfogadott testületi
döntésre a szocialista frakció? Az ön-
kormányzat? Ekkor meg így szólunk:
hogy jönnek ahhoz, hogy elõnyt ková-
csoljanak maguknak a közös döntés-
bõl? (Tanulság: ezekkel a szocialis-
tákkal sehogy sem stimmel.)

Az elõzõ ciklusban visszatérõ vád
volt, hogy a kormány kitüntetett fi-

evesen ismerik Lásztity Péró,
vagy Ropos Márton nevét.
Farkas Flóriánét, mint a leg-
nagyobb számú magyarorszá-

gi kisebbség egyik képviselõjét
már többen. Hogy október husza-
dikán helyhatósági választások
lesznek, arról az ország jelentõs
része hallott, hogy ez a nap a
nemzeti kisebbségek számára is
meghatározó lesz, már lényegesen
kevesebben. Azt pedig szinte
csak etnográfusok és egyéb tudo-
rok tudnák kapásból felsorolni,
ha egyáltalán, hogy hány nemzet

fiai, leányai élnek ténylegesen
magyar állampolgárként e 93 ezer
négyzetkilométeren.

Az elgondolás, hogy a kisebb-
ségek rendelkezzenek érdekérvé-
nyesítõ testületekkel az adott or-
szágban, nemcsak helyes, hanem
kötelezõ erejû elvárás, hiszen
csak így csatlakozhatunk a nem-
zetek Európájának kikiáltott
unióhoz is. A jogalkotói szándék
is megvan, azonban a speciális
magyar helyzetbõl adódóan sok-
kal nehezebb használható jogsza-
bályt elkészíteni, mint azt a rend-

szerváltás idõszakában a parla-
menti pártok gondolták volna. A
hazánktól elcsatolt történelmi
Magyarország területén élõ, vi-
szonylag jelentõs számú nemzeti-
ség örömmel üdvözölte az anyaor-
szághoz való megtérését, ugyan-
akkor Európában példátlan mó-
don magyarok százezrei kerültek
országhatáron kívülre. Az tehát,
hogy a környezõ országokban az
ottani magyaroknak erõs, többé-
kevésbé egységes politikai szer-
vezeteik vannak, melyek a tör-
vényhozásban is képesek hangju-
kat hallatni, nem csoda. Ugyan-
akkor a tucatnyi magyarországi
kisebbség, nyilván számarányá-
ból adódóan is, képtelen a Parla-
mentbe juttatni képviselõit már
több mint 12 éve. A választójogi
törvény módosításával pont ennyi
ideje adós a mindenkori hatalom.
Nincs megfelelõ törvény, így kis-
kapu sincs, amin keresztül így,

úgy, amúgy bejuthatnánk a Tisz-
telt Házba.

Más a helyzet a helyi hatalom
tekintetében. A törvények alkotói
talán az elõzõ áldatlan állapotból
fakadó lelkiismeret-furdalásuktól
indíttatva, talán a kisebbségek lé-
tének ilyetén elismerését kifejez-
ve, vagy EU-konform megfontolá-
sok alapján adtak lehetõséget,
hogy a települési önkormányzati
választások mellett lehetõséget
kapjanak a köz forrásainak saját
céljaikra történõ felhasználására.

Mint arról már a híradások be-
számoltak, közel kétezer kisebbsé-
gi önkormányzat megválasztására
érkezett regisztrációs kérelem az
Országos Választási Irodához. Eb-
bõl a roma kisebbség ezeregyszáz
helyen jelezte szándékát. A legna-
gyobb számban Budapesten, Bara-
nya és Szabolcs-Szatmár megyé-
ben. Ám a legnagyobb számú ki-
sebbség nem egységes. A kisebb-

K

Sokan vannak
kevesen

AA  mmoossttaannii  ffeellffookkoozzootttt  ppoo--
lliittiikkaaii  llééggkköörrbbeenn  aazz  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttáássookk
aakkáárr  aazz  oorrsszzáággggyyûûllééssii
vvookkssoollááss  hhaarrmmaaddiikk  ffoorr--
dduullóójjáánnaakk  iiss  bbeeiilllleennéé--
nneekk..  KKiibbõõll  lleesszz  jjóó  kkééppvvii--
sseellõõ,,  hhooggyyaann  kkeellll  ssiikkee--
rreessnneekk  iiss  llááttsszzaannii,,  ééss  mmii
aa  hheellyyzzeett  BBuuddaappeesstteenn??
EEzztt  vviizzssggáálljjuukk..

A

Lánglelkû szónokok, baloldali rafinériák és fõvárosi csiki-csuki a önkormányzati
választásokon · Kormánypárti vagy ellenzéki siker várható október 20-án?

Forró választási õsz
Magyarországon
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gyelmet fordít a jobboldali települé-
sekre. Ezzel szemben „a kormány
szakítani akar az önkormányzatok át-
politizáltságával” – jelentette ki
Kuncze Gábor egy augusztus végi saj-
tótájékoztatón, majd hozzátette: száz-
milliárd forinttal bõvül az önkor-
mányzatok támogatása. Az SZDSZ
vezetõje mindenféle kormánytisztsé-
get nélkülözõ pártelnökként beszélt
az önkormányzatokról, tehát ki kell
jelenteni: az önmaga ásta verembe
esett bele, s itt bizony virtigli politi-
kusként lépett fel. Különben is, ki hi-
szi el bármelyik politikusnak, hogy
akármit is az átpolitizálás szándéka
nélkül tesz? Budapest eleste egyéb-
ként megmutatta: egy kormánynak az
lenne az érdeke, hogy a vele ellenté-
tes színezetû településeket támogas-
sa, hátha újabb híveket tud szerezni
– kíváncsian várjuk, lesz-e most
ilyesmire példa.

Parasztmatt
Fekete vesztésre áll, majd a játszma
végén fekete paraszt két lépésben
mattot ad. Megfejtés: miközben az or-
szággyûlési választások kampányá-
ban a polgári közvélemény
Medgyessy Péter csetlés-botlásaival
volt elfoglalva, a szocialisták szívós
aprómunkával készültek április 7-re.
A Fidesz–MDF hagyományos harcot

vívott, a szocialisták viszont bevetet-
ték a kontaktmarketing fegyverét.
Amikor például az MSZP miniszter-
elnök-jelöltje hárommillió levelet

küldött a szavazóknak, üzenetét
többféle formában is megfogalmazta.
„Testre szabott” ígéreteket tartalma-
zó levelet kaptak az elsõ választók, a
35 év alattiak, a 35-50 év közöttiek
és az 50 év felettiek; a budapestiek, a
vidéki városban, illetve falun élõk.
Baja Ferenc kampányfõnök dicseke-
dett is utólag: számítógépes hálóza-
tuk egy generációval korszerûbb volt
a Fidesz rendszerénél. E technikai
háttér egyik szerepe egyébként az
volt, hogy kezelje, csoportosítsa az
MSZP – akár több millió választó ne-
vét tartalmazó – listáit, melyek alap-
ján (a rossz nyelvek szerint akár a vá-
lasztás napján is) mozgósították sza-
vazóikat. 

Az esetleges választási csalásokra
persze október 20-án mindenki oda
fog figyelni; hovatovább nagyobb ver-
seny zajlik azért, hogy valamennyi
párt jelen legyen a szavazatszámláló
bizottságokban, mint a jelöltek kivá-
lasztásában. Hiszen „Nem az a lé-
nyeg, hogy ki kapja a legtöbb szava-
zatot, hanem az, hogy ki számolja
meg!” A jobboldal szerint nem for-
dulhat elõ még egyszer, hogy a 11
ezer szavazókör tíz százalékában ne
legyenek jelen a polgári pártok kép-
viselõi. A polgári köröknek ezért azt
mondják: „Elégedetlenek vagytok?
Utáljátok a kommunistákat? Tenni
akartok végre valamit? Remek! Tes-
sék szépen az önkormányzati válasz-
tások érdekében dolgozni, plakátolni
a helyi emberünk mellett, jelentkez-
ni a szavazatszámláló bizottságba, s
ha kell, jelölteket állítani!”

Persze a baloldal nem lenne balol-
dal, ha nem kötne bele a polgári kö-
rök mozgalmába. „Törvénytelenségre
buzdítják a polgári köröket?” E cím-
mel írt a Magyar Hírlap arról, hogy a
– volt miniszterelnököt is tagként
jegyzõ – Szövetség a Nemzetért hon-
lapján jogi tanácsokkal látják el a kö-
röket, s megjegyzik: akár közhasznú
egyesületként vétessék magukat
nyilvántartásba. A közhasznú egye-
sület nem politizálhat! – kiáltottak fel

a törvény éber õrei; érdekes módon
azonban elkerülte vizsla tekintetü-
ket, hogy a honlapon erre külön fel-
hívják a figyelmet. Nem vetett fel ha-
sonló aggályokat a baloldal akkor
sem, amikor például kiderült: Szé-
kesfehérváron a polgárõrség szövet-
ségre lépett az MSZP vezette válasz-
tási koalícióval. „A demokráciával
összeegyeztethetetlen, hogy egy
rendvédelmi szervezet (melynek sza-
bályzata egyébként tiltja a politizá-
lást) a helyi hatalom megszerzésére
törjön” – mondta ezzel szemben a
polgári tábor. Mert az mégiscsak fur-
csa, hogy a városi önkormányzat költ-
ségvetésébõl fenntartott egyesület
kampánylapot ad ki, és a helyható-
ságtól rendvédelmi feladatokra ka-
pott autót kampánycélokra használja.

Esélyek Budapesten
A nyár vége nem sok jót jósolt a jobb-
oldal számára. A Fidesznek kommu-
nikációs tartalékként kínálkozik az
érv, hogy tavasszal egyéni jelöltjei ta-
roltak a második fordulóban, az
MSZP-nek viszont elég annyit mon-
dania: szeptemberre soha nem látott
mértékben húzott el a népszerûségi
versenyben. A nagy falat persze Bu-
dapest. „Az MSZP budapesti fõpol-
gármester-jelöltje nem lép vissza
sem a szabad demokrata Demszky

ségi választásokon eddig tizenöt
roma szervezetet regisztráltak. A
köztudatban leginkább jelen lévõ,

vezetõje miatt Fidesz közelinek
mondott Lungo Drom ellen épp a
napokban szervezõdött Kolompár

Orbán vezette Magyarorszá-
gi Cigány Szervezetek Fóru-
ma (MCSZF) igyekszik do-
minálni az kisebbségi vá-
lasztásokat. Az új tömörülés
létrejötte és taktikázása mu-
tatja meg a jelenlegi rend-
szer egyik súlyos fogyaté-
kosságát. Mert míg például
a határon túli magyarok ké-
pesek saját akaratuk kifeje-
zésére, a magyarországi ro-
ma kisebbség valamelyik
magyar politikai pártban vé-
li jövõjének zálogát meglel-
ni. Az MCSZF most épp az
MSZP-ben. De lajstromba
vettek Magyarországi Szoci-
alista Romák névvel is szer-
vezetet. A Lungo Drom eb-

ben az értelemben hangsúlyozot-
tabban áll ki saját politikája mel-
lett, bár a többségi helyhatóságok
választásakor a polgári összefogás-
ban érdekelt.

A tövény másik fõ hibáját az
etnobiznisz szóval írja körül a saj-
tó. Mivel önkéntes a népszámlás-
kor a nemzetiségi identitásra
vonatkozó kérdés megválaszolása,
ezért nincs egzakt adat a kisebbsé-
gek számarányára. Ezt a kiskaput
a magukat románnak kiadó kalan-
dorok használják ki ciklusról cik-
lusra, s alakítanak álönkormány-
zatokat állami pénzek reményé-
ben. 2002-ben csak Budapesten
18 kerületben kezdeményeztek
román kisebbségi választást – írja
a Népszabadság. Ezért is kénysze-
rült Ficzere Lajos, az OVB elnöke
közleményében a „jóhiszemû és
rendeltetésszerû joggyakorlás”
alapelvére felhívni a figyelmet.
Kreszta Tarján, a Magyarországi
Románok Országos Önkormányza-
tának elnöke pedig a valódi ön-
szervezõdést, ebbõl következõen
pedig az egész önkormányzatisá-
got látja veszélyben.       – ZAB

A legtöbb kisebbségi önkormányzattal a cigányság rendelkezik

Budapest eleste egyéb-
ként megmutatta: egy

kormánynak az lenne az
érdeke, hogy a vele el-
lentétes színezetû tele-
püléseket támogassa,

hátha újabb híveket tud
szerezni – kíváncsian

várjuk, lesz-e most ilyes-
mire példa.
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eves megye „fõvárosában” már
javában tart a kampány. A je-
löltek szórólapjaikkal már au-
gusztus vége óta bombázzák a

egri polgárokat, szeptember köze-
pén megjelentek az elsõ plakátok és
a piacon is a politikáé a fõszerep.
Ugyanúgy, mint az országos politi-
kában, itt is a két nagy tömb ver-
seng egymással a polgármesteri cím
elnyeréséért és a képviselõ-testüle-
ti többségért. A polgári erõk Szövet-
ség Egerért elnevezésû formációja
száll szembe az MSZP–SZDSZ vá-
rosi koalíciójával. Az egri konzerva-
tív oldal vezetõi tanultak az 1998-as
önkormányzati választásokból, ami-

kor is az összefogás hiánya miatt a
nyolc éve regnáló jobboldali polgár-
mester, Ringelhann György 600
szavazattal alulmaradt szocialista
kihívójával, Nagy Imrével szemben.
Egerben az évek óta széthúzó jobb-
oldal, most úgy látszik, magára ta-
lált. Löffler Erzsébet konzervatív
polgármester-jelölt mögött a lehetõ
legszélesebb összefogás jött létre,
magában foglalva a Fideszt, az
MDF-et, a Fidelitast, az MKDSZ-t,
az Egri Lokálpatrióta Egyletet és a
Polgári Körök Végvári Fórumát.
Löffler Erzsébet egyébként az Érse-
ki Gyûjteményi Központ Igazgatója
is. Ez azt jelenti, hogy a katolikus
egyház – ha nyíltan nem is – de a
háttérben mindenképpen támogatja
õt, ami nem elhanyagolható szem-
pont egy érseki székhelyen. 

Mégsem lesz könnyû a felada-
tuk. Eger, Magyarország harmadik
legjelentõsebb és legtöbb bevételt
hozó turistaparadicsoma. A város
az elmúlt tizenkét évben szépen
fejlõdött és ezt sokan Nagy Imré-

nek tulajdonítják. Nem így gondol-
kodnak a jobboldali érzelmû vá-
lasztók. Elmondásuk szerint az el-
múlt négy év legjelentõsebb szoci-
alista találmánya a parkolóórák

felállítása volt. Ennél több nem
történt.  A helyzet fokozódik:  a
polgárok október 20-án döntenek
majd Eger város elkövetkezõ négy
évének vezetésérõl.               – M.B.

özhely, hogy a kistelepülése-
ken egészen máshogy mûkö-
dik a helyi politika, mint a vá-
rosokban. Az ezerlelkes, Zala-

egerszegtõl mintegy tíz kilométerre
északra fekvõ Egervár önkormány-
zati testülete hét fõbõl, valamint a
polgármesterbõl áll.
Utóbbi fõállás-
ban látja el fel-
adatait, a képvi-
selõk nem sza-
vaztak meg ma-
guknak tiszteletdí-
jat, társadalmi
munkában dolgoz-
nak. A testületi ülése-
ken nyoma sincs a nagyobb
önkormányzatoknál jellemzõ feszült
hangulatnak, pártpolitikai ellenté-
teknek. A község szépen fejlõdik, a
csatornázással teljessé vált közmû-

hálózata, új iskola épült tornacsar-
nokkal, és a közeljövõ tervei között
szerepel egy faluház felépítése a
központban. Gyõri József polgár-
mester tizenkét éve tölti be tisztsé-
gét, októberben újra megméretteti
magát – a dolgok jelenlegi állása

szerint kihívó nélkül. A je-
lenlegi hét képviselõ

közül hárman indul-
nak ismét az önkor-

mányzati választáson,
várhatóan hat új aspi-
ráns mellett. Négy éve

egy jelölt pártszínek-
ben, többen a Helytör-

téneti és Községszépítõ
Egyesület támogatásával ver-

sengtek, idén várhatóan mindenki
függetlenként indul. A kistelepülé-
seken a szó szoros értelmében vett
személyes kampány folyik. Az

Egervári TV ugyan minden induló
számára lehetõséget biztosít pár
perces bemutatkozásra, elképzelé-
seinek ismertetésére, de plakátok
nincsenek, a szórólap is ritka jelen-

ség (a polgármester tervezi ilyen
formában összefoglalni a 4 év ered-
ményeit és a jövõre vonatkozó teve-
it). Nincs rá szükség – mindenki is-
mer mindenkit.                 .::ákos::.

K
Egervár
Zala megye, 1006 lakos

Szavazatok kicsiben és nagyban
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Adatok: Hubai László:
Magyarország választási atlasza, 1920–2000.
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Gábor, sem más javára” – jelentette
ki Katona Béla 1998 szeptemberé-
ben; majd visszalépett. „Nagyon ha-
tározottan mondom, hogy sem én
nem fogok visszalépni, sem a pártom
nem fog visszaléptetni” – nyilatkozta
idén augusztusban a szocialisták Gy.
Németh Erzsébetje; tehát vissza fog
lépni. Legalábbis ezt támasztja alá az
arisztotelészi logika, de erre utal egy
sokat idézett szlogen is – „Ha egy nõ
azt mondja egy férfinak: nem, akkor
az azt jelenti: igen.”

A szocialisták reménysége mást is
mondott. „Rosszak az utak, elavult a
tömegközlekedés, tönkrementek a
kórházak, egész városnegyedek házai
rogyadoznak.” Különös szavak an-
nak a budapesti MSZP-frakcióveze-
tõnek a szájából, aki évek óta az
SZDSZ-szel koalícióban mûködteti a
várost. E hosszú múltra visszatekintõ
kutya-macska barátság pedig sajátos

helyzetet eredményezett. Négy éve
Demszky Gábor körül a politikai
spektrum csaknem minden árnyala-
tát átfogó spontán választói „szivár-
ványkoalíció” jött létre. A Gallup In-
tézet elõzetes közvélemény-kutatá-
sán ugyanis támogatóinak több mint
negyede a Fidesz–MDF-listát jelölte

meg, több mint harmada pedig a szo-
cialistákhoz vonzódott. „Budapest
hercege” el is nyerte már háromszor
a választók többségének kegyét, s
sokszor az az érzésünk támadhat:
lassan örökös fõpolgármesternek le-
hetne kikiáltani. Nyáron ugyan még
azt beszélték, talán egy nagyköveti
poszttal ki lehetne robbantani a szé-
kébõl – amit persze bolond lett volna
elvállalni, hiszen egy diplomatát bár-
mikor le lehet váltani, ellentétben
egy Demszky Gábor nevû fõpolgár-
mesterrel.

Ha valami, akkor a függetlenség
imázsa jelenthet esélyt Schmitt Pál-
nak, s az ember azt gondolná, hogy a
baloldali rivalizálás is az egykori
olimpikonnak kedvez. Schmitt azon-
ban úgy nyilatkozott: örülne, ha Gy.
Németh visszalépne, mégpedig azért,
„mert az emberek még egyszer nem
szavaznak olyan pártokra, amelyek a
hatalom kedvéért hozzák méltatlan
helyzetbe saját jelöltjüket”. Sajnos
ki kell ábrándítani a független jelöl-
tet: ha ezt komolyan gondolja, alapo-
san félreismeri Kádár János népét.
Ám ha félreértettük volna szavait, és
a pszichológia eszközeihez nyúlva
egy önbeteljesítõ jóslattal próbálko-
zik, akkor nem szóltunk. Abban vi-
szont tökéletesen igaza van, hogy
kétségtelenül abszurdum lenne, ha
egy ötszázalékos párt jelöltje har-
madszor is szocialista segédlettel ül-
ne a fõpolgármesteri székbe.

Ha pedig Schmitt sikerrel venné a
baloldali akadályokat, még mindig
ott maradna a MIÉP-probléma. „Mi-
ért nem hallgatok a sokfelõl rám zú-

duló kérésnek, sokszor követelésnek
a szavára, hogy ne induljak? Miért
csak sajnálni tudom azokat az MDF-
es nénikéket, akik szépen kérnek,
akár sugalmazásra teszik, akár teljes
meggyõzõdésükkel mondják, akik
lebeszélnek az indulásról? Azért,
mert a MIÉP jelenléte az önkor-
mányzatokban számomra több, fon-
tosabb, mint a mérsékeltség esetle-
ges fõvárosi gyõzelme” – írta lapjá-
ban Csurka István. (Bizonyára okult

a pártja számára végzetesnek bizo-
nyuló tavaszi hibából, hogy már ápri-
lis 7. elõtt bejelentette: jelöltjeit a
második forduló elõtt visszalépteti.)
Nem tudni, a radikálisok szavazatai
hány százalékot vesznek el
Schmittõl; ám a drámaíró ringbe
szállása ha másra nem is, egy dolog-
ra mindenképpen nagyon jó. Semmi
mással össze nem hasonlítható él-
ményt fog okozni a polgári oldalon,
hogy ezúttal nem kell majd naponta
háromszor elhatárolódniuk Csurka
Istvántól!                           – ZS. ZS.

Fejre álló fõvárosi koalíció?

Ha valami, akkor 
a függetlenség imázsa

jelenthet esélyt 
Schmitt Pálnak, 

s az ember azt gondolná,
hogy a baloldali rivalizá-
lás is az egykori olimpi-

konnak kedvez.

A magyar önkormányzati válasz-
tási rendszer igen összetett és bo-
nyolult. Alább megpróbáljuk
rendszerbe szedni a szavazási
tudnivalókat. 

Az önkormányzati választások
tekintetében a településeket négy
típusra lehet osztani. Az elsõ a 
10 000 vagy ennél kevesebb lako-
sú települések. Itt a képviselõket
kislistán választják. Ez annyit je-
lent, hogy a szavazólap vala-
mennyi jelölt nevét tartalmazza. A
szavazólapon a választópolgár
annyi jelöltre szavazhat, ahány
tagja a képviselõ-testületnek le-
het. Képviselõk azok a jelöltek
lesznek, akik a megválasztható
képviselõk száma szerint a leg-

több szavazatot kapták. A polgár-
mesterre közvetlenül kell szavaz-
ni. Emellett szavazni kell még a
10 000 lakos alatti települések
megyei közgyûlési listájára is. 

Más a helyzet a 10 000 lakos
feletti, de nem megyei jogú tele-
püléseken. Itt már külön választó-
körzetek vannak. A képviselõ-tes-
tület a körzetek gyõzteseibõl és a
kompenzációs listán bejutott kép-
viselõkbõl alakul meg. A kom-
penzációs listára a nevébõl adó-
dóan természetesen nem lehet
szavazni. Kell viszont itt is listára
voksolni, méghozzá a 10 000 la-

kos feletti települések megyei
közgyûlési listájára. A polgármes-
tert itt is közvetlenül választják. 

A következõ kategória a me-
gyei jogú városok. Itt a rendszer
azonos az elõzõ kategóriával, any-
nyi a különbség, hogy a megyei
jogú városokban, nincs megyei
lista, hisz a megyei közgyûlésbe a
megyei jogú városok polgárai nem
választanak képviselõt. Mondani
sem kell, hogy a polgármester-vá-
lasztás itt is közvetlenül történik.

Az utolsó kategória a fõváros.
Itt ikszelhet a választópolgár a
legtöbbször, hiszen szavazni kell

elõször a kerület adott körzetének
képviselõjére, a kerület polgár-
mesterére, a fõpolgármesterre és
a 66 tagú Fõvárosi Közgyûlés lis-
tájára. 

A szavazólap mindenütt kiegé-
szülhet plusz egy cédulával, a ki-
sebbségi önkormányzat képvise-
lõinek listájával. Természetesen
erre a lapra csak az kell rátegye
az X-et, aki kisebbséginek vallja
magát. 

A választópolgár feladata tehát
nem egyszerû. Ember legyen a
talpán, aki a választási rendszer
és a sok jelölt (négy éve több mint
százezer önkormányzati jelölt mé-
retette meg magát) között kiisme-
ri magát… – M. D.

Hogyan válasszunk?



– Milyenek a mai magyar fiatalok?
Az önök által nyolcezer fõs minta
alapján elvégzett Ifjúság 2000 és a
határon túli fiatalokat vizsgáló Mo-
zaik 2001 mintha sok sztereotípiát
megcáfolna.

– A kérdésre nem lehet egysze-
rûen és átfogóan válaszolni. Hogy
megértsük a mai magyar fiatalokat,
messzirõl kell kezdenünk: vissza
kell mennünk 1900-ig. Gondoljuk
el, hogy egy 1900-ban született ta-
nárember, aki a Kádár-rendszer-
ben ment nyugdíjba, életében
hányféle értékrendváltáson ment
keresztül. A felszabadulás szót pél-
dául minden korszakban másra és
másra értették. Szóval elképesztõ
fordulatokon ment keresztül a ma-
gyar társadalom; a fiatalok menta-
litásának árnyalataihoz pedig meg
kell jegyeznünk, hogy a mai 15–30
év közöttieket az iskolákban szinte
kivétel nélkül a Kádár-rendszer-
ben szocializálódottak tanították. A
legtöbb helyen nagyszülõi, rokoni
kapcsolatokon keresztül azonban
meghatározóak voltak az említett
hatalmas történelmi tapasztalattal
rendelkezõ idõsebb emberek.

– Mégis, milyen csoportokat kü-
lönböztethetünk meg?

– Vizsgálatunk kimutatta, hogy
a fiatalokat három nagy rétegbe és
ezen belül 21 kisebb kategóriába
sorolhatjuk. Van a nyertesek cso-
portja, akik fõleg a magasan isko-
lázott városi, fõvárosi fiatalok közül
kerülnek ki, vannak akik szerint
sorsuk nem változott meg a rend-
szerváltás után (megjegyzem, hogy
ez is csak a környezet megismerése
után értelmezhetõ) és vannak, akik
vesztesnek érzik magukat, õk elsõ-
sorban az aluliskolázott rétegbõl
kerülnek ki, és jellemzõen kisebb
településeken laknak. Meglepõ
azonban, ami a felméréseinkbõl
emellett kiderült: a fiatalok döntõ
többsége nagyon fontosnak tekinti
a családját, a nemzeti közösséghez
való tartozást, sõt nem kevesen
vannak, akik a hithez, az egyhá-
zakhoz fûzõdõ szoros viszonyról is
beszámoltak. Megfigyelhetõ egy
olyan folyamat, amit talán legjob-
ban az értékek lázadása néven le-
het leírni: a naprólnapra változó vi-
lágban a fiatalok jelentõs része
visszanyúl olyan, tradicionálisnak
gondolt értékekhez, amelyek szi-
lárd világképet kínálnak számukra.

Hihetetlenül érdekes az is, hogy az
önmagukat vesztesnek tartók szinte
ugyanazok, illetve azoknak a gyer-
mekei, akik Vitányi Iván 1983-ban

megjelent Egyharmadország címû
kötetében is az ország 1/3-át jelen-
tették és akik úgy érezték, hogy
nem megy jól a soruk. Szó sincs te-

hát arról, hogy a rendszerváltás
rontotta volna el az esélyeiket: egy
1971–72-ben, vidéken született
fiatal, akinek a feltörekvést a szak-
munkásképzõ jelentette a szülei lé-
téhez képest, 1989-ben kikerült az
iskolapadból, nem tanult nyelve-
ket, informatikát, a mellette elsza-
ladó lehetõségek láttán a vesztesek
közé sorolja be magát és úgy látja,
hogy élete végül is nem különbözik
a szüleiétõl. Ez nem értékítélet, ez
ténykérdés. A rendszerváltás nyer-
teseinek pedig azok érzik magukat,
akik a lehetõségek kitágulásaival
élni tudtak. 

– Tehát a Kádár-rendszer
félpolgárosult viszonyai eleve meg-
határozzák a mai fiatalok lehetõsé-
geit.

– Bánjunk csínján a fogalmak-
kal! A Kádár-rendszer sajátos pol-
gárosodása valóban alapvetõen
meghatározza mind a mai napig a
magyar társadalom arculatát: ekkor
ment végben a magyar társadalom
felemás modernizációja. Gondolok
itt a nagyvárosi lakótelepekre bete-
lepített, falusi környezetbõl  szár-
mazó nagyipari munkásokra és a
társadalom sok más szegmensére.
A fiatal értelmiség a Kádár-rend-
szerben pedig alapvetõen rosszul
érezte magát, és az akkori szûk ke-
resztmetszetû egyetemi képzés ré-
vén is inkább a kultúra, a magas
kultúra „fogyasztása” lett a minta-
adó a fiatalok körében. Ez már a
mai, alapvetõen a rendszerváltás
„nyertes” kategóriájába besoroló
huszonévesek szüleinek generáció-
ja. Azoké a huszonéveseké, akik
nagyvárosban élve, nyelvtudásuk,
informatikai ismereteik révén az
elmúlt évek nyerteseihez sorolják
magukat. Ugyanezen fiataloknál fi-
gyelhetjük meg a következõt: minél
több identitással (családi, iskolai,
egyesületi, kisebb-nagyobb közös-
ségi) rendelkezik valaki, annál na-
gyobb a kapcsolati hálója és annál
nagyobb az esélye, hogy boldogul-
jon. Látszólag úgy néz ki a képlet,
hogy az önmagukat vesztesnek,
nyertesnek tartó vagy sorsukban
változást nem észlelõ fiatalok réte-
gei teljesen független módon létez-
nek egymástól. A valóságban azon-
ban ezek a rétegek találkoznak és
össze is érnek a társadalmi térben.
Külön érdekes a határon túli ma-
gyarság körében elvégzett Mozaik
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Bauer Béla a mai fiatalokról,
a kádári félpolgárosodásról, meg a négy páncélosról

Az értékek
lázadása?

„A változó világban a fiatalok visszanyúlnak tradicionális értékekhez”

HHáárroommeezzeerr  éévvee  mmiinnddiigg  aazztt  ggoonnddoolljjáákk  aazz  eemmbbeerreekk,,
hhooggyy  aazz  uuttáánnuukk  jjöövvõõkk  ssookkkkaall  rroosssszzaabbbbaakk  ––  mmoonnddttaa
llaappuunnkknnaakk  BBaauueerr  BBééllaa  sszzoocciioollóógguuss,,  aa  NNeemmzzeettii
IIffjjúússáággkkuuttaattóó  IInnttéézzeett  iiggaazzggaattóójjaa,,  aakkiivveell  éérrttéékkeekkrrõõll,,
ttöörrttéénneelleemmrrõõll,,  vváállttáássookkrróóll  ééss  ffeesszzttiivváállookkrróóll  bbeesszzééll--
ggeettttüünnkk..  AA  kkuuttaattóó  sszzeerriinntt  aazz  eellmmúúlltt  ttíízz--ttiizzeennkkéétt
éévvbbeenn  jjeelleennttõõss  vváállttoozzáássookk  áállllttaakk  bbee  aa  ffiiaattaallookk
vviilláággsszzeemmlléélleettéébbeenn;;  uuggyyaannaakkkkoorr  aa  rreennddsszzeerrvváállttááss
öönnmmaagguukkaatt  vveesszztteessnneekk  ééss  nnyyeerrtteessnneekk  ggoonnddoollóó  ccssoo--
ppoorrttookkaatt  iiss  kkiitteerrmmeelltt..



2001 vizsgálat. Ott régiónként vál-
toznak a kategóriák: egy kárpátal-
jai, önmagát nyertesnek gondoló
fiatal sok esetben sokkal rosszabb
körülmények között él, mint az ön-
magát vesztesnek gondoló felvidé-
ki kortársa.

– Tudunk valamit arról – a hír-
lapírás sémáitól elvonatkoztatva –,
hogy az áprilisi választásokon
megmozduló fiatalok tömegei mi-
lyen csoportokból tevõdtek össze
és miért is aktivizálódtak  ilyen
nagy számban?

– Be kell vallanom, hogy errõl
szinte semmit nem tudunk és nem
hiszem, hogy ennek a megmozdu-
lásnak az okát lehetne teljesen ra-
cionális okokkal magyarázni. A
szociológia eszközeivel bizonyos
csoportokat és elemeket ki tud-
nánk szûrni, de a hangulati, az ér-
zelmi elem sokkal jelentõsebb volt
ekkor véleményem szerint, mint
azt sokan hajlamosak feltételezni.
Ennek a hangulatnak a kialakulá-

sa persze nem ment volna egy sze-
mélyiséggel vagy egy párttal való
azonosulás, egyetértés nélkül. Ez-
zel kapcsolatban el kell monda-
nom, hogy sok fogalmat át kell ér-
tékelnünk: az általában „global-
istának”, „nemzetköziesnek” tar-
tott Pepsi Szigeten – Gábor Kál-
mán adatai szerint – az idén a Fi-
desz-szavazók annyian voltak,
mint az MSZP – SZDSZ-szavazók
összesen. S még egy példa a mai
magyar ifjúság sokszínûségére:
nemrégiben tartottam elõadást Kõ-
szegen, a Fesztivál a Határon ren-
dezvényen, ahol szép számban vol-
tak értelmiségi, egyetemista fiata-
lok; fel-feltûntek a Sziget és a Mû-
vészetek-völgye pólók is. Olyan
rendezvényekrõl van szó tehát,
amelyekrõl a közvélemény úgy
gondolja, hogy gyökeresen eltérõ
érdeklõdésû emberek látogatják

– Említette a hetvenes-nyolcva-
nas évek idõszakát, amikor is a
kultúra és a mûvelõdés volt az

adott rendszer keretei között a fia-
talok nagy csoportjai önkifejezésé-
nek és értéktudatának egyik leg-
fontosabb eleme. Mi a helyzet a
rendszerváltás után?

– Tisztában kell lennünk azzal,
hogy a „létezõ szocializmus” meg-
határozó ideológusai és e hatalom
gépezete pontosan tudta a mûvelõ-
dés és a sajtó befolyásának mód-
szerét: már 1962-ben jelent meg
olyan cikk a Társadalmi Szemlé-
ben, valamint a Pártéletben,
amely a televízió propagandacélú
felhasználásáról szólt. Ezt csak
azért mondom el, mert a „puha-
diktatúra” nagyon ügyesen ki-
használta a kultúra eszközeit saját
céljaira: a Bors vagy (külföldi pél-
dával élve) a „Négy páncélos és a
kutya” címû filmekben az akkori
szakmai elvárásokat meghaladó
módon, remek színészekkel „ma-
gyarázták el” a Tanácsköztársasá-
got vagy a második világháborút –
persze a hatalom érdekeinek meg-

felelõen. A rendszerváltás gyöke-
resen megváltoztatta a helyzetet: a
kultúra helyét egyértelmûen a fo-
gyasztás vette át, ez lett minden-
nek az értékmérõje. A folyamat
együtt járt a kultúra eltömegese-
désével és bizonyos eligényte-
lenedéssel is: a mai egyetemisták
és fõiskolások 46%-a ritkán vagy
soha nem olvas szépirodalmat. Ki-
sebb lett tehát a kultúra presztí-
zse, helyébe bizonyos tárgyak fo-
gyasztása lépett. Ennek a korszak-
nak a nyitánya volt az Ausztriába
Gorenjehûtõgépért indulók hada;
sokan emlékszünk még erre a kor-
szakra. Persze ennek a fogyasztás-
nak a leglényegesebb eleme a
Nyugat utánzása – vagy inkább a
Közép-Európából elképzelt Nyu-
gat-Európa utánzása.

– Ön szerint meg lehet jósolni,
hogy húsz év múlva milyen is lesz
a mai fiatalok által vezetett Ma-
gyarország?

– Húsz év múlva elképzelhetõ,
hogy válaszolni tudok majd erre a
kérdésre.                          – ABA
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„A Kádár-rendszer sajátos polgárosodása meghatározza mind a mai napig a magyar társadalom arculatát”



mindig is világok határán
egyensúlyozó Nagyvárad nyolc-
vankét éve, néhány kilométer-
rel ugyan, de a túloldalra bil-

lent – köszönhetõ ez annak az
észak–dél irányú vasútvonalnak,
amely rajta halad át, és Temesvár,
Arad, Szalonta és Szatmárnémeti
mellett a Pece-parti Párizst is a ro-
mán utódállamhoz kapcsolta. 

Lehetne egy frappáns kis múlt-
idézés a cikkbõl – minden bizony-
nyal örömtelibb lenne a sok-sok év-
tized elõtti helyzetet leírni Sziglige-
ti Edétõl Adyig –, csak hát azt a
múltat könnyebb ma Pesten, egy
könyvtár mélyén megismerni, mint
a mai Váradon. Egyrészt. Másrészt
ha ott vagytok, mit csináltok a nagy
tudománnyal? 

Jellemzõ a Magyarországról turis-
taaggyal indulókra, hogy elõször Ko-
lozsvárt ismerik meg. Váradot köny-
nyû nem megismerni, hiszen a nem-
zetközi fõút messze elkerüli a belvá-
rost, amit meg látni lehet, attól sen-
kinek sem jön meg a kedve egy kis
sétához. Szóval tegyük fel, valaki Ko-
lozsvár megjárta után érkezik a vá-
rosba. Az elsõ, ami szembetûnhet,
hogy a taxis nem rúgja le a lépét, a
boltos kislány nem ugrik át a pulton
és nem alkalmaz távol-keleti fogást,
ha a magyar után némettel vagy más
nyelvvel kísérletezik, nem pedig a
románnal. Ez nem csupán a város
nemzetiségi arányszámainak (Ko-
lozsvár: 20, Várad: 30 %), hanem an-
nak is köszönhetõ, hogy a határ kö-
zelségébõl adódóan a váradi romá-
nok hozzászoktak a magyar rémhez,
amely persze ettõl függetlenül még
lehet vérivó fajzat. De komolyan: Vá-
radon igen sok románnak van ma-
gyar rokona, felmenõje, fodrásza és
etnikai vitán aluli haragosa is. 

A központ az elkerülõ út ellenére
elég forgalmas. Itt van a színház,
amely elõtt Szigligeti Ede szobra áll,
jobbra tõle az Astoria, Ady törzshe-

lye, kicsit átalakítva – a múlt itt
nyomaiban sem látható. Annál in-
kább vele átellenben, a volt Royal,
ma Oradea kávéházban, amely egy

az egyben a kilencven évvel ezelõtti
díszeket viseli, kerthelyisége pedig
a legjobb kilátást nyújtja a fõtérre.
A Körös túloldalán van a váradi sze-
cesszió legismertebb épülete, a Sas-
palota, amelynek árkádja a pesti
Párisi udvart idézi, persze hulló va-
kolattal. A sétálóutcán egyre-másra
nyílnak a szép kávézók – a vasárnap
délutáni korzózás még mindig élõ
hagyomány. Nevezetesség még a
csillag alakú középkori vár és a
püspöki palota környéke a székes-
egyházzal és a kanonoksorral, ezek
viszont a központtól messze, a fõút
mellett találhatóak. Ajánlom figyel-
metekbe a Pikoló nevû éttermet és a
Góbé csárdát – ezek magyar étter-
mek; minden taxis tudja a címüket.
Segítséget itt is, valamint bármelyik
pénzváltónál és hotelben kaphattok,
de keresni sem kell – aki csak ma-
gyarul beszél, Nagyváradon még
nem elveszett ember.

A város, a vitatni sem érdemes
múltfestésen túl, alapvetõen vigyáz
arra, ami a régi fénybõl Ceausescu
utánra maradt – természetesen dü-
hítõen nagy hanyagság nyomai fe-
dezhetõek fel, de legyünk jóindula-
túak: a legtöbb ilyen több mint más-
fél évtizedes. Persze hangsúly van
azon is, hogy csak „a legtöbb”; a
Körös-part centrumbéli részén még
egy-két éve is bontottak, csak hogy
legyen parkoló, de hangsúly van
azon is, hogy a ’90 utáni városveze-
tés (ha jól tudom, mindig volt ma-
gyar alpolgármester) tisztelettel ke-
zeli a város értékeit; sétányok, par-
kok épülnek, épületek újulnak meg,
és a zászlóültetési láz korántsem
olyan kóros, mint Kolozsvárt, ha
meg fontosak azok a zászlók, hát le-
gyen: a lényeg úgyis az, hogy valami
szebb legyen. – SÓSPÁLMA
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Az autóval indulók, kis többlet-
pénzért persze, az M3-as felé rövi-
díthetnek, hogy Karcagnál csatla-
kozzanak a többiekhez, akik a 4-
es fõutat választották. A buszosok
a Népligettõl induló magánjárato-
kat vehetik igénybe; ezek most
már kulturáltnak mondható alkal-

matosságok, csupán a fizetésnél
kell észnél lenni: az élelmes vál-
lalkozók kettõezer forintot vagy
kétszázezer lejt kérnek, ami ugye,
nem ugyanaz (egy forint kb. 140
lejnek felel meg). Az odaúton õk
minimum egy óra többletre is szá-
míthatnak – a határon a buszokat
szokás megvárakoztatni, így a há-
rom-négy órás út öt-hat órás is le-
het. Akik vonattal mennek, vi-
gyázzanak, hogy Püspökladánytól
ne Debrecen irányába kattogjanak
tovább. Azok számára, akik, te-

gyük fel, hiszen olvasóink közt is
akadhatnak deviáns elemek, meg
szeretnék spórolni a nemzetközi
jegy árát, és csak Biharkeresztesig
vesznek jegyet, van egy jó hírem:
a román kalauzok meglehetõst ru-
galmasak.

Árak
(forintra átszámítva)
• 1 korsó sör: 100–140 Ft
• 1 kávé: 60–80 Ft
• Cigaretták: 120–200 Ft
• Fõétel, étteremben: 300–600 Ft

• Benzin (MOL): 160–180 Ft/l
• Ruházat: magyarországi ár 

mínusz 30–40%
• Élelmiszer, boltban: 

magyarországi ár plusz 5–10%
• Taxi: magyarországi ár 

mínusz 60–70%
• Hangkazetták

(bármilyen!)
700–800 Ft
CD-k: 4500–5000 Ft

• Baseballsapka: 1000 Ft
• NATO feliratú zsebnotesz: 

50 Ft, de siessetek!

Utazás

A híres székesegyház tömegével vonzza a hívõket

Idõutazás és a valóság a Partium fõvárosában

NagyváradA
AA  jjoobbbb  kkoorrsszzaakkaaiibbaann  bbáárrmmeellyyiikk  KKáárrppáátt--mmeeddeenncceeii
vváárroossssaall  vveerrsseennggeennii  ttuuddóó,,  ddee  iillyyeenn  kkoorrsszzaakkookk  hhííjjáánn  aa
kkoommppsszzeerreeppbbõõll  iiss  vviisszzoonnyyllaagg  jjóóll  eellééllddeeggééllõõ  NNaaggyyvváá--
rraadd  mmaa  ééppppeenn  eeggyy  iillyyeenn  uuttóóbbbbii  hheellyyzzeettbbeenn  ffeejjllõõddiikk..
AA  ffeejjllõõddééss  ppeerrsszzee  rreellaattíívv,,  ddee  kkééttssééggtteelleennüüll  bbeesszzééllhhee--
ttüünnkk  rróóllaa,,  hhaa  aa  ttööbbbbii  hhaattáárroonn  ttúúllii  vvoolltt  mmaaggyyaarr  vváárroosstt
vveesssszzüükk  vviisszzoonnyyííttáássii  aallaappnnaakk..
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– Ne dobd ki a margarinos tálkát! –
szólt rám édesanyám, miután az
utolsó kis margarin pöttyöt is kibá-

nyásztam a mûanyag doboz aljáról.
Nem, nem. Édesanyám nem meg-
szállott Greenpeace-aktivista, ha-

nem csak szereti jól elraktározni a
nekem felesleges, ám az õ szemében
még használható dolgokat.  

– Jó lesz az még! – adta meg a fe-
leletet anyu, az általam csendesen
kimondott miért? kérdésre.

– Majd málnát teszünk el benne
télire – folytatta, mikor a konyha-
szekrényben található másik har-
minckét margarinos tálka hogyléte
felõl érdeklõdtem. A történeti hite-
lesség kedvéért elmondom, hogy az
utóbbi tíz évben nem tettünk el mál-
nát télire. 

Van ebben a már-már néphagyo-
mány tárgykörébe illõ cselekedet-
ben valami bájosan egyedi, tipiku-
san magyar. Több barátom is emlí-

tette, hogy az õ felmenõi is hasonló
tárgyak tucatjait raktározzák évrõl-
évre. Van, aki tejfölös dobozt gyûjt a
palántázáshoz, van aki szintén mar-
garinos dobozt virágalátétnek, van
aki a Bioponos flakont majdani ma-
dáretetõnek, de van aki a már-már
ritkaságszámba menõ tejeszacskó-
kat gyûjti és hasznosítja. Van, aki
kiégett villanykörtéket tesz el a fiók
aljára, hátha valamikor még valahol,
valahogyan… A sort hosszan lehet-
ne folytatni és százszámra sorolhat-
nánk õseink gyûjtõszenvedélyének
mágikus tárgyait. De nincs okunk
haragra. A mûanyag tálka meg kü-
lönben sem zavar, egyébként is, hát-
ha jó lesz még valamire. – MANDULA

Magyar Buhera

Gyûjtögetõ életmód
ÚÚjj  rroovvaattttaall  jjeelleennttkkeezziikk  aazz  UUttoollssóó  FFiiggyyeellmmeezztteettééss..
SSzzáánnddéékkuunnkk  sszzeerriinntt  hhóónnaapprróóll  hhóónnaapprraa  sszzeerreettnnéénnkk
bbeemmuuttaattnnii  eeggyy--eeggyy  ttiippiikkuussaann  mmaaggyyaarr  vvaaggyy  KKáárr--
ppáátt--mmeeddeenncceeii  jjeelleennssééggeett..  FFééllrreeéérrttééss  nnee  eesssséékk,,  eezz--
zzeell  nneemm  aakkaarruunnkk  sseennkkiitt  sseemm  mmeeggbbáánnttaannii,,  ccssaakk
eeggyy  kkiiss  öönniirróónniiáávvaall  sszzeerreettnnéénnkk  sszzeemmllééllnnii  ccssooddáá--
llaattooss  ééss  mmeesseebbeellii  nnéépplleellkküünnkkeett..  

ár megérkezésünkkor jelzi a
vurstli, hogy õ bizony lépést
tart a korral, akár egy örökifjú,
jófej, Bundesliga-frizurás, fül-

bevalós apuka. Elektronikus belép-
tetéssel várja vendégeit. A hálózat
összeomlása miatt bõ tíz percig kí-
nosan mosolygunk egymásra a pénz-
táros nénivel.  Az aktív pihenésnek
a kétszáz pezós beugró mellett to-
vábbi ára van, egészen pontosan 120
Ft kupononként. A játékokra mene-
tenként és fejenként egy és öt kupon
között kell áldoznunk – játéka válo-
gatja. A felfedezés lázától hajtva jár-
juk körbe a parkot, s elgondolko-
zunk, mi lett az emlékeinkben élõ,
bejárhatatlanul hatalmas, ezernyi
csodát rejtõ Vidám Parkkal. Mintha
kicsit összement volna.

Elsõ utunk a Looping Starhoz (5
kupon), az új, „átfordulós” hullámvas-

úthoz vezet, de csak a „Mûszaki okok
miatt zárva” tábláig jutunk. A jóval
szolidabb Barlangvasúttal (2 k.) vi-
gasztalódunk. 6-8 éves gyerekek és
szüleik méregetnek minket gyanakod-
va, ennyi idõs fejjel csak szabotõrök
lehetünk. Az indulást követõen egyre
inkább elbizonytalanodunk, csontvá-
zak és akasztott emberek helyett a Já-
nos vitéz életképei követik egymást.
Csalódottan állapítjuk meg, hogy már
a szellemvasút sem a régi (csak jóval
késõbb esik le a tantusz, hogy a Szel-
lemvasút (4 k.) máshol található). Az
1906-ban épült, szépen felújított,
Európa-Nostra díjas Körhintára (2 k.)
csak egy pillantást vetünk, a szintén
mûemlék, 1922 óta üzemelõ Hullám-
vasutat (4 k.) vesszük célba. Míg mi
intenzíven kapaszkodunk a keresztge-
rendák felé robogva, a vonat vezetõje
hû-de-laza pózban terpeszkedik ko-

csijában. Elképzeljük a vidám parki
egyenruhába bújtatott szakik hierar-
chiáját: a hullámvasút kezelõje nyil-
ván lenézi a dodzsemeseket, a körhin-
tások álmainak netovábbja a verseny-
autó-szerelõi kinevezés, az álomhajó-
sok és a kacsa-vonatosok között pedig
kibékíthetetlen ellentétek feszülnek. 

Ami az egész Vidám Park arculatát
illeti, a közel évszázados épületek és
játékok elvesznek a tipikus szocreál
formavilágú társaik dominanciája
mellett, az eklektikus képet a nyugati
parkok leselejtezett, nálunk még min-
dig csúcskategóriásnak számító gépei
teszik teljessé. A Break-dance (2 k.)
például minden porcikájában a ’80-as
éveket idézi, rikító színek, diszkófé-
nyek és flitterek. Mindössze annyit
enged a nyolcvannégybõl, hogy
Michael Jackson helyett kommersz
house zenére pörgeti kabinjait. A ki-
dolgozás igényességében nem marad

el a park peremén szerénykedõ Óriás-
kerék (3 k.) sem. Mûanyag ülõkéi több
hátsót szolgálhattak ki, mint a legsi-
mulékonyabb hivatalnok. Utunk tetõ-
pontján, a kosár biztosnak tûnõ pont-
jaiba kapaszkodva belefeledkezünk az
alkony fényein átszûrt város varázsá-
ba. Az idillnek egy, a diszkréten rozs-
dálló vasszerkezetre vetett pillantás
vet véget huncut módon, nem várt iz-
galmakat csempészve életünkbe. 

Levezetésként belenézünk a fedett
színpad programjába, éppen az egyik
gyermekmagazin gálamûsora zajlik a
KISZ-táborok közösségi termeit idézõ
helyiségben. A nézõtéren szülõk, hoz-
zátartozók követik figyelemmel cse-
metéik produkcióját, néhány kéjsóvár
tekintetû biztonsági õrrel súlyosbítva.
Britney Spears hangja ébreszt rá min-
ket: tulajdonképpen késõre jár, ideje
lenne hazaindulnunk. Már a Pirát (3
k.) is aluszik…                     – TURUL

A legvidámabb barakk

Emlékeink és
az új idõk szele
a Vidám Parkban

M

p u n c s

TTiizzeennöött  éévv  uuttáánn  ffeelleemmááss  éérrzzéésseekkkkeell  éérrkkeezzüünnkk  aa  VVii--
ddáámm  PPaarrkkbbaa..  DDee  úújjrraaééllhheettjjüükk--ee  ggyyeerrmmeekkkkoorruunnkk  ééll--
mméénnyyeeiitt??  VVaaggyy  úújjaabbbb  iillllúúzziióónnkkaatt  ggyyûûrrii  öösssszzee  ééss  ddaa--
rráálljjaa  llee  aa  vvaallóó  vviilláágg,,  aazz  iimmáázzssááhhoozz  ttaarrttoozzóó,,  lleeggaalláábbbb--
iiss  cciinniikkuuss  vviiggyyoorrrraall??

Szakértõi kormányzás – a hullámvasút vezetõje élvezi az életet
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izenegy esztendõ telt el azóta,
hogy az amerikai kosárlabda il-
letékesei az NBA vezetõinek
helyeslése mellett eldöntötték:

változtatnak azon, az eredmények
szempontjából elégtelenné vált gya-
korlaton, mely szerint országukat
kizárólag az egyetemisták soraiból
verbuválódott alakulat képviseli a
soros világversenyen. 1988-ban egy
arculcsapással ért fel, ahogy a szöu-
li olimpia elõdöntõjében a Szovjet-
unió csapata játszi könnyedséggel
leverte az egyetemi bajnokságban
edzõdöttek színe-javából álló ameri-
kai válogatottat, akik így sporttörté-
nelmi kudarcként kénytelenek vol-
tak beérni egy bronzéremmel.

Meg kellett mutatni a jenki ko-
sárlabda erejét, ezért hát az 1992-es
barcelonai olimpiára csatasorba ál-
lították az akkor éppen virágkorát
élõ NBA tizenegy héroszát, labdaci-
pelõ kisinasként a keretbe téve ti-
zenkettediknek egy egyetemistát.

A Michael Jordan, Magic
Johnson, és Larry Bird nevével fém-
jelzett, „Dream Team” névre keresz-
telt gárda nem is okozott csalódást;
csupa móka és kacagás közepette
gázolt át valamennyi ellenfelén,
megismertetve a világot a kosárlab-
dázás egy addig nem ismert, földön-
túli dimenziójával. Az olimpiai baj-

noki cím megszerzéséig vezetõ út
során a Dream Team átlagban negy-
vennégy(!) ponttal verte riválisait.

Az 1994-es amerikai csapatba
már nem csupa élõ legenda került,
de mivel szerencsésen vegyítették
a lebirkózhatatlan emberhegyeket
a vajcsuklójú triplakirályokkal, a
torontói világbajnoki versengés is
viszonylag egyoldalúra sikeredett.
Az USA és a világ közt tátongó tu-
dásbeli szakadék azonban elkezdett
egyre inkább szûkülni, miközben az
NBA meghódította a világot. Az
1996-os atlantai olimpián a jenkik
már nem emelkedtek ki a mezõny-
bõl, a 2000-es sidneyi játékokon
pedig a litvánok egy kosárnyira vol-
tak a megleckéztetésüktõl.

Sidney után két évvel követke-
zett Indianapolis, és ezzel a csúfos
orcára bukás a hazai rendezésû vi-
lágbajnokságon. A felfuvalkodott,
arrogáns sztárocskák Argentínától
87-80-ra kaptak ki, a méretes zakó
során egy másodpercet sem vezet-
tek, úgy, hogy volt közte húsz is. Ez
a vereség az elsõ volt 1992 óta,
amikor NBA-játékosokból tevõdött
össze az amerikai csapat. Lett is

hirtelen nagy fogadkozás, bicepsz-
mutogatás, „mostmajdmegmu-
tatjuk” - hangulat, ám a plávik
másnap a negyeddöntõben 81-78-
as sikerükkel végképp a földre rán-
gatták a sportág fellegekben járó
apostolait. A leégés totális, az ame-
rikaiak hazai pályán az 5-8. helyért
folytathatták, ahol az ötödik helyért a

spanyolok is elütötték õket. 
A szégyenteljes szereplés eredmé-
nyeképpen a megszokott babérokon
üldögélés helyett 2003-ban részt kell
venniük az athéni olimpiára kvalifi-

káló selejtezõ sorozaton, meg kell
feszülniük a puszta részvételért is.

Az 1992-es amerikai Álomcsa-
pat egyszeri és megismételhetetlen
dolog volt; az amerikai profi liga
történetének ötven legjobb játéko-
sa közül tízen játszottak  annak ti-
zenkét fõs keretében. Ám úgy lát-
szik, hogy egy röpke évtized alatt
megváltozott az NBA, az amerikai
válogatott és a világ többi részének
kosárlabda-kultúrája; az elõbbi
kettõ nem éppen elõnyére. Húsz
éve az amerikai profi liga vezetõi
vért és verítéket izzadva kuncso-
rogtak az országos mûsorszóróknál
mérkõzések közvetítésének remé-
nyében, a játékosok a mai szerzõ-
désekhez képest éhbérekért pat-
togtattak. A 80-as évtizedben jött
Magic, Bird, majd Jordan, az üzlet
pedig beindult. A tévétársaságok
ölre mentek a korábban senkinek
sem kellõ mérkõzések közvetítési
jogaiért, a multik lassan-lassan a
középszerû spílerekhez is dollár-
milliós szerzõdéseket kezdtek vag-
dosni. Az NBA-ben játszók többsé-
ge manapság a legnagyobb erõfe-
szítéseket az ügynökével karöltve a
szerzõdése megkötését megelõzõ
tárgyalásokon fejti ki, a játék sze-
retete valahogy kezd elmaradni.
Egy jelenkori NBA-bajnokin csupa

csillárokat lerugdosó, melldönge-
tõ, poszterekre, hírösszefoglalók
képsoraira kívánkozó önjelölt sztá-
rocskát, egoista kosarast látni,
akiknek szótárából olyan alapvetõ
szavak hiányoznak, mint a tempó-
dobás, csapatjáték, alázat, akarat-
erõ, elhivatottság. Tizenöt éve lám-
pással kellett keresni a tengeren-
túli profik bajnokságában az euró-
paiakat, Drazsen Petrovics úttörõ
szerepe után manapság Dunát le-
het rekeszteni velük az NBA-ben.
Az öreg kontinens reprezentánsai
igaz õrei a 80-as évek hagyomá-
nyának: náluk a kosárlabdából
megtanulható dolgok alapvetõek:
elsõ a csapat, második a közösség,
amelybõl õk származnak, aztán jö-
het az egyén maga. Világversenye-
ken lélekszakadva rohannak a
hosszú szezontól lerokkanva is ha-
zájukat képviselni. Az amik újhul-
lámát, fiatal generációját más érté-
kek, érdekek vezetik. Legyen
zsebben egy zsíros, több tízmillió
dolláros kontraktus, aztán jöhet-
nek a reklámszerzõdések a patto-
gatott kukoricától a terepjáró autó-
ig, de nem szabad megfeledkezni
néhány rap-lemez kiadásáról, il-
letve filmszerep eljátszásáról sem.
A kötelezõn túl csak akkor kosa-
raznak, ha más program már vég-
képp nem marad. Nincs szükség az
egyetemre sem, hiszen a delikvens
18 éves korára kiugrik a tornate-
rembõl. Igaz, hogy gólpasszról
csak hírbõl hallottak, dobni is
csak úgy tudnak, ha beleugranak a
gyûrûbe, de ez nem érdekes, ezért
sokat és hamar fizetnek.

2002-ben az NBA-ben európai
lett az Év Újonca, az elsõévesek
elsõ csapatába 5 nem jenki fiatal
került be, az amerikai válogatott a
6. helyet csípte el a világbajnoksá-
gon, miközben mondjuk a világ-
bajnokság elõtt a válogatott Baron
Davis 86 millió dollárért újított
szerzõdést a klubjával. Itt az ideje
nekiveselkedni a munkának, mert
az istenek az idén nem a földre
szálltak, hanem bukórepülésben a
fejükre estek. – BÁTHORY LÁSZLÓ

Az istenek a fejükre estek • Válságban a tengerentúl egyik legnépszerûbb sportja?

Mélyrepülésben az amerikai kosárlabda

Istenek alkonya

AAzz  IInnddiiaannaappoolliissbbaann  zzaajjllóó
fféérrffii  kkoossáárrllaabbddaa--vviilláágg--
bbaajjnnookkssáággoonn  aazz  EEggyyeessüülltt
ÁÁllllaammookk  ccssaappaattaa  hháárroomm
vveerreessééggggeell  aa  vvaasskkooss  kkuu--
ddaarrccoott  jjeelleennttõõ  hhaattooddiikk
hheellyyeenn  vvééggzzeetttt..  AA  ccssoo--
ppoorrttkküüzzddeellmmeekk  zzáárróó  ffoorr--
dduullóójjáábbaann  AArrggeennttíínnaa  lleegg--
jjoobbbbjjaaii  ttaannííttoottttáákk  mmóórreess--
rree  aazz  NNBBAA--pprrooffiikkaatt,,  aazz
eeggyyeenneess  kkiieesséésseess  rreenndd--
sszzeerrûû  nneeggyyeeddddöönnttõõbbeenn
JJuuggoosszzlláávviiaa  vváállooggaattoottttjjaa
mmúúllttaa  ffeellüüll  aa  jjeennkkiikkeett,,
mmaajjdd  zzáárráásskkéénntt  aa  hheellyy--
oosszzttóókk  ssoorráánn  aa  ssppaannyyoollookk
eelllleenn  iiss  eellbbuukkttaakk..

T

Jugoszláv kupaöröm
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jesztõ, de az idézett, 3037-es
számú törvény nem Kubában,
Észak-Koreában, Kínában vagy
valamelyik banánköztársaság-

ban, még csak nem is az iszlám fun-
damentalista törvénykezés eredmé-
nyeként született, hanem az Európai
Unió egyik tagállamában, Görögor-
szágban. A tiltás elõzménye egy, a
kormányzó szocialistáknak érzé-
keny veszteségeket okozó, az enge-
dély nélküli pénznyerõ automaták-
hoz fûzõdõ botrány. Miután a görög
kormány nem nagyon tudta kezelni
a problémát, a klasszikus „írmagját
is kiirtani” módszerhez folyamodott.
Az elõremutató kezdeményezés
eredményeként, a nyerõgépeken
túl, a játéktermi autószimulátorok,
a számítógépes játékprogramok, a
kis kézi Tetrisek, de még a mobilte-
lefonokon futó játékok is a totális
tiltás hatálya alá kerültek. 

Az elõbbi példával illusztrált

törvényhozási mentalitás ismereté-
ben nem meglepõ, hogy az Európai
Unió országai közül Görögország-
ban az egyik legalacsonyabb a szá-
mítógép-használók és ezzel együtt
az internet-hozzáféréssel rendelke-
zõk aránya. A jogszabály júliusi ha-
tályba lépése után drámaian zuhant
az internet-kávézók forgalma, nem

különösebben javítva ezzel az or-
szág esélyeit az informatikai felzár-
kózásra.  Az új szabályozás erõtel-
jes felháborodást váltott ki a görög
és a nemzetközi játékosközössé-
gekbõl. A gameland.gr oldalon
(ami a nagy terhelés miatt bekövet-
kezett szerverösszeomlás óta a
http://gameland.simhost.co.uk  cí-
men érhetõ el) közlik a 3037-es
számú törvény angol fordítását, va-
lamint rendszeresen hírt adnak az
ügy fejleményeirõl. Ugyanitt már
több tízezer látogató írta alá az új
szabályozás elleni online petíciót.
A játékosok érvei szerint az intéz-
kedés alapvetõ emberi jogokat sért.

A törvény megsértése alapján
indított elsõ eljárást követõ tár-
gyalás idején több százan tiltakoz-
tak Szalonikiben a bíróság épülete
elõtt. Két internet-kávézó tulajdo-
nosai kerültek a vádlottak padjá-
ra, mivel lehetõvé tették vendége-

ik számára, hogy online sakkot, il-
letve Counter-Strike-ot (népszerû
lövöldözõs program) játsszanak
kávézóikban. A védelem többek
között azt vetette a kormány sze-
mére, hogy évtizedeket lép vissza
az idõben. A jogszabály szerintük
a ’70-es éveket idézi, amikor – az
illegális szerencsejáték elleni
küzdelem zászlaja alatt –, ottho-
nukban kártyázó emberekre törték
rá az ajtót, és vették õrizetbe õket.
A bíróság elsõ fokon a vádlottakat
ártatlannak, a törvényt pedig al-
kotmányellenesnek találta. A gö-
rög játékosok ünnepelnek, ugyan-
akkor világos elõttük, hogy az el-
sõ, gyõztes csatán túl még sok üt-
közetet kell megvívniuk a kor-
mányzattal egy racionális, elfo-
gadható szabályozás kiharcolásá-
hoz. .::ákos::.

A jogszabály júliusi
hatályba lépése után
drámaian zuhant az

internet-kávézók for-
galma, nem különöseb-

ben javítva ezzel az
ország esélyeit az in-
formatikai felzárkózás-
ra.  Az új szabályozás
erõteljes felháboro-

dást váltott ki a görög
és a nemzetközi játé-

kosközösségekbõl. 

Ez év januárjától a Fidel Castro
vezette országban a számítás-
technikai üzletek eladóterét két-
felé osztották: a mindenki számá-
ra elérhetõ részben lemezeket,
CD-ket és hasonló árucikkeket
lehet vásárolni, míg a kizárólag

kormányzati vásárlóknak fenn-
tartott részben a kormányzati vá-
sárlók bármilyen informatikai
eszközhöz hozzájuthatnak.A Bel-
földi Kereskedelmi Miniszter,
Barbara Castillo által kiadott
rendelet még 2001-ben született,

de csak hetekkel késõbb jutott el
a híre külföldre. Nem volt egy-
szerû megbizonyosodni az infor-
máció valóságtartalmáról sem.
Kuba washingtoni szóvivõje,
Luis Fernandez a tiltásra vonat-
kozó kérdésekre meglehetõsen
cinikusan válaszolt: „Ha nem
állnánk embargó alatt, mindenki
számára juthatna számítógép.” A
kubai törvények szerint 3 és 10
év közötti börtönbüntetést koc-
káztat az, aki „együttmûködik az
ellenséges médiával”. A kubai
ellenzék e-mailben, faxon, illet-
ve telefonon diktálva igyekszik
eljuttatni információt a Miami-

ban élõ emigránsoknak. Az inter-
net-elõfizetést (amit ráadásul ke-
vesen engedhetnek meg maguk-
nak havi 260 dollárért, évi 240
dolláros átlagjövedelem mellett)
regisztrálni kell egy szabályozó
szervezetnél, az állami ellenõr-
zés alatt álló szolgáltatók akadá-
lyozzák a hozzáférést a veszé-
lyesnek minõsülõ külföldi olda-
lakhoz. A kereskedelmi tiltás hí-
rét végül a Wired Magazinnak
megerõsítõ kormányzati alkalma-
zott így búcsúzik levelében: „Ha
egy napon eltûnnék a kibertér-
bõl, ez azért lesz, mert lebuktam,
hogy írtam neked.”        – B.Á.G.

Hogyan óvjuk meg a társadalmat a Tetris veszélyeitõl?

Tiltott játékok
„„TTiillooss  eelleekkttrroommooss,,  eelleekkttrroommeecchhaanniikkuuss  ééss  eelleekkttrroo--
nniikkuuss  jjááttéékkookk  üüzzeemmeelltteettééssee  nnyyiillvváánnooss  hheellyyeekkeenn,,
mmiinntt  sszzáállllooddáákkbbaann,,  kkáávvéézzóókkbbaann,,  rreennddeezzvvéénnyytteerr--
mmeekkbbeenn  ééss  bbáárrmmeellyy  mmááss  nnyyiillvváánnooss  vvaaggyy  PPRRIIVVÁÁTT
hheellyyeenn..  AA  bbüünntteettééssii  ttéétteell  lleeggaalláábbbb  33  hhóónnaapp  bböörrttöönn
ééss  55  000000  eeuurróóss  ((mmiinntteeggyy  11  225500  000000  ffoorriinnttooss))  bbíírr--
ssáágg,,  vviisssszzaaeessõõ  eellkköövveettõõ  eesseettéénn  lleeggaalláábbbb  eeggyy  éévv
bböörrttöönn,, vvaallaammiinntt  2255  000000  ééss  7755  000000  eeuurróó  ((66  225500  000000
ééss  1188  775500  000000  ffoorriinntt))  kköözzööttttii  ppéénnzzbbüünntteettééss..””

I
Nincs kivétel – a szabály, az szabály

Karibi információs társadalom

PC-program Kubában: 
kizárólag szivaros
forradalmároknak
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„...az állam ad finom stallumot,
csecse fityegõket szalonkabátodra,
príma koncot, ha ügyesen szolgá-
lod...”                  (Márai Sándor)

ehetne (s készüljünk fel rá, min-
den bizonnyal lesz is) rosszabb.
Kérlelhetetlen következetes-
séggel végzett tényfeltáró mun-

kájáért – Juszt Lászlónak… (Taps.)
Öntevékeny polgári csoportok szer-
vezésében nyújtott érdemeiért –

Tasnádi Péternek… (Taps.) A pár-
tatlan médiakutatás tudományos
megalapozásáért – Vásárhelyi
Máriának… (Forró taps.) És így to-
vább. Vagy: ne tovább?

No igen, azért így is jól megkap-
tuk. Lassan folyik le arcunkon az
undoklé, csípi a szemünk, alig
gyõzzük nyeldekelni. Leginkább a
valóban érdemesekért fáj a szí-
vünk, hiszen õket is beszutykolta
ez az akció. Szegény, jobb sorsra

érdemes Bozsik Péter! Kereste biz’
a kandi kamerát, mert olyan ez,
mint egy vicc. Tán ezért szerepelt
benne annyi humorista. Ja kérem,
néhányan örülnének, ha halálra rö-
högnénk magunkat!

Díjország vagyunk. Az állami
kitüntetések nemcsak látványo-
san megdobják a Ki kicsoda?
amúgy szerényre szabott szócik-
keit, de rangjuk is van. Szégyen
vagy sem, a mûvészi életben pél-
dául élet-halál kérdése lehet,
hogy az ember kényelmes tempó-
ban araszoljon elõre a díjlétrán,
mert túl sok minden függ a név
alá írható „fokoktól”. Márai is
egyben tévedett,  már ami a cse-
cse fityegõket illeti, mert a kitün-
tetések csak a szalonképtelen
kabátokon lesznek azzá. Mi több,
otromba kolompokká válnak, örök
idõkre azt bimm-bammolva: ez a
nóta hamisan cseng. Különösen
ott, ahol négy-öt kitüntetett össze-
hajol…

Apropó: összehajol. Még alig él-
veztük ki a bõkezûen szórt „kitün-

tik” okozta önfeledt örömöt, máris
itt a fincsi hír: a Heti Hetesnél új
idõszámítás veszi kezdetét. A két
frissen díjazott és a szórásból egye-
lõre kimaradt többi ötök megelé-
gelték és kivetik maguk közül a po-
litikát. Igen fiúk, ez így korrekt!
(Ide nektek a Nagy Gerinc Rendet
az Arany Pórázzal!) Elég volt abból
a fránya politikából, ami suttyom-
ban mindig rátekeredik az életünk-
re, mint bûzös balatoni hínár a
pancsizó lábszárra. Itt az idõ, hogy
végre önfeledt lubickolásba kezd-
jünk, most, amikor felkelt a na-
punk és szigorúan titkos mosolyá-
val ragyog ránk. Amikor vígan rin-
gatódzunk a kõkeményre felfújt
100 napos matracon, s az érettségi-
re vetkezett kormányszóvivõ min-
dennap kábító koktélokat töltöget
nekünk.

Egy esetben mégis kénytelenek
leszünk partra evickélni. Ha a He-
tes sztárjai önmagukat is meg ta-
lálnák utálni. Mert akkor a mûsor
összes (mindkét) eddigi témája
oda.                                   – WIN

Kitüntetés

L

k u l t ú r a

NNeemm  éérrtteemm,,  hhooll  iitttt  aa  ddiiffii..  BBaarrááttii  kköörreeiimmbbeenn  hheetteekk  óóttaa
mmiinnddeennkkii  hhöörrööggvvee  hháábboorroogg  aa  nneemmzzeettii  üünnnneepp  aallkkaallmmáá--
bbóóll  kkiittüünntteetteetttteekk  nnéévvssoorráánn..  PPeeddiigg  sseemmmmii  mmeegglleeppõõ
nneemm  ttöörrttéénntt..  SSõõtt,,  iiggaazzáánn  mmeegghhaattóó,,  hhooggyy  ssuuttttyyoommbbaann
mméégg  kkoommoollyy,,  nneemmzzeettkköözzii  rraannggúú  mmûûvvéésszzeekk,,  ttiisszztteess  hhööll--
ggyyeekk  ééss  uurraakk  iiss  bbeesszziivváárroogghhaattttaakk  aazz  üünnnneeppeelltteekk  kköözzéé
aa  kkuuppoollaaccssaarrnnookkbbaa  aammaa  nnaaggyy  nnaappoonn,,  sszzeerréénnyyeenn  ééss  aa
mmééddiiaa  éérrddeekktteelleennssééggééttõõll  öövveezzvvee,,  mmeegghhúúzzóóddvvaa..

helyszín a mesés kis falu,
Vindornyalak, a jó tündér
Pálfalvy Dorottya, a Budapest-
rõl Zalába költözött meseíró,

aki barátaival már a negyedik nyá-
ron szervezte meg a mindig megúju-
ló mese- és játszóházat. Itt a gyere-
kek nemcsak mesét hallgathatnak,
bábszínházat nézhetnek, de hagyo-
mányos népi játékokkal és mester-
ségekkel is megismerkedhetnek, a
kürtõskalács-sütéstõl a fazekasságig
– s mindezt szüleikkel vagy tanító-
jukkal együtt, aminek manapság, a
tévé-, vagy videodajka korában kü-
lön értéke van. S ami az országban

egyedülálló: a kis parasztházban
meseillusztrátorok (idén: az Ópe-
rencián Túliak Társasága) idõszaki
és állandó kiállításait láthatjuk. Aki
csak teheti, keresse föl – az év bár-
mely szakában – Vindornyalakot!
Sokan kimondták már korunkról a
diagnózist, hogy a megismerés vég-
letesen töredékes lett, hogy a leg-
többen képtelenek információtöre-
dékekbõl egész világképet építeni,
lelki és szellemi egészségüket meg-
találni. A terápiát is sokan keresik,
s az utóbbi években a „meseterá-
pia”, szó szerint és képletesen, szin-
tén a látókörünkbe került. Egyre
több mesekonferencia, tábor, ver-
seny, találkozó valósul meg. Elég,
ha Berecz András elõadásainak nö-
vekvõ népszerûségére, vagy a Kár-
pát-medencei magyar mesemondók
éves találkozójára gondolunk. A
mese ugyanis nélkülözhetetlen,
egyén és közösség egyaránt eltorzul,
ha nincs jelen életében a mese,
amely szimbólumai, modelljei és

katartikus hatása révén segíthet
visszatalálni a legfontosabbhoz, ön-
magunk megismeréséhez. 

Mára – a hagyományos közössé-
gekkel együtt – megszûntek azok a
hagyományos alkalmak, ahol a me-
sélés még gyerekek és felnõttek
együttes élménye volt. Ezt az élõ,

gyógyító emberi kapcsolatot, ame-
lyet a „gazdaságkor” tömegkultúrá-
ja nem képes megadni, nem pótol-
hatja a magányos olvasás, a mozi
vagy tévénézés sem, s ráadásul a
mese nemcsak az ismeretközpontú
iskolából, de az egész gyerekkultú-
rából kiszorulóban van. A mégis
meglévõ biztató jelek azonban arra
utalnak, hogy amint a táncházakról
is kiderült: beilleszthetõk a városi
életmódba, a régi mesemondás és
hallgatás szokását is érdemes a vin-
dornyalakihoz hasonló kezdemé-
nyezésekkel föléleszteni.       – D.S.

Az Óperencián innen

A

LLéétteezziikk  eeggyy  hheellyy,,  aahhooll
mmiinnddeenn  mmeeggttöörrttéénnhheett..
MMeesséékk  eelleevveenneeddnneekk  mmeegg,,
((ppaappíírr))ssáárrkkáánnyyookk  rrööpp--
kkööddnneekk,,  TTrriippllaattookkáájjúú  TTóó--
ddoorr,,  aa  mmaallaacc  mmeeggssééttáállttaatt--
jjaa  PPaallaaccssiinnttaaffüüllûû  EEddwwaarr--
ddoott,,  aa  vvaaddáásszzkkuuttyyáátt……

Egyre kedveltebbek a mesemondók – Berecz András gondolkodik
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Völgy lakóinak élete igencsak
megváltozik erre a tíz napra,
amikor „jönnek a pestiek”: le-
tapossák a kukoricát, a ház

elõtti kiskertben parkolnak, és nem
lehet nem tudomásul venni, hogy
fesztivál van. Kiállítás minden
templomban, iskolában és kocsmá-
ban; koncertek minden este, gyak-
ran késõ éjszakába nyúlóan, zajo-
san. De nem baj, hiszen fesztivál
van. Õk büszkék rá. És egyre in-
kább elfogadják, sõt a
programokat is láto-
gatják. Leginkább
persze dolgoznak,
Völgymunkás feliratú

pólóban válaszolgatnak mérhetetlen
türelemmel a Merre… kezdetû kér-
désekre.

Legalább délelõtt csönd van…
Legalábbis azok körül, akik nem
mennek reggel 8-ra Szõke András
osztályfõnöki órájára. Mert õk bi-
zony felkelnek, vagy le sem feksze-
nek. De délelõtt mégis valahogy
csönd van.

A kisgyerekes családokat látják
a legszívesebben, hiszen õk nem
mulatoznak hajnalig, sõt a dédi is
jól elbeszélget a falura rácsodálkozó
kicsikkel. Délelõtt pedig sok az iz-
galmas játszóház, mondjuk a Lajtor-
ják kertjében. Lehet lovaggá válni a
Regejátszóban, kívánságot küldeni
az égbe, vagy – ha nem esik az esõ
– felmászni az égig érõ fára.

A legváratlanabb helyeken és
idõben zenés felvonulás és utca-
színház is látható, elõadás a busz-
megállóban vagy a fõtéren; alig
gyõzzük eldönteni, hogy rögtönzést,
vagy jól begyakorolt bemutatót él-
vezhetünk. Azok, akik anyagilag el-
számolták magukat, de még marad-
nának: adhatnak vért, vagy gyûjt-

hetnek parlagfüvet. Mindkét tevé-
kenységet napijeggyel honorálják a
szervezõk. Este annyi jó program
van – színház, világzene, jazz, nép-
tánc, népzene –, felsorolni is sok,
választani közülük szinte lehetet-
len. Kocsmák, sörsátrak is akadnak
bõven, de ahogy az egyik résztvevõ
megfogalmazza, most nem azért
iszunk, hogy jól érezzük magunkat,
hanem jól vagyunk, és úgy melléke-
sen iszunk is kicsit… A fõszervezõk
mindenhol elmondják, hogy keve-
sebb a pénz, mint amire szükségük
lenne. Csak azt nem mondják, kitõl
kaptak és kitõl nem. Ide (kam-
pány)látogat Medgyessy Péter – ki-
biztosított paradicsomok fogadják.
És mégsem látogat ide Görgey Gá-
bor. Néhány koncert elmarad – ki
tudja, mi okból. Mégis, olyan feltöl-
tõdést ad ez a 10 nap, amibõl vala-
hogy ki lehet húzni a következõ egy
évet.

Persze nem elõírás, hogy máskor
nem lehet ide eljönni. Sõt! Jenõ bá-
csi, miközben lobogó fülû malacká-
it terelgeti, elmondja, hogy mindig
szívesen látják a faluban a vendé-
geket, és invitál, hogy ne csak a
mûvészeti napokon jöjjünk, mert a
völgy és lakói az év többi napján is
vannak. Azt pedig már én teszem
hozzá, hogy a völgyhatás télen is
mûködik.                           – PÉZSÉ

íméletlen Ólomrajzot készít
rólunk, a Reprivatizáció és a
Gázkorszak gyermekeirõl. El-
mondatja velünk a Duna

menti mondókát, végighajszol Sö-
rény és koponya fájó-balladás tája-
in, hogy aztán fejünkre olvassa a
sorsunkon (és persze a kobakun-
kon) találóan koppanó körömver-
seit. Kirándultat a múltba, Zarán-
dokutunk elvisz Petõfi sírjához.
Együtt hódolunk a barátok és köl-
tõtársak elõtt, együtt lessük meg a
Körös mentin bandukoló Adyt és a
„fehéringes közmagyar” Illyést.
Kányádi Sándor legújabb köteté-
ben tréfásat játszik a naptár, vagy
még inkább: Megvonja vállát az
idõ. Az óra hol 1952-t, hol 2001-et
mutat. A legfrissebb termés közé

belopakodnak az újragondoltak, az
átírtak, az elõkerültek, a leporol-
tak, a megtoldottak, a régóta hiá-
nyoltak. Nem klasszikusan „kima-
radt” versek ezek. (Nem abból a
fajtából valók, amelyeket elhunyt
költõk után, „sírbanforgásuktól”
kísérve ásnak elõ túlbuzgó kuta-
tók, vagy ügyeskedõ örökösök.)
Ezek a versek egyszer elhagyták a
költõt (talán hûtlenek is lettek),

hogy most amolyan tékozló fiúkként
hazatérve, együtt ünnepeljenek „fe-
le-másságuk” otthon maradott felé-
vel. Itt most jól megférnek egymás
mellett az akár 40 év különbséggel
született „gyermekek”, s atyjuk
jólesõ büszkeséggel tekinthet rá-
juk: mert hát egy család volnánk...
A „család” története kerekedik ki
az ‘56 októberi naplótöredék ria-
dalmából, és az édesapa halálának

megrendítõen közvetlen hangú
rekviemjébõl. A jellegzetes, írás-
jelektõl szabadult sorokban a sza-
vak hajlékony indáival kapasz-
kodnak egymásba a képek, lendü-
letes szóáramokká írva a gondola-
tot. A nyelv, a hely, a kapcsolatok
és imádságok, arcok és emlékek,
örömök és fájdalmak, találkozá-
sok és búcsúzások végzetszerûsé-
gérõl, megtartó erejérõl. Egysze-
rûségében tiszta és tisztaságában
végzetes. Ahogy a kérés is:
„építsd föl minden éjszaka /
építsd föl újra s újra / amit lerom-
bol benned a / nappalok háború-
ja”. Itt van az õsz. Kányádi Sándor
földig hajol és kincskeresõ kezei
között emberségünk elõcsillan az
avarból. – WINKLER ÁGNES

k u l t ú r a

Völgyhatás

A

AAzz  iiddeeii  iimmmmáárr  aa  ttiizzeennnnee--
ggyyeeddiikk  vvoolltt  aa  ssoorrbbaann,,  ss
mmiinntt  oollyyaann,,  ggyyoorrssaann  nnöö--
vvõõ,,  ttaalláánn  kkiiccssiitt  ttúúll  ggyyoorr--
ssaann  ééss  ttúúll  nnaaggyyrraa..  DDee  rree--
mmééllhheettõõlleegg  nneemm  ccssaakk  nnõõ,,
ffeejjllõõddiikk  iiss..  MMáárrmmiinntt  aa
MMûûvvéésszzeetteekk  VVööllggyyee..  BBiizz--
ttooss  ppoonnttjjaaii  KKaappoollccss  ééss
TTaalliiáánnddöörrööggdd,,  aa  kköörrnnyyéékk
ffaallvvaaii  ((VViiggáánnttppeetteenndd,,
MMoonnoossttoorraappááttii,,  ÖÖccss  ééss
PPuullaa))  ppeeddiigg  iiddõõrrõõll  iiddõõrree
ccssaattllaakkoozznnaakk..

Jó szívvel ajánljuk mindenki-
nek...

Az Örményország kincsei
címû kiállítást a budapesti
Károlyi Palotában (okt. 31-ig),

– mert ég és föld szeretetét
tanulhatjuk a sokszor több ezer
éves tárgyaktól; s mert a leg-
õsibb keresztény állam kultú-
rája a hit erejét közvetíti.

A Szent György és a sárkány
címû Weöres Sándor-darabot a
fõvárosi Katona József Színház
mûsorán,

– mert az emberrõl, néprõl
és tömegrõl, hitrõl és hiedelem-
rõl végtelen érzékenységgel
szóló mû modern felfogásban,
de a lírai gondolatokat fényesen
csillogtatva, lélekbemarkolóan
szólal meg. És mert Törõcsik
Mari egyszerûen zseniális.

Október 4. és 6. között a
Hegyaljai Szüreti Napokat To-
kajban és a Bacchus-napokat
Villányban,

– mert a magyar bor és a le-
nyûgözõ munkát végzõ borá-
szaink megérdemlik a figyel-
met, s mert e két (yo-) hely,
borral, tájjal, gyönyörû házak-
kal és pincékkel, barátságos
emberekkel: igazi élmény.

Kányádi Sándor Felemás õszi versei

Itt van az õsz,
itt van...

K

Kulturális ajánlataink

Merítõ
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osszul hangzott az „aki nincs ve-
lünk, az ellenünk van” jelszó,
akárcsak a nem is túl burkolt
ösztönzés katonai kontingensek

„önkéntes” küldésére, ami több szö-
vetséges országgal megterhelte az
USA kapcsolatait. Értetlenséget
keltett Amerika politikája más fron-
tokon is (Izrael, piacvédõ intézkedé-
sek, Nemzetközi Büntetõbíróság).
Ebben a helyzetben jött az USA kül-
politikai offenzívája, amely Szaddam
Huszein eltávolítását elsõrendû cél-
ként jelölte meg, és mindent meg-
tett, hogy a nemzetközi közösséggel
elfogadtassa álláspontját.  Bár két-
ségtelen, hogy Bagdad továbbra is
folytatja nukleáris programját, an-
nak elõrehaladottságáról aligha van-
nak pontos adatok. Az USA szövet-
ségesei  (Nagy-Britannia kivételé-
vel) és a térség államai egyöntetûen
ellenzik az amerikai beavatkozást.
Kulcsországok – mint Egyiptom,

Szaúdi-Arábia és Törökország –
nyilvánosan, de ami fontosabb: in-
formális csatornákon is jelezték,
hogy a mûveletet nem támogatják.
Miért olyan kitartó mégis az ameri-
kai vezetés céljaiban? Miért megy
szembe gyakorlatilag az egész világ-
gal egy olyan kérdésben, amely nem
követel sürgõs beavatkozást? Aligha
csupán taktikai megfontolásokról
van itt szó, mindez valószínûleg
klasszikus értelemben stratégiai-
ideológiai hátterû. 

A jelenlegi Bush-kormányzat
külpolitikai teoretikusainak jelentõs
részben a Reagan- és az idõsebb
Bush-adminisztráció tagjaiból, illet-
ve intellektuális körébõl kerül ki.
Legbefolyásosabb alakjuk Dick
Cheney alelnök, a Republikánus
Párt egyik legkonzervatívabb szemé-
lyisége. Õk, és nem a State

Department – Colin Powell és a mö-
götte álló erõk – döntenek ma a kor-
mányzaton belül. A neokonzervatí-
vok e második nemzedéke a hideg-
háború alatt a legkeményebb „hé-
ják” közé tartozott, döntõ mértékben
az általuk képviselt keménység ve-
zetett a Szovjetunió eróziójának fel-
gyorsulásához. E
hatalmi csoport
ideológiája sze-
rint az USA  (és a
Nyugat) képviseli
leginkább az em-
beriség univerzális értékeit, emellett
hatalmi pozíciójánál fogva legjobban
képes kiterjesztésükre, védelmükre.
A Biztonsági Tanácsot – mely szerv
ennek keretét alkothatná – nem tart-
ják produktívnak, hiszen az ameri-
kai szándékokat az USA-nál jóval
gyengébb hatalmak is megakadá-

lyozhatják. Stratégiai szinten tehát
arról lehet szó, hogy a világ legna-
gyobb hatalma le akarja rázni lánca-
it, amelyek értelmezése szerint meg-
kötik abban, hogy hatékonyan kép-
viselje önmaga és a (nyugati) világ
értékeit, érdekeit. Ez egyenértékû
lenne a posztbipoláris világ átmene-

ti idõszakának le-
zárulásával, és
egy „jóindulatú”
amerikai hegemó-
nia bevezetésének
kísérletével.

Irak jelenleg is rendelkezik bio-
lógiai és vegyi fegyverekkel, bár ez
korábbi arzenáljának a töredéke.
Emellett egyes források szerint 4-5
évre van egy kisebb méretû atom-
bomba elkészítésétõl. A program
megzavarása, illetve a vegyi, bioló-
giai arzenál további csökkentése

azonban nem jelenthetne megoldha-
tatlan feladatot a fegyverellenõrzés
felújításával. Önmagában Irak tehát
nem jelent olyan komoly veszélyt,
amely indokolná az USA számára a
fellépést.

A világon ugyanakkor vannak
Iraknál nagyobb potenciállal rendel-
kezõ államok, amelyek szintén tö-
megpusztító fegyverek elõállításán
dolgoznak, és munkájukat nem kor-
látozza nemzetközi embargó: Irán és
Észak-Korea. John McCain republi-
kánus szenátor az év elején nyíltan
kimondta: ha diktatúrák tömegpusz-
tító fegyvereket kívánnak gyártani,
azt Washington háborús oknak te-
kinti. Mindezt összekapcsolva Bush
elnök „gonosz tengelye” elképzelé-
sével, jól látható, hogy az amerikai
koncepcióban nem csak egy állam
szerepel. A két ország közül a Per-
zsa-öböl regionális nagyhatalmaként
különösen Irán az, amely komoly

problémákat okozhat az USA számá-
ra: egy barátságos iraki rezsim felál-
lítása ellensúlyként önmagában is
nagy nyereség lenne.

Amit az amerikai külpolitika el
akar érni, jelentõs részben legitim és
támogatandó. Az USA 1991-ben
egyszer már nagy szolgálatot tett ma-
gának és az emberiségnek is. Ha ak-
kor Amerika nem annyira agresz-
szív, és az iraki diktátor csapatait
engedik csendben kivonulni Kuvait-
ból, Irak ma már atomhatalom len-
ne. Most ez a keménység nem tûnik
produktívnak: az USA jóval többet
érhetne el, ha figyelembe venné szö-
vetségesei és a világ érzékenységét.
Ma még nem biztos, hogy lesz akció
Irak ellen, az viszont igen, hogy bár-
mi történik, az rá fogja nyomni – po-
zitív vagy negatív – bélyegét a Bush-
adminisztrációra.     – TANGO URILLA

R
Újabb háborús konfliktusra készül az amerikai vezetés a Közel-Keleten?

A célkeresztben: Irak
LLaassssaann  eeggyy  éévvee  mmáárr,,  hhooggyy  aazz  AAll  KKaaiiddaa  mmeerréénnyyllõõii  vvééggzzeetteess  ccssaappáásstt  mméérrtteekk  NNeeww  YYoorrkk  jjeellkkééppéérree,,  aa  WWoorrlldd
TTrraaddee  CCeenntteerr  iikkeerrttoorrnnyyaaiirraa..  AA  ttáámmaaddáássookknnaakk  ttööbbbb  áállddoozzaattaa  vvoolltt,,  mmiinntt  PPeeaarrll  HHaarrbboouurrnnaakk,,  ééss  eezz  ––  eezztt  aa  ttoo--
vváábbbbiiaakkbbaann  iiss  ttaarrttssuukk  éésszzbbeenn  ––  ssookk  mmiinnddeenntt  mmeeggmmaaggyyaarráázz  aazz  aammeerriikkaaii  aakkcciióókk  hheevveessssééggéétt  iilllleettõõeenn..  TTiizzeenn--
kkéétt  hhóónnaapp  aallaatttt  rreennggeetteegg  ddoolloogg  mmeeggttöörrttéénntt,,  ééss  ssookk  mmiinnddeenn  nneemm,,  aammiitt  aa  mmeerréénnyylleett  uuttáánn  vváárrhhaattttuunnkk::  ssiikkeerrüülltt
aa  sszzeerrvveezzeett  aaffggáánn  bbáázziissaaiitt  ffeellsszzáámmoollnnii,,  ddee  nneemm  ttuuddttáákk  OOsszzaammaa  bbiinn  LLaaddeenntt eellffooggnnii..  SSiikkeerrüülltt  eeggyybbeenn  ttaarrttaannii
aa  tteerrrroorreelllleenneess  kkooaallíícciióótt,,  ddee  aa  kkeemméénnyykkeezzûû  aammeerriikkaaii  ffeellllééppééss  ssookkaakkaatt  iiddeeggeenníítteetttt  eell..  

…egyes források szerint
Irak 4-5 évre van egy

kisebb méretû atombom-
ba elkészítésétõl.
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z akkoriban feltárt olajkincsek
és az Indiával való szárazföldi
összeköttetés igen fontossá tet-
te Irakot London számára,

amely függetlenségének 1932-es el-
nyerése ellenére az ötvenes évekig
brit érdekszférának számított. A stra-
tégiai megfontolások természetesen a
legcsekélyebb mértékben sem vették
figyelembe az etnikai-vallási határo-
kat, Irakkal egy mesterségesen hete-
rogén állam jött létre: a lakosság 60-
65%-a az iszlám síita irányzatához
tartozik, 35-40%-nyi szunnita né-
pességének nagyjából felét pedig az
összlakosság egyötödét adó és a sze-
mita araboktól merõben eltérõ, per-
zsa eredetû kultúrájú kurdok teszik
ki. Ezek után talán nem meglepõ,
hogy a brit gyarmati hatalom a lakos-
ság töredékét adó szunnita arabok
törzsi arisztokráciáját helyezte hatal-
mi pozícióba, és még „külsõs” ural-
kodóházról is gondoskodott az arábi-
ai félsziget déli részérõl származó
Hasemiták személyében (akik a
jordán trón révén a mai napig is fon-
tos szerepet játszanak a közel-keleti
politikában).

A monarchiával Irakban 1958-

ban katonai puccs végzett a szó szo-
ros értelmében, a királyi családot
ugyanis a helyi szokások szerint
csaknem teljesen kiirtották. A 60-as
években – a kelet-európai testvér-
pártok hathatós támogatásával – az
Arab Újjászületés Szocialista Pártja
(Baath) nevû pánarab mozgalom ra-
gadta magához a hatalmat, amelynek
meghatározó emberévé az 1979-tõl
formálisan is államelnökké lett
Szaddám Huszein vált. Regnálását a
nyolc évig tartó irak–iráni háború ki-
robbantásával kezdte, amely 1988-
ban mérhetõ területi nyereség nélkül,
ám a két oldalon összesen egymillió
halott elkönyvelésével ért véget.  Az
ország infrastruktúrája azonban az
1990-es Sivatagi Vihar hadmûvelet
után rombadõlt, gazdasága és népes-
sége azóta is szankciók alatt nyög.
Felvetõdik a kérdés: hogyan lehet
ilyen „sikersorozat” után még mindig
hatalmon Szaddám Huszein?

A Baath-ranglétra grádicsain vé-
giglépdelve Szaddám a karrierjét a
mozgalom egyszerû orgyilkosaként
kezdte, majd képességeit bizonyítva
a biztonsági szolgálatokban szerzett
hatalmi tapasztalatokat. Politikai hit-
vallása nem túl bonyolult; amint azt
állítólag egyszer egy emberének ki-
fejtette: „Beszélj arról, hogy tenni
fogsz valamit, miközben persze telje-

sen mások a szándékaid. Aztán se ne
azt tedd, amit mondtál, se ne azt, ami-
re gondoltál.” Az iraki diktátor bázisát
egyes, nemzetségi alapon családjával
is rokonságban álló szunnita arab tör-
zsek vezetése, a Baath-pártapparátus
tagjai és a katonai-titkosszolgálati
komplexum kulcselemei adják. Ural-

mát a biztonsági szolgálatok és test-
õralakulatok többszintû hálózata vi-
gyázza, amelyek egymást is ellenõr-
zik az esetleges puccskísérletek
megakadályozása érdekében. Belsõ
bizalmi emberei szinte kizárólag
szülõföldjérõl, a Takrít városka kör-
nyékén élõ al Bu Nasir törzsébõl
valók, a legfontosabb testõralakula-
tokat két fia irányítja. Elemzõk sze-
rint Szaddám hatalmon maradásá-
nak kulcsa a bázisához fûzõdõ, ar-
chaikus nemzetségi jegyeket magán
hordozó viszonya. Az arab törzsi ha-
gyományban óriási jelentõsége van
a saraf (méltóság, arc) megõrzésé-
nek és az ezzel összefüggõ erõkul-
tusznak: ha a vezér gyengének és
megalkuvónak tûnik, alkalmatlan-
ná válik a vezetésre. Sokan úgy vé-
lik, innen az a hihetetlen agresszi-
vitás, amellyel Huszein dominálni
kívánja a konfrontációkat. Jól de-
monstrálta ezt az 1988-ban többek
között vegyifegyverekkel véghezvitt
kíméletlen leszámolása a fellázadt
kurdokkal csakúgy, mint az 1991-es
felkelés során az ún. mocsári (siíta)
arabok elleni hadjárata.

Nem mehetünk el szó nélkül
Szaddámnak a tömegpusztító fegyve-
rekhez való megrögzött ragaszkodása
mellett, hiszen a jelenlegi konfliktus-
nak is ez a gyújtópontja. Vegyi és bi-
ológiai kapacitásokkal Irak évtizedek
óta bizonyítottan rendelkezik, a nuk-
leáris küszöböt viszont még nem si-
került elérnie. Ennek megvalósulása
esetén Huszein ellensúlyozhatná az
USA-nak a hagyományos fegyverzet
terén fennálló regionális erõfölényét,
vitathatatlanná tenné vezetõ szerepét
az arab világban és sokszorosára
emelkedhetne zsarolási potenciálja
térségbeli hagyományos ellenségei-
vel (Izrael, Irán, Szaúd-Arábia) szem-
ben. Nem véletlen tehát, hogy húsz
évvel ezelõtt izraeli repülõgépek egy-
szer már rajtaütésszerûen lerombol-
tak egy iraki atomerõmûvet, ahol ak-
kori hírek szerint elõrehaladott álla-

potban volt az „arab bomba” kifej-
lesztése. Jelenleg ellentmondásos ér-
tesüléseink vannak e téren, bár afelõl
kétség nem lehet, hogy Szaddám nem
tett le céljáról. Kérdés azonban, hogy
a belsõ hatalmi harcokban zseniáli-
san mozgó, ám a diplomácia porce-
lánboltjában elefántként közlekedõ
iraki diktátor ki tudja-e kerülni az
igencsak elszántnak tûnõ Bush-ad-
minisztrációt.            – BOZÓTHARCOS

A

SSzzáázz  éévvvveell  eezzeellõõtttt  hhiiáábbaa
kkeerreessttüükk  vvoollnnaa  IIrraakkoott  aa
kkoorraabbeellii  ttéérrkkééppeekkeenn::  aa
hhaajjddaannii  MMeezzooppoottáámmiiaa  ttee--
rrüülleettéénn,,  aazz  OOsszzmmáánn  BBiirroo--
ddaalloomm  lleeggkkeelleettiibbbb  vviillaa--
jjeettjjeeiibbõõll  mmeeggaallkkoottootttt  oorr--
sszzáágg  aazz  eellssõõ  vviilláágghháábboorrúú
uuttáánnii  hhaattaallmmii  oosszzttoozzkkoo--
ddáássnnaakk  kköösszzöönnhheettii  llééttéétt
ééss  mmaa  iiss  éérrvvéénnyyeess  hhaattáá--
rraaiitt..  SSzzíírriiaa  ééss  LLiibbaannoonn
ffrraanncciiaa,,  mmíígg  PPaalleesszzttiinnaa,,
TTrraannsszzjjoorrddáánniiaa  ééss  IIrraakk
bbrriitt  mmaannddááttuummtteerrüülleett--
kkéénntt  ((ggyyaakkoorrllaattiillaagg  ggyyaarr--
mmaattkkéénntt))  kkeerrüülltt  kkiiaallaakkíí--
ttáássrraa  11992200  ttáájjáánn..

Belsõ bizalmi emberei
szinte kizárólag szülõ-

földjérõl, a Takrít város-
ka környékén élõ al Bu
Nasir törzsébõl valók, a
legfontosabb testõralaku-
latokat két fia irányítja

Mezopotámia esete
a „takríti keresztapával”

Irak arzenálja
Semmi nem utal arra, hogy Irak –
bár gyártását megpróbálta – ren-
delkezne atomfegyverrel – áll az
ENSZ iraki fegyverzetellenõrei-
nek 1999. márciusi jelentésé-
ben, amit a Le Monde címû fran-
cia napilap hozott nyilvánosságra
szeptember 13-án. A jelentés le-
szögezi, hogy 1994 végén az utol-
só, nukleáris eszköz gyártására
alkalmas berendezést is elszállí-
tották az országból. Felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a Huszein-
rezsim legnagyobb vegyifegyver-
gyártó üzemét bezárták és több
mint 600 tonna vegyifegyver
gyártására alkalmas adalékanya-
got semmisítettek meg; az ENSZ-
tisztviselõk azonban nem találták
nyomát az Öböl-háború során
„eltûnt”, rendkívül veszélyesnek
nyilvánított 500 darab R–400-as
bombának. A dokumentum
ugyanakkor rámutat arra is, hogy
Iraknak 1995-ig sikerült eltitkol-
nia biológiaifegyver-programját,
ám ezután 22 tonnányi alapanya-
got foglaltak le a szakemberek.
„Bár néhány elem még homály-
ban maradt, az iraki tiltott fegy-
verkezési programok nagy részét
sikerült megsemmisíteni” – ösz-
szegez a párizsi napilap által idé-
zett ENSZ-dokumentum. –  L. L.



zerkilencszázötvenben szüntet-
ték meg legõsibb, tradicionális
önkormányzati egységeinket, a
vármegyéket, melyek évszá-

zadokon keresztül az önkormány-
zatiság egyik legkézzelfoghatóbb
megnyilvánulásának számítottak.
Olyannyira, hogy sokan egyenesen
megyei alkotmányról beszélnek,
mondván, hogy a vármegyék voltak
a nemzet hatalmának igazi letéte-
ményesei. A régi vármegyék –
amelyek bizonyos kontinuitást vit-
tek a magyar közigazgatásba – túl-
élték a történelem viharait, a
kehidai oklevéltõl egészen a kom-
munista hatalomátvételig. Még a
kiegyezést követõ, a kor szellemé-
nek megfelelõ fokozatos hatáskör-
elvonások sem tették lehetetlenné
azt, hogy végig jelentõs szerepet
játsszon a községi igazgatásban.
Problémák, állandósuló hatásköri
viták persze akkor is voltak, de ez
természetesnek is tekinthetõ: a
centralista és a municipalista ál-
láspont vitája mindig nehezen jut
nyugvópontra és kompromisszu-
mokra kényszerít. Ez is inkább azt
mutatja, hogy az önkormányzati
rendszerben benne rejlik a konti-
nuitás: a régi viták ma új köntös-
ben, de azonos lényeggel parázsla-
nak fel ismét. 

Ez a folytonosság azonban,
amely a „megyei alkotmány” fogal-
ma alatt nemzeti összetartozásun-

kat, összetartásunkat is elõsegítet-
te, megbontható. Láttuk az elõbb:
senki sem mondhatja, hogy nincse-
nek önkormányzati hagyománya-
ink. Vannak. Csak valakik annak
idején tettek arról, hogy a rend-
szerváltás idejére már ne maradjon
senki se Magyarországon, aki még
emlékszik e hagyományokra. Hogy
feudális csökevényként gondol-
junk vissza a vármegyékre, a kora-
beli Európa mércéjével mérve is az
önkormányzati autonómia csúcsát
megtestesítõ szabad királyi városa-
inkra. És akkor még az olyan köz-
jogi csemegét jelentõ egzotiku-
mokról – mint például a székely és
szász székek, a szepesi tízlándzsás
szék vagy a tiszai koronai kerület –
nem is ejtettünk szót.

De nem ejtettünk szót Trianon-
ról sem, pedig nemzeti tragédiánk
hathatósan hozzájárult az évszáza-
dos vármegyerendszer és a köz-
igazgatás egységének megrendülé-
séhez. Már az ország esztelen szét-
szabdalása is visszafordíthatatlan
változásokat idézett elõ, kényszer-
helyzetbe hozva a következõ kor-
mányokat, a kommunista diktatúra
azonban egyszer s mindenkorra ki-
végezte a vármegyét, fizikailag is,
de fõleg szellemiségét tekintve.

Ezt az eszmevilágot a rendszer-
váltó hevület sem tudta, tudhatta
felidézni, így vannak most olyan
megyéink, amilyenek vannak. Tíz

év után nemcsak a megyerendszer,
de a települési önkormányzatok re-
formjával sem tartunk ott, ahol kel-
lene. Biztos és háborítatlan törté-
nelmi háttérrel nem lett volna ak-
kora teher a modernizáció, de így,
gyökértelenségre kárhoztatva ma-
radt a mesterséges, tudományos
ideológiákra épített beavatkozás. A
történelemnek igenis lehet gyakor-
lati haszna, és úgy érzem, itt külö-
nösképpen hasznos lehetett volna a
történelmi tapasztalat. Állítom,
hogy a régiókra való átállás is sok-
kal könnyebb lenne, ha nem többé-
kevésbé mesterségesen kreált,
igen gyenge megyéink lennének.

De más bajok is vannak ám. A
megyerendszer és a települési ön-
kormányzati rendszer ugyanis köl-
csönhatásban vannak egymással,
ha az egyik rossz, a másik sem mû-
ködhet tökéletesen. És ez van ma
Magyarországon is, sajnos nem
csak technikai értelemben. Az em-
berekben, az önmagukat kormány-

zó polgárokban sincs már meg a ré-
giekhez méltó becsület (természe-
tesen: tisztelet a számos kivétel-
nek!).

Azért az mégiscsak elgondol-
kodtató, hogy vannak olyan önkor-
mányzatok ma Magyarországon,
amelyek képviselõi akár kétszer
annyit is keresnek havonta (törvé-
nyesen!), mint a mindenkori ma-
gyar miniszterelnök. A dupla fize-
tés és a legfeljebb feleannyi fele-
lõsség aránytalansága is az önkor-
mányzati rendszerünkben megbújó
diszfunkciókra irányítják rá figyel-
münket. Az meg egyenesen vissza-
taszító, hogy egyes önkormányzati
frakciók a választásokon direkt ve-
reségre spekulálnak, hogy a listá-
ról több helyhez jussanak.

Lehet, hogy mindez nem tarto-
zik ide, mégis szükségesnek tartot-
tam leírni, ha már egyszer hagyo-
mányokról van szó. Csak azért,
mert jó lenne, ha ebbõl nem válna
az.                             – NÉPNEVELÕ
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Hol vannak önkormányzati hagyományaink?

Vármegyesirató
MMáárr  ttööbbbb  mmiinntt  ttíízz  éévvee  aannnnaakk,,  hhooggyy  kkiiss  hhaazzáánnkkbbaann  aa
mmooddeerrnn  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattiissáágg  eesszzmmééjjéénneekk  jjeeggyyéébbeenn  lléétt--
rreejjöötttteekk  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk,,  ééss  nnééggyyéévveennkkéénntt
hheellyyii  kkééppvviisseellõõtt  vváállaasszztthhaattuunnkk  mmaagguunnkknnaakk..  EEzztt  aa
ddeemmookkrraattiikkuuss  iinnttéézzmméénnyyrreennddsszzeerrtt  ppoonntt  llááttsszzóóllaaggooss
ffiiaattaallssáággaa  mmiiaatttt  mmiinntt  kkiiffoorrrraattllaann  úújjddoonnssáággoott  sszzeemmllééll--
ttüükk//sszzeemmlléélljjüükk  ((bbiizzoonnyyooss  sszzeemmppoonnttbbóóll  vvaallóóbbaann  aazz)),,
ddee  aazzzzaall  mmáárr  nneemm  vvaaggyyuunnkk  ttiisszzttáábbaann,,  hhooggyy  aazz  áállttaalláá--
nnooss  éérrtteelleemmbbeenn  vveetttt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattiissáággnnaakk  iiggeenniiss
kkoommoollyy  ttöörrttéénneellmmii  hhaaggyyoommáánnyyaaii  vvaannnnaakk  MMaaggyyaarroorr--
sszzáággoonn..  AAzz  ááttkkooss  nneeggyyvveenn  éévv  uuggyyaanniiss  iiggeenn  ssookkaatt  tteetttt
aazzéérrtt,,  hhooggyy  ee  nneemmeess  hhaaggyyoommáánnyyookknnaakk  íírrmmaaggjjaa  ssee
mmaarraaddjjoonn  aa  sszzeebbbb  nnaappookkaatt  iiss  llááttootttt  mmaaggyyaarr  kköözziiggaazz--
ggaattááss  eelljjöövveennddõõ  ttöörrttéénneettéébbeenn..  

E
A fõvárosi önkormányzat épülete Budapesten – hagyománydeficit?



ztán kezdõdtek a bajok. A
nagy rendszerváltó erõ úgy le-
értékelõdött, mint Tescóban a
strandpapucs november vége

felé. Ennek következtében már
1994-ben kisebb vita alakult ki ar-
ról, hogy vajon szükséges-e egy ab-
szolút többséget szerzett mamut
mellé odaállni. Volt hozzá etikai
ideológia pro és kontra. Bár Ma-
gyar Bálint még azt ígérte a kam-
pányban, hogy a szocialistákkal so-
ha; a nem várt baloldali lavina cél-
ba érése után már úgy látta, valaki-
nek vállalnia kell az MSZP-s jel-
mezbe öltözött régi elvtársak visz-
szatérését. Tölgyessy Péter nem
vállalta, a többiek bólintottak. A
kemény kommunistaellenes hang
kissé lehalkult az átvilágítási pro-
cesszus során elhasalt kormányta-
gok, házelnök és ÁVH-s miniszter-
elnök csapatában. Az a híres szür-
keállomány, mely mindig ott serte-
pertél a holdudvarban, fanyalogni
kezdett, hogy azért a Horn elvtárs
ciki, amúgy is már rég ki kellett
volna lépni a koalícióból. Nos,
ezek a hangok, melyek az átlagos-
nál sokkalta nagyobb nyomást ké-
pesek gyakorolni a pártvezetésre,
megkapták Kuncze úr kreatív mun-
katársaitól a nagy sallert, amikor
1998-ban kétévi ilyen-olyan, majd
további két év, a párt számára kife-
jezetten káros együttkormányzás
után azt olvassák féltve szeretett
szervezetük választási plakátján,
hogy tartsuk a jó irányt.

Ezt követõen a már amúgy is zi-
góta méretû párt belsõ osztódásnak
indult, nem hivatalos lapjában, az
Élet és Irodalomban kezdetét vette

a kibeszélõshow. A diskurzus át-
csapott a színfalakon, a szélesebb
nyilvánosság elõtt pedig stabilizá-
lódott az önemésztõ, önsorsrontó
SZDSZ-kép. A legutóbbi választá-
sokon nem is maradt el ennek
eredménye. Minden eddiginél ke-
vesebb mandátumot szerzett a ma-
daras társaság a parlamentben, de
a sors kegyébõl zsaroló potenciált
is. A dilemmában, hogy ugyan sza-
bad-e újra vállalni a szocialisták
ódiumát, újra a briliáns koponyák
siettek a fejesek segítségére,
mondván, ha a nem kifejezetten
korszerû szocdem párt és az elmúlt
négy év „horthyzmusa” között kell
választani, akkor õk az elõbbit ja-
vasolják. Ez a szándék egyébként
találkozott a Kuncze fémjelezte
pragmatikusok elképzeléseivel,
akik már a szájukban érezték a ha-
talom édes ízét. 

Aztán jött a Medgyessy-botrány.
A frakció kibõvített ülésén betelt a
pohár. Azon a keddi napon a kiseb-
bik koalíciós partner megvonta a
bizalmát Big Brother-tõl. Már kezd-
tük azt hinni, minden még az õ tor-
kukon sem megy le, aztán másnap
bebizonyosodott, a toleranciának
nincs határa. Kuncze Gábor szereti
Nagy Testvért. Ez az áradó szeretet
azonban kisodorta a pártból Kis Já-
nost és közrejátszott Hack Péter tá-
vozásában is. A holdudvar (az a
grafomán) pedig a könnyebb megol-
dást választva újra saját testébe ha-
rap. Hol van már Demszky távolság-
tartó Gábor? És hol van az autonóm
SZDSZ? A kíváncsiaknak azt taná-
csoljuk, Kovács elvtárs zsebében
keressék.                            – ZSOMBI

egszokhattuk már, hogy Ma-
gyarországon vannak pártok,
amelyek néha besározódnak,
elvtelenek és korruptak, meg

van az SZDSZ, amely a rendszer-
váltás óta õrzi az emberi jogok, a
morál, a mértéktartás Vesta-lángját
és csak kénytelen-kelletlen vesz
részt az amúgy is mucsai magyar
politikai életben. Legalábbis így
gondolja a Magyar Hírlap, amely
Eörsi István írásának megjelenése
elõtt egy nappal szerkesztõségi ve-
zércikkben hívta fel a figyelmet ar-
ra, hogy „az SZDSZ korábban
nagy, mára megfogyatkozott tekin-
télyét annak is köszönhette, hogy a
társadalmi-politikai erkölcs kérdé-
seiben a zsinórmérték szerepét vál-
lalta”. A Szalay-ügy kapcsán el-
mélkedõ Eörsinek annyira megtet-
szett a gondolat, hogy saját cikké-
ben is idézte, amelynek a gondolat-
menetétõl kicsit elkanyarodva hab-
zó szájúzik aztán egy jót szerzõnk.
Nem is lenne ezzel semmi baj,
Eörsitõl megszoktuk a kérlelhetet-

len ideológiai terminátorságot;
problémánk mindössze annyi, hogy
szerzõnk sajátos polgár-értelmezés
köré tekeri a celofánt. Ebbõl az ér-
telmezésbõl aztán kiderül minden:
a liberális kirekesztés, a másként-
gondolkodók gyûlölete és a jól be-
vált címkézés. Értjük, ugye: ha pár
ezer ember ünnepli a száznapos
Medgyessy-kabinetet két vérnyo-
másmérés és kürtõskalács között
(musicalparádéval és plazmatévék-
kel súlyosbítva), az az állampolgári
méltóság és összefogás ünnepe,
senkinek semmi köze ahhoz, hogy
milyen pénzbõl történik mindez.
Egyébként nincs baj ezzel a hozzá-
állással, elvégre a zsenge ifjúság-
nak is meg kell tudni, milyen az,
ha a Kádár-rendszer legszebb ha-
gyományait vegyítik a modernnek
gondolt show-elemekkel. Az ered-
mény egyébként olyan, mintha va-
laki munkásõrzubbonyra erõsítene
rá egy I Love Elvis kitûzõt. 

Ha azonban a jobboldal szervez
több tíz-, vagy többszázezres meg-
mozdulást, akkor az ott megjelen-
tek habzó szájú, kórusban üvöltö-
zõ tömeget alkotnak, amelynek
tagjai semmiképpen nem méltóak
a polgár elnevezésre. És milyen
pénzbõl telt a különbuszokra – si-
koltja a balos sajtó mellesleg.

Eörsi toleranciája saját szekértá-
borának a határáig terjed, azon túl
a nagy magyar mucsai pusztát lát-
ja és láttatja, ahol populisták és
agyament kisnyilasok randalíroz-
nak éjjel-nappal. Szerzõnk és bará-
tainak polgári oldal-képe amellett,
hogy igazságtalan és bántóan egy-
szerûsítõ, olyan messze van a való-
ságtól, mint Makó Jeruzsálemtõl.
Vagy mint Eörsi Európától. Tole-
rancia, megértés és a másság elfo-
gadása – ezek bizony kulcsszavak,
akármennyire nem tetszik a létszá-
mukban és befolyásukban egyre
zsugorodó mértékadóknak. – T. I.
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MMiikkoorr  aa  sszzaabbaadd  kkeezzddeemméénnyyeezzéésseekk  hháállóózzaattáánnaakk  nnee--
vveezzeetttt  ttoojjáásshhééjjbbóóll  kkiibbúújjtt  aazz  SSZZDDSSZZ,,  rrööggttöönn
üübbeerrkkeeddéésssseell  nnyyiittootttt..  AA  hhõõsskkoorrsszzaakkbbaann  iinnkkáábbbb  ttéénnyy--
kkéénntt  kkeezzeellttéékk,,  hhooggyy  aa  bbrraannccsshhoozz  ttaarrttoozzóókk  jjeelleennttõõss  rréé--
sszzee  ccssúúccsséérrtteellmmiissééggii..  PPáárrttttáá  aallaakkuulláássuukk  uuttáánn  mmáárr
oollyyaann  éérrttéékkkkéé  aavvaannzzssáálltt,,  mmeellyy  ((sszzeerriinnttüükk))  mmeeggkküüllöönn--
bböözztteettttee  aa  ttööbbbbii  ppáárrttttóóll  ((eeggyybbeenn  ttááppttaallaajjáávváá  vváálltt  aa
mmuuccssaaiizzááss  sszzáárrbbaa  sszzöökkkkeennõõ  ggyyoommjjáánnaakk))..  KKiieeggéésszzüüll--
vvee  aa  hhaarrccooss  aannttiikkoommmmuunniissttaa  iimmáázzzzssaall,,  kkiisseebbbbssééggeekk
kkaasseerroolláássáávvaall,,  aa  mmáássssáágg  kkuullttuusszzáánnaakk  mmeeggtteerreemmttéésséé--
vveell  tteelljjeesssséé  vváálltt  KKiiss  JJáánnooss  ppáárrttjjáánnaakk  aarrccuullaattaa..

Egység vagy kétség?

A

M

„„HHaa  aarrrraa  aazz  áálllláássppoonnttrraa
hheellyyeezzkkeeddüünnkk,,  hhooggyy  aazz
eemmbbeerr  nneemm  ffeelleellõõss  aa  tteett--
tteeiiéérrtt,,  hhaanneemm  kköörrüüllmméé--
nnyyeeiinneekk  ppaasssszzíívv  ffüüggggvvéé--
nnyyee,,  rraajjttaa  kkíívvüüll  áállllóó  eerrõõkk
tteehheetteettlleenn  áállddoozzaattaa,,  aakk--
kkoorr  lleemmoonndduunnkk  vvééggssõõ
ppoolliittiikkaaii  ccéélluunnkkrróóll::  eeggyy
oollyyaann  ttáárrssaaddaalloomm  ffeellééppíí--
ttéésséérrõõll,,  mmeellyy  sszzuuvveerréénn
ppoollggáárrookk  öönnttuuddaattooss
eeggyyüüttttmmûûkkööddéésséénn  aallaa--
ppuull..  ((AA  »»ppoollggáárrookk««  sszzóótt
iitttt  eerreeddeettii  jjeelleennttéésséénneekk
mmeeggffeelleellõõeenn  hhaasszznnáálloomm,,
ééss  nneemm  aa  mmaa  ddiivvaattooss  éérr--
tteelleemmbbeenn,,  mmeellyy  kkóórruuss--
bbaann  üüvvööllttöözzõõ,,  hhaabbzzóó  sszzáá--
jjúú  ppooppuulliissttaa  ttöömmeeggeekkeett
ttiisszztteell  mmeegg  eezzzzeell  aa  sszzóó--
vvaall..))””  ((EEöörrssii  IIssttvváánn  ZZssii--
nnóórrmméérrttéékk  ccíímmûû  íírráássaa  aa
MMaaggyyaarr  HHíírrllaapp  sszzeepptteemm--
bbeerr  1100--ii  sszzáámmáábbaann..))

Az eredmény egyébként
olyan, mintha valaki
munkásõrzubbonyra

erõsítene rá 
egy I Love Elvis kitûzõt.

Mértéktelen mértékadók
h á l ó  é s  p u d i n g



e a Tv2 csak egy egész hetet ka-
pott a játszadozásra, nemsokára
(sajnos már lapzártánk után)
ugyanis kezdõdik a nagy kon-

kurens, az RTL Klub hasonló elvû,
bár itthon kifejlesztett mûsora.

Itthon is van erre igény – ezt meg-
mutatta a Viasat 3 Bárjának tavalyi
sikere, amelynek nem csekély szere-
pe volt abban, hogy az induló keres-
kedelmi televízió gyökeret tudott ver-
ni a hihetetlen piaci ellenszélben.
Csakhogy a Bár egy szoftabb felfogá-

sú mûsor volt: a játékosokkal nap
mint nap találkozni lehetett az
Andrássy úti bárban (már aki akart,
persze), tehát az ilyen mûsorok szo-
ciálpszichológiai tanulmány jellege
erõsen csökkentett formában jelent
meg, valamint nem láthattuk a mel-
lékhelyiségben Tigert, a jópofa álér-
telmiségiek eme újdon zászlóvivõjét
– pedig a Bár mellékhelyiségében
történtek az igazán izgalmas dolgok.
A mostani mûsorok viszont (a Tv2-n
futó Big Brother és az RTL-es
ValóVilág mellett a Viasat is beje-
lentkezett A farmmal) mindent meg-
mutatnak. Mindent, a zacskócsutako-
lástól a hurka után képzõdött lepedék
lekaparásáig. A tudományosan szem-
lélõdõ is megkapja a neki járót: már a
harmadik nap végén megkezdõdtek a
fúrások. De sokkal több jön át, te-
gyük hozzá, a sziesztázós délutánok-
ból, amikor valaki elbágyad a kana-
pén, és ez valamiért roppant izgal-
mas.  

Van a BB-mûsorban sörös-mecs-
cses, szellemes mackó, a magyar
nyelvet törõ, látleletes bárcás leány,
egy látleletet sosem látott igazi, egy
öregedésében frusztrált anyuka, jóké-
pû cukrászinas, cseperedõ, latinos

Banderas-imitáció, öntudatos
egyemista csajszi és egy örökké fiatal
nagyöreg, tulajdonképpen már csak
egy szájjal-lábbal festõ mûvész hi-
ányzik – ez szerintem nem bunkóság
volt, azt inkább abban a válogatási
elvben kell keresni, hogy legyen rep-
rezentálva minden réteg, de csak a
vélt médiakompatibilitás határáig;
mert pl. miért nincsen cigány játé-
kos, amikor a tizenkettõbe abszolút
bele kellene egynek férnie?

A megnyitó gála kellõ hangsúlyt

kapott, természetesen. Azóta viszont
a Liptai Claudia-problematika kap
hangsúlyt a (Tv2-n kívüli) médiában.
L. C. legalább annyi nézõt riasztott el
az új mûsortól, amennyit hozott. A
nyári szünet elõtt még vonzónak talált
nõstényördög már a nõstényripacs
jelzõt is megkapta az egyik internetes
újságtól, és, valljuk be, amit a gálán
lemûvelt, attól még a Rákosi-féle
bronz Kossuth-vízió jövõbe mutató
ujja is lelankadna. Nulla nõiesség, a
játékoslányok melleinek fõ mûsor-

idõben való értékelése, ordenáré ko-
fatónusok – na, a Tv2 ezzel kívánja
megmenteni magát, hagyjuk az L. C.-
féle dagadt ruhát, sajnálkozzunk in-
kább Till Attilán, aki a mûsorig telje-
sen rendben való embernek tûnt.
Hogy a média megfog, kicsavar és el-
dob mûvészeket, Stohl András esete
óta tudjuk (mi’ meglepõ: õ lesz a
ValóVilág-házigazda!), ezt a terhet
egyedül Alföldi Róbert tudta úgy-
ahogy kiviselni. Még Till Attila is
tartja magát, azonban egyre többször
látni, hogy feszengés helyett pompá-
san beleéli magát a szerepbe, sõt:
amikor reppergangszta Zolival stú-
dióbeszélgetett, akkor a Tv2 oldaláról
tüzelt a kritikus megállapításokra. A
Tv2 most, mikor ezt írom, még egy-
maga játszadozik a kukkolás miszté-
riumával (a viasatos Farm már elin-
dult, de nem tûnik nagy sikernek).

Néhány nap múlva viszont, talán
épp aznap, amikor az elsõ BB-
játékos kiesik, elindul az RTL Klub
már most láthatóan nagyobb profiz-
mussal elõkészített mûsora. Az RTL
már jó ideje mûködõ honlapot tart
fenn a mûsornak, amelyen ugyan
még nincsen sok információ, lefoga-
dom, hogy ha lesz, nem fog lefagyni,
mint a Tv2-é, már az elsõ éjszakán
(és azóta folyamatosan). Szegények
még ebbõl is pozitív hírt próbálnak
csinálni.                        – NÉZZ ELEK
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AA  TTvv22  eesszzeevveesszzeetttt  öönn--
mmeeggmmeennttééssii  kkíísséérrlleettee
zzaajjlliikk  aazz  iinntteerrnneetteenn  nnaappii
hhuusszzoonnnnééggyy  óórráábbaann  ((jjee--
lleenntteemm,,  lleeffaaggyyootttt)),,  ééss  eess--
ttéénnkkéénntt  ffõõ  mmûûssoorriiddõõbbeenn,,
nnaappii  hháárroommsszzoorr..  AA  nnyyuu--
ggaattrróóll  hhoozzootttt,,  ootttt  bbeevváálltt
mmóóddsszzeerr,,  ttii..  hhooggyy  nnéézzzzüükk
mmeegg,,  hhooggyyaann  ppiissiillnneekk  ttaa--
nnyyaassii  lláánnyyookk,,  mmáárr
aammeennnnyyiirree  mmeegg  ttuuddoomm
ííttééllnnii  aa  kköözzéérrddeekkllõõddééss
iirráánnyyáátt,,  nnáálluunnkk  iiss  bbeevvááll--
nnii  llááttsszziikk..

Big Brother – avagy
ez még nem a való világ

D

éztem – és nem akartam el-
hinni. Akár egy idõutazás. Az
idei nemzeti ünnep, augusz-
tus 20. alkalmából a WC-aj-

tók piktogram-hõsei mosolyogtak
ránk a plakátokról, szórólapokról.
Azaz csak mosolyogtak volna,
merthogy arctalanok voltak, szegé-
nyek. Hirtelen végigfutott az agya-
mon: EZEK ilyennek látnak MIN-
KET?! A fegyelmezetten lelkes
pálcikaemberek családmodellt is
sugalmaztak: egyetlen gyerekkel.
A férfi, gondolom, már a „máso-
dik” apuka, akihez anyuka nem
ment feleségül, csak vagyoni szer-
zõdést kötöttek, biztos, ami biz-
tos... A VIT-találkozók eufórikus
internacionalizmusát idézõ remek-
mûvön – háttér gyanánt – kirob-

banó csillagok szóródtak szanaszét.
Kinek-kinek a karácsonyt, avagy
egyetlen ág híján a szocializmus
imádott jelképét megidézve. Ó,
igen, azok voltak a szép idõk,
amikor még csak néhány sikítóan
egyszerû jelképet kellett az
agyakba bevésni, amelyek kon-
kurencia nélkül uralkodhattak a

honi égboltozaton!
Árvízzel, D–209-cel sújtott 100

napjainkban talán nem ez a zéró-
esztétikájú, gondolattalan, vissza-
szivárgó ízlésterror a legégetõbb
probléma. Az viszont egyáltalán
nem mindegy, hogy – szerény vagy
nem szerény körülmények között –
de megfosztanak minket az ünnep

valódi tartalmától. Elton Johnt
végül nélkülöznünk kellett, pedig
kommunikációtörténeti kuriózum
lett volna bemagyarázni a
„szerény, hivalkodástól mentes”
programba. Az ünnep úgy lett spó-
rolós, hogy egyetlenegyet sikerült
tényleg kispórolni belõle: Szent
Istvánt. No meg az emelkedettsé-
get, amely anyagias értelemben
nem kifejezetten drága dolog, de
éppen az efféle bajban nélkülözhe-
tetlen lelki erõt adhatja.

Ennek a produkciónak az üze-
netéhez mottóként legjobban a
kampányedzett és ünnepi fõsze-
replõvé avanzsált Pa-Dö-Dõ lírai
verssora illett volna: „...nem tu-
dom, hogy mit akarok, hülye va-
gyok egészen…”                 – WIN

Az ünnep 
kultúrája

N

A mostani mûsorok viszont (a Tv2-n futó Big Brother
és az RTL-es ValóVilág mellett a Viasat is bejelent-
kezett A farmmal) mindent megmutatnak.
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Hungária Televízió felvételei
szerint a rend három személy-
gépkocsival és két robogóval ér-
kezõ õrei július 4-én már jóval a

szavazatok újraszámlálását követelõ
demonstráció kezdete elõtt lezárták
az Erzsébet-híd két sávját. Mindeb-
bõl némelyek azt a következtetést
vonták le, hogy a rendõrség elõre tu-
dott a be nem jelentett demonstráció-
ról, s egyeseknek az is megfordult a
fejében, hogy az a rendõrök szerve-
zett, tudatos provokációja volt.

Pedig ez az elképzelés nem más,

mint a választásokon megbukott
jobboldal beteges paranoiájának
újabb kórtünete. Igaz, egy nappal
azután, hogy a BRFK bejelentette: a
demonstráció kezdete elõtt ember fia
nem láthatott egyetlen árva rendõrt
sem az Erzsébet-hídtól hét napi járás
távolságban, Garamvölgyi László
ORFK-igazgató már azt nyilatkozta,
hogy július 4-én valóban lezárta né-
hány robogós járõr az hidat, ám ezt
nem a tüntetés miatt tették, hanem
egy pénzszállító autó kirablóit szeret-
ték volna fülöncsípni.

Képzeljük el az akciót. Megcsör-
ren az I. kerületi robogós járõrök adó-
vevõje: „Aszfalti Zümmögõ, vétel! Ki-
raboltak egy pénzszállítót! Pest felé
fognak kitörni! Zárjátok le a hida-
kat”! „Bázis, melyiket?”, hangzik fel
Aszfalti Zümmögõék kérdése. Bázis
gyorsan megpróbálja számba venni a
fõváros hídjait, ám egyedül az Erzsé-
bet-híd jut az eszébe. „Hát az Erzsé-

betet!”, hangzik el az ukáz, és Aszfal-
ti Zümmögõék, három autós társuk
kíséretében, gyorsan le is zárják a híd
Pestre vezetõ sávjait. A zsiványok a
hídhoz érvén észre is veszik a pesti
oldalon lesben álló szuperzsarukat.
„Fõnök! Ezek robogóval vannak!”,
sápad el a sofõr, mire a fõzsiványnak
is remegni kezdenek a térdei. „Nem
bírom cérnával, kiszállok!”, kiáltja a
sofõr, beletapos a fékbe, kiugrik az
autóból, és összes eddigi bûneit meg-

bánva átadja a magát a rendõröknek,
akik hamarosan a többi betyár csuk-
lójára is rákattintják a karperecet.

A fenti történet szép, csak nem
igaz. Lehet, hogy a rendõröknek, ha
pénzszállító autók kirablóit akarják
elcsípni, nem csupán egyetlen hidat

kellene részlegesen lezárniuk? Min-
denesetre a Népszabadság kielégítõ-
nek találja a rendõrség nyilatkozatát
a reggeli hídlezárásról. A legolvasot-
tabb július 29-i számában a Rab
László nevezetû publicista még ka-
cag is egy jót a Magyar Nemzeten,
azon morfondírozva, hogy a felsõbb
utasításra nyomdátlanított napilap
ezután vajon a rendõrök „démonikus
és sátáni provokációjáról”, vagy pe-
dig „szívet melengetõ, hõsies és pate-
tikus fölkelésrõl” cikkezik-e majd.

Bár nekünk Garamvölgyi remek-
beszabott nyilatkozata után is vannak
kétségeink a július 4-e reggelén a hí-
don történteket illetõen, megértjük a
népszabadságos újságíró jókedvét.
Minden oka megvan a vidámságra,
ugyanis országunk rohamléptekben
halad a Rab Lászlók és kenyéradó
gazdáik által megálmodott „jó irány-
ba”. Még annál is gyorsabban, aho-
gyan a fõvárosi szuperzsaruk szoktak
robogóikon száguldani a pénzszállító
autók félelemtõl remegõ fosztogatói
után.                   – VAJÁCSY ELEMÉR

Szuperzsaruk robogón

A

AAmmiióóttaa  aa  nnáácciizzmmuussssaall
kkookkeettttáállóó,,  ffaassiisszzttooiidd  FFii--
ddeesszzttõõll  ááttvveettttee  aa  hhaattaallmmaatt
aa  KKGGBB--eelllleenneess  sszzuuppeerr--
kkéémm  ttiisszzttaa  mmúúllttúú  ééss  vveellee--
jjééiigg  ddeemmookkrraattiikkuuss  kkoorr--
mmáánnyyaa,,  iissmméétt  jjóó  iirráánnyybbaann
hhaallaadd  aazz  oorrsszzáágg..

etérve a Kós Károly sétányról
majdnem (mû)jégre visznek min-
ket az imperialista szabotõrök. A
mederben színpadok és sátrak

sorakoznak, hangos zene szól. Szinte
minden együtt van egy kormányzati
happeninghez, épp csak állambizton-
sági együttmûködõ és független mé-
diaértelmiségi (rajtunk kívül) nincs
egy szál se. Éberség! – figyelmeztet-
jük magunkat. Hajrámagyar provoká-
ciót gyanítunk, velünk aztán nem
babrálnak ki. Továbbsietünk, két
tisztással odébb már intenzíven oszt-
ja a kormány a tettek mezején.

Leszögezzük, az MSZP legendás
Internetszerkesztõsége által vizionált
„sok tízezer”, illetve a Népszabadság

jelentésében szereplõ „néhány tíz-
ezer” ember jelenlétét semmiképpen
sem szeretnénk vitatni. Sõt, csak a
legnagyobb elismerés hangján szól-
hatunk arról, milyen ügyesen sikerült
– párezer loser híján –, észrevétlenül
megbújniuk a környezõ, az Isten által
is gerilla-harcra teremtett erdõségek-
ben. Che Guevara él.

Az egyes minisztériumok találkoz-
nak Budapest népével, s prezentál-
nak. Önfeláldozóan vetjük bele ma-
gunkat a pörgésbe, rögtön a legna-
gyobb csõdület felé vesszük az irányt.
Ingyenes vérnyomás és vércukor-
szint mérés. Ahogy megígértük. A
színpad melletti sms-falon sorjáznak
Kánaán népének üzenetei, megelé-
gedve állapítjuk meg, hogy a rend-
szer mûködik, finoman kritikus sms-
eink véletlenül sem kerülnek a táblá-
ra. A tudatlanság: erõ. 

Másodszorra a NKÖM sátrát
vesszük célba. A bejárat elõtti kis táb-
lán szerény lista, mivel is járult hozzá
a minisztérium az elsõ száz nap sike-
reihez: „Sándor-palota – megnyitot-
tuk”, „Világhír – már az Andrássy út
és a Tokaj-hegyalja is a Világörökség

része”, „Magyar év Olaszországban –
27 város, 300 program”, „Erzsébet-
tér – levettük a lakatot”. Görgey-t
már nem is kell hallanunk, ilyen
eredmények után az unokáink is
menthetetlenül a szocialistákra adják
majd voksukat.  A mobil BM palotá-
ban Gy. Németh Erzsébet igyekszik
nagyon megértõ arcot vágni kollegi-
nájának az önkormányzatiságról szó-
ló eszmefuttatásához, de valahol be-
lül már hálátlan szerepének hiteles
elõadására gyúr: „Önszántamból ha-
tároztam úgy, hogy visszalépek a fõ-
polgármester-jelöltségtõl. Kérem
szimpatizánsaimat, szavazataikkal tá-
mogassák Demszky Gábort!” 

Nem sokal ez után a nép a színpad
elé gyûlik és a krónikus szék-hiány
(nosztalgikus sóhaj) felszámolásán
munkálkodik, a musical-egyveleg a
fináléhoz közeledik. Xantus Barbara
lihegve konferálja fel Kovács Lászlót
(az akadozó levegõvétel nem annyira
a politikus férfiasságának szól, in-
kább az imént elõadott táncos pro-
dukció utóhatása). A külügyminisz-
ter-pártelnök mondandójának leg-
alább felét az ellenzék gyalázásának

szenteli (az elmaradhatatlan, szipor-
kázó „sokan-elegen” szellemességek-
kel tûzdelve) – szigorúan a száznapos
program eredményeinek bemutatása
jegyében.  A retorikai és kreativitási
Ki mit tud?-ot Medgyessy Péter zárja.
A változatosság kedvéért beszél ne-
künk egy kicsit az ellenzékrõl is. Ki-
jelenti, hogy nem jó politika az, ame-
lyik az ellenféllel foglalkozik (bagoly,
veréb) és hogy õk az elsõ kormány,
aki minden, de minden ígéretét telje-
sítette, de „nem lesz ez mindig így”. A
jövõre vetjük bizakodó tekintetünket,
majd búcsúzunk a száz nap hihetetlen
sikereitõl.                            – TURUL

AA sszzoocciiaalliissttaa––sszzaabbaaddddee--
mmookkrraattaa  ttaannddeemm  nneehhee--
zzeenn  ttéérr  nnaappiirreennddrree  vváá--
rraattllaann  vváállaasszzttáássii  ggyyõõzzeell--
mmee  ffeelleetttt,,  ííggyy  vvéélleettlleenn--
sszzeerrûû  iiddõõkköözzöönnkkéénntt  aazz--
óóttaa  iiss  úújjrraa  mmeegg  úújjrraa
mmeeggüünnnneeppeelltteettii  mmaaggáátt..
AA  LLiiggeettbbeenn,,  nnaannáá..

L
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Ahogy megígértük

Lehet, hogy a rendõrök-
nek, ha pénzszállító au-
tók kirablóit akarják el-

csípni, nem csupán
egyetlen hidat kellene
részlegesen lezárniuk?



– Mi fordított az irodalom felé?
Általában úgy képzeljük, hogy a
majdani író bodros fürtû, borongó
alkat, aki szinte alkalmatlan a
mindennapi életre, nem törõdik
már diákként sem a létezõ világ
dolgaival és hosszú sorokat idéz
elfelejtett portugál lírikusoktól…

– Jó adag iróniát érzek a meg-
határozásodban, kétségtelen azon-
ban, hogy a közvélemény valami
különös, nem egészen normális
embereknek tekinti az írókat. Jó-
magam semmi ilyesmire nem em-
lékszem kamaszkoromból: ekkor
valójában nem is tekintettem élet-
célomnak az írást. 17 éves korom-
ban jelent meg az elsõ novellám a
Jászkunság címû folyóiratban. Ké-
sõbb, fõiskolás koromban – az EL-
TE Tanárképzõ Fõiskolai Karára
jártam – kezdtem teljes erõbedo-
bással az irodalommal, az alkotás-
sal, tehát a szavak általi jelen- és
múltformálással foglalkozni. Itt
történt meg, hogy néhány hallgató-
társammal lapot csináltunk, amely
elõbb Metszet néven jelent meg:
ebbõl nõtt ki az Irodalom Vissza-
vág, amely késõbb „rendes”, tehát
a nagy nyilvánosság elé kilépõ fo-
lyóirat lett. Végül – úgy két évvel
ezelõtt – személyes és esztétikai
nézeteltérések miatt kiléptem a
szerkesztõségbõl. Elsõéves fõisko-
lásként kezdtem rendszeresen
megjelenni a Chicagóban és a Bu-
dapesten szerkesztett Szivárvány
hasábjain, az Élet és Irodalomban,
valamint más lapokban.

– Írásaidban az irodalmunkból
kicsit hiányzó ízt, a történetek el-
mesélésének õszinte örömét ér-
zem; kevés bennük a posztmo-
dern, nyelvi játékokra és reflexi-
ókra épülõ elem. Tudatosan alakí-
tottad így stílusodat?

– Gyermekkorom élményanya-
ga, a családi és helyi legendák
olyan bõséges forrást jelentenek
számomra, hogy nem is igazán ju-
tott eszembe pótszerekhez nyúlni.
Már csak azért is, mert a huszadik
század magyar történelme annyi
hihetetlen, fordulatos eseményt
hozott, hogy azok leírásával, kerek
történetté alakításával, beágyazá-
sával úgy tûnhet, mintha egy kü-
lön világot alakítottam volna ki.
Sokan kérdezték tõlem, hogyan si-
került a Világvége kötet története-
it kitalálni. Holott többnyire csak

létezõ, valós események elemeit
kombináltam össze – csipetnyi
fikcióval fûszerezve – új történet-
té: például valóban volt olyan ma-
gyar ember, aki a múlt század ele-
jén kiment Amerikába, ahol a
szesziparban csinált karriert –
meghonosítván Kaliforniában a
bort –, és valóban voltak olyan

közép-európai némafilmsztárok,
akik karrierjét aztán a hangosfilm
megjelenése törte derékba – ak-
centusuk miatt többé már nem
voltak „vászonképesek”. Melles-
leg tévedés azt állítani, hogy írá-
saimban kevés posztmodern esz-
közzel élek: nagyon is gyakran
használom õket – például a külsõ

idézeteket, vagy az irodalmon kí-
vüli regiszterekbõl átemelt ven-
dégszövegeket –, csakhogy mind-
ezt eszközként, nem pedig célként
teszem. Talán emiatt nem olyan
feltûnõek ezek a posztmodern
„trükkök” írásaimban.

– A szépirodalom mellett a po-
litikai publicisztika mûfaját is
mûveled. A Magyar Nemzet pub-
licistájaként és munkatársaként
hogyan látod a mai magyar politi-
kai újságírás helyzetét?

– Publicistaként elsõrendû fel-
adatomnak tartom, hogy felhívjam
az emberek figyelmét olyan dol-
gokra, amelyeket maguktól nem
feltétlenül vennének észre. Ma-
napság a szavak dömpingjét él-
jük, a kettõs mérce diadalát: min-
denki, aki nem úgy gondolkodik,
mint a „mértékadó” és „tárgyila-
gos” elit, az nem européer, az fa-
siszta és kirekesztõ, valamint ter-
mészetesen antiszemita is. Ha a
jobboldali kormány ellen tüntetõk
bénítják meg napokra az egész or-
szágot, az állampolgári engedet-
lenség és civil kurázsi. Ha balol-
dali hatalom ellen manifesztálók
egy csoportja zár le egy hidat né-
hány órára, az felfordulás és az
anarchia felé sodródás legnyil-
vánvalóbb jele, valamint a fasiz-
mus iránti õszinte lelki igény
újabb megnyilvánulása. Azok pa-
polnak mércékrõl és európaiság-
ról, akik az elmúlt évtizedekben
az elnyomó hatalom oldalán áll-
tak, vagy akik éppenséggel libe-
rális maszkot öltve próbálják a
vörös szerecseneket rózsaszínné
mosdatni.

– Ezek szerint nem fejezõdött
be a rendszerváltás, még korrigál-
ni kell?

– Nagyon sok a hiányosságunk
politikában és gazdaságban, de
elsõsorban a kultúra és a tájékoz-
tatás struktúrájának átalakítása
terén. A pénzügyi hatalom azok
kezében van, akiknek nem érde-
ke, hogy valódi verseny, az érté-
kek versenye legyen Magyaror-
szágon, hiszen korrekt, valódi
tényfeltáró újságírással, kiegyen-
súlyozott médiapiaccal percek
alatt kiderülne, hogy mennyire
változatlan az egész magyar balol-
dal. Ez az egyik oka annak, hogy
lassan a bûnök válnak erénnyé
Magyarországon.                – A.B.
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ÓÓzzddoonn  sszzüülleetteetttt  11997766--bbaann  aazz  íírróó,,  úújjssáággíírróó  HHaakklliikk  NNoorr--
bbeerrtt,,  aakkiinneekk  mmuunnkkááiitt  llaassssaann  eeggyy  éévvttiizzeeddee  kköözzlliikk  oorr--
sszzáággooss  ééss  hheellyyii,,  vvaallaammiinntt  hhaattáárroonn  ttúúllii  iirrooddaallmmii  llaappookk..
AAzz  11999999--bbeenn  HHaajjnnóócczzyy  PPéétteerr--,,  mmaajjdd  22000011--bbeenn  MMóó--
rriicczz  ZZssiiggmmoonndd--öösszzttöönnddííjjjjaall  jjuuttaallmmaazzootttt  ffiiaattaall  aallkkoottóó
lleegguuttóóbbbbii  kköönnyyvvee,,  aa  VViilláággvvééggee  GGöömmöörrllúúccoonn  nneemmccssaakk
aa  kkrriittiikkuussookk,,  ddee  aazz  oollvvaassóókk  kköörréébbeenn  iiss  nnaaggyy  ssiikkeerrtt  aarraa--
ttootttt..  MMiinntt  aazz  íírróó  mmoonnddjjaa,,  vvaallóóssáággttóóll  tteelljjeesseenn  eellrruuggaasszz--
kkooddoottttnnaakk  ttûûnnõõ  ttöörrttéénneetteeii  vvaallóójjáábbaann  nnaaggyyoonn  iiss  hhuusszzaa--
ddiikk  sszzáázzaaddiiaakk  ééss  kköözzéépp--eeuurróóppaaiiaakk,,  mmaaggyyaarrookk..

Haklik Norbert történetekrõl, mesélésrõl és hazugságokról

Új és régi világok 
találkozása

Haklik Norbert történetei jellegzetesen közép-európaiak, magyarok
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Terjesztõi elõfizetés
M e g r e n d e l õ l a p

Megrendelem az Utolsó Figyelmeztetés címû ingyenes újságot. . . . . . példányban. 

Kapcsolattartó személy neve:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonszáma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terjesztés helye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Város: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irányítószám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Házszám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõlapot az alábbbi címek valamelyikére juttassa el: 
• Utolsó Figyelmeztetés, 1062 Budapest, Lendvay u. 28.
• Fax: 1-475-0947
• terjesztes@ufi.hu

Tisztelt Olvasóink!
Várjuk azon vállalkozó szellemû olvasóink jelentkezését, akik – da-
colva a hatalom rosszallásával – küzdeni akarnak a baloldali média-
túlsúly ellen,  a sokszínû sajtókínálat érdekében és vállalják, hogy
lapunkat több (tíz, száz) példányban terjesztik saját vendéglátóhelye-
iken (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.

HIRDESSEN A POLGÁRI OLDAL LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ

MAGAZINJÁBAN, AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉSBEN!

Hirdetésfelvétel és további információ:

e-mail: hirdetes@ufi.hu, 

tel.: 475-6174, cím: Utolsó Figyelmeztetés, 

1062 Budapest, Lendvay u. 28.

Még több olvasó
TTiisszztteelltt  ffiiaattaall  SSzzeerrkkeesszzttõõkk!!
Gratulálok és köszönöm írásaikat. Nyugdíjas, Felvidékrõl kitele-
pített orvos vagyok. Minden hónapban újabb megrendelõkkel, lel-
kes, „nemzeti, jobboldali magyarokkal” gyarapítom olvasótáboru-
kat. Támogatásomat csekken elküldtem és küldöm továbbra is.
Egy kérésem volna, ha lehetséges nagyobb betûkkel, olvashatób-
bá válna az újságuk. Többen panaszkodtak, hogy fárasztó a na-
gyon apró betû olvasása, pedig érdekes és fontos, hasznos minden
sora. Ha megoldható, kérem próbálják nagyobb betûkkel nyomtat-
ni újságjukat. 
Köszönöm.

Név és cím a szerkesztõségben.

Bölcsészhordák?
TTiisszztteelltt  AA..BB..!!  
Nemcsak Önt érte csalódás azáltal, hogy nem jutott be a Szabó Er-
vin könyvtárba akkor és úgy, ahogyan azt elõre elképzelte, hanem
engem is csalódás ért. Azt hittem, hogy ennek az új sajtóterméknek,
amely az Orbán Viktor által meghirdetett szlogen: „Hajrá Magyar-

ország, hajrá magyarok!” – alatt, egészen más stílusa lesz, leg-
alábbis, ami a jelzõs szerkezeteket illeti. Idézem a mondatot:
„…pontosan egykor rohamra indulnak a bölcsészhordák, a fotocel-
lás ajtó alig bírja az iramot…”
Én a mai napig büszkén vallom magam a „bölcsészhordák” tagjá-
nak. Soha nem engedtem, hogy gerincem megroppanjon csak azért,
mert 90 fokban hajlongjak bárki elõtt. Az ember két lábon jár, s eh-
hez szüksége van az egyenes gerincre.

Üdvözlettel:
Hajrá Magyarország!-gal együttérzõ pedagógus

KKeeddvveess  TTaannáárrnnõõ!!
Eszem ágában sincs a bölcsészek ellen lázítani, megbántani meg
végképp nem szerettem volna senkit. Azért sem, mert a szerkesztõk
java részéhez hasonlóan magam is bölcsész  lennék. Arra a tarthatat-
lan helyzetre szerettem volna rávilágítani egy kis iróniával, hogy
komoly, fiatal emberek kénytelenek tömegjelenetekben részt venni,
csak azért, mert a magyar könyvtárak tekintélyes  része nem tud mit
kezdeni az olvasó jelenségével. Ettõl még azonban gerincem egyenes,
a leleteket kérésre megküldöm.

Tisztelettel üdvözli:
a szerzõ
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Az új nemzedék lapja
IV. ÉVF., 10. SZÁM, MEGJELENIK HAVONTA

Fõszerkesztõ: Hegedûs Zoltán

Fõszerkesztõ-helyettes:
Ablonczy Bálint
Munkatársak: Ambrus Balázs,
Balogh Ákos, Benkõ Levente,
Czotter András, Rumi Tamás,
Winkler Ágnes 
Fotó: Székely Judit, Pintér Ádám
Felelõs kiadó:  Scripta Manent
Alapítvány
Szerkesztõség: 1062 Budapest,
Lendvay u. 28. 
Tel.: (1) 475-6174 
Fax: (1) 475-0947 
www.ufi.hu
e-mail: szerkesztoseg@ufi.hu
Szerkesztõségi titkár:
Márvány Miklós
ISSN 1587-9097

Védjük meg együtt a demokráciát!
Rendeld meg az Utolsó Figyelmeztetést!

M e g r e n d e l õ l a p

Megrendelem az Utolsó Figyelmeztetés címû ingyenes újságot. 

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Város: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irányítószám:. . . . . . . . . . . . . . . .

Utca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Házszám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõlapot az alábbbi 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.

FIGYELMEZTETÉSut
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Kedves Olvasóink!

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

„T.I.! Bántóan minõsítesz a 3.
Oldalon. Ehhez nincs jogod. Kezd-
tek elszállni! Turul! Mit fizet a D–
209 a jobbmegosztó cikkeidért?”

„Csak így tovább, gyerekek! Ne hagyjuk ma-
gunkat ellehetetleníteni a szoclib aknamunkától!
Szedjük gatyába a D–209-et és a többi hálózati
elvtársat! Hajrá, Magyarország!”

„Küldjetek néha csekket,
hogy támogatni tudjuk a lapot!
Medgyessy lelkiismeret-furda-
lását kívánom nektek!”

A Szerkesztõség üléseit a CCooffffeeee--iinnnn kávézóban tartja.
BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett,,  AAppoorr  PPéétteerr  uuttccaa  22..  TTeelleeffoonn::  220011--2299--3355
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