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A kedvencektõl Az elhatárolódásról
a románokig
Oli bácsi megmongya...

Miközben sokan találgatják, vajon
hány százalékos támogatottságot
szerez hazánk EU-csatlakozása a
népszavazáson, szinte szó sem esik
arról, hogy az átlag uniós polgár a
tagjelöltek közül Málta mellett leginkább Magyarországot látná szívesen az Unióban.
– 16. OLDAL
d f s d f s d f

Az ember: emlékezet. Szeret dagonyázni az elmúlt idők pocsolyájában és szereti azt hinni,
hogy az újraélés egyszerű lelki
beállítódás eredménye. Proust (a
Marcel), madelaine segítségével
folytatott szentáldozása maradandó károkat idézett elő az európai kultúrkörben. – 21. OLDAL
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„A kampány egyfajta
tükre a társadalomak.”
Somody Imre értékekről és
a pontonhídról. – 8. OLDAL
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Dózer
Demszky nekiment a Terror Háza pengefalának (Korridor.hu. február 20.)
Csak nehogy nagyot koppanjon.
Radics Béla
gitárkirály hibázik
Erkölcsi tartását, feddhetetlenségét
azonban csak önpusztító ivással volt képes megóvni (Heti Válasz, március 7.)
Nem a legjobb védelmi trükk.
Kránitz Laci indítéka
Mivel gyermekkorában végigjárja az
egyházban szokásos lépcsőket, a polgári esküvő mellett egyházit is tartottak.
A család ma már egy tizennyolc hónapos fiúcskával is büszkélkedhet – ő a
harmadik a Kránitz Lászlók sorában.
(www.fiatal.hu)
Felment az esztergomi bazilika kupolájába?
Nõszerviz
Ahogy egy nő sem lehet elég szép, valamit mindig javítani kell rajta, valahogy
így vagyunk mi is a megújulással.
(Lendvai Ildikó, Heti Válasz, március
21.)
Ildikó, te javíthatatlan…
Adminisztrátor
Kóródi Mária Vaskúton születet 1950.
július 30-án. 1974-79: Pécsi Tudományegyetem, majd ELTE Jogtudományi
Kara. 1968-75 között az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adminisztrátora, 1975-79 tanácsi előadó. 1979-82:
gyámügyi előadó, 1982-86: tanácsi titkár. 1986-89 között vállalati jogtanácsos, majd a budapesti 117. sz. Jogtaná-

csosi Munkaközösség, 1992-től az Ügy- Péter, Hetek, március 14.)
védi Kamara tagja. (ww.medgyessy.hu) Jó, de melyik az Aczél Endre-féle
És még mondja valaki, hogy nem a hazafi?
szakmából jött.
Átvezetés
A közelmúltban egy újságcikk a maA Hír TV kritikája
Valószínűleg bármely komoly televízió- gánvillák – pontosabban magánkasténál etikai problémákat vetne föl politi- lyok – elterjedéséről szólt. És az az
kailag elkötelezett személyek moderá- adat is szerepelt benne, hogy egyik-mátorként való alkalmazása. (Papp Lász- sik kacsalábakon forgó kastély milliárdon felüli összegből épült. A parkjában
ló Tamás, 168 Óra, február 27.)
Most az m1 komolytalan csatornává és az alagsorban úszómedencével, a
vált vagy a Juszt–Aczél–Verebes- trió három-négy szinthez szükséges lifttel,
mindezt magas kőkerítés teszi láthaa pártatlanság szimbóluma?
tatlanná az arra vetődők számára, a
kapu tájékán pedig vastag nyakú, koTeddy nem érti
Az ember csak kapkodja a fejét a sok pasz „ruhásszekrények” őrzik a bent
névről. Mennyivel egyszerűbb volt lakók zavartalanságát. Mindez egy
Wermer, Káel, Simicska, Nagy Elek! olyan társadalomban, amelynek lelküNégy éven át mindent ők kaptak, az letéről mi sem mond többet, mint az,
ember megszokta, szinte már megszeret- hogy a most záruló télen minden előte őket. Ha másért nem, hát azért, mert zőnél többen fagytak meg a parki paproblémamentesen lehetett őket utálni. dokon, aluljárókban és egyéb köztereMost viszont nyakig bele kell ásnunk ken alvó hajléktalanok közül. Olyan
magunkat, hogy legalább sejtsük, ki le- társadalomban, amelynek több pártja
het a hunyó. Négy évig tudtuk, kik a önmagát keresztényként mutatja be.
legnagyobb széltolók, elég volt a nevü- Ez mindjárt átvezet ahhoz a szintén
ket leírni, máris könnyen állást foglal- nem kormányfüggő tényhez, hogy tihatott az ember, most vesződhetünk zenvalahány év óta szívós törekvés látnapestig, amíg kibogozzuk, ki kinek a ható az egyházak, elsősorban a római
katolikus felekezet hajdani szerepének
kije. (Hócipő, március 19.)
A vesződés napestig pedig nem a mi visszahozatalára. (Veégh Ádám, Szabadság, március 14.)
műfajunk.
Tasnádi és Erdő Péter. Hogy ezt eddig nem vettük észre!
Közérthetõbben
Hasonló történelmi csalás a két szentkép, mint ikerpár szerepeltetése. Kos- Hazug Fidesz?
suth és Petőfi hallott egymásról, de so- A kormány döntése végleg leleplezte a
hasem találkozott egymással. Vélemé- Fidesz hazug propagandáját. A gázárnyük épp olyan volt a másikról, mint a kompenzációról szóló szerdai korkét sajtóklub sztárjainak. (Siposhegyi mánydöntés bizonyítja, hogy egyszerre

lehet érvényesíteni a társadalmi igazságosság és a piacgazdaság szempontjait. Az MSZP közleménye szerint a
döntés megfelel a párt parlamenti
frakciója korábbi javaslatának. Hoszszú távra biztosítja, hogy a gázáremelés közelítsen az infláció mértékéhez, s
ne terhelje jelentősen a lakosságot.
(www.mszp.hu, március 20.)
Még mindig nem értjük. Pedig Ildikó lassan mondta.
Vízügyes szakember
nyilatkozik
Azok az ügyfelek, akik eddig a Fővárosi Vízműveket megkeresték, különböző
csatornákon jutottak el hozzánk. (Info
Rádió, március 24.)
Felmerül a kérdés, ezernyi kis
Jacques Cousteau?
Diktárológia
Persze a sorban hosszú és nagy nevek
vannak még, igazi népirtó egyéniségek
nevei: Sztálin, Pinochet, Kim Ir Szen,
Mao, a tálibok, illetve a sok megjegyezhetetlen nevű Afrika-öltönyös
törzsfőnököt se felejtsük el. Persze
azért a saját történelmünk is irigylésre
méltó, mert Rákosi Matyi bácsi sem
volt egy „matyó hímzés”, és hát Kádár
elvtársról is megoszlanak a vélemények. De nem akarok történelemórát
tartani, bár ezek a sötét figurák is valahol hozzátettek a világ fejlődéséhez
vagy az emberi agy kikristályosodásához. (Klivinyi Zoltán, Penthouse, március)
A tálibok nevű diktátor hozzátett a
világ fejlődéséhez és emberi agyat
kristályosított ki.

Sajnos, hál’ Istennek
315 napja nem tudjuk,
hol vannak az
augsburgi kamionok…
230 napja nem tudjuk,
miért kapott kedvező
feltételekkel hitelt Mudura
Sándor plázaépítésre…
70 napja nem tudjuk,
hogy hányszorosára
növekedtek a társadalmat
barázdáló szakadékok…
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Elegancia és egy kis Európa a
Fiatal Baloldal honlapjáról
(A képek forrása: www.tubi.hu –
további politikai plakátokkal és animációkkal.)

i n t r o

Magyar Bálint

Rogán Antal

a hónap nyertese

a hónap vesztese

em elég, hogy sikerült lenyomni a pártkongresszuson a tévéstúdiókban rendszerint megvert ábrázattal
tébláboló verbáltálib Bauer Tamást, az SZDSZ oktatási minisztere elhatározta, hogy a magyar közoktatást szépen össze kellene csomagolni, jól összecsomózni a zacskó fülét, és leballagni vele a kukához. Körülbelül ezt jelentené az új
NAT elfogadása, hiszen a humánműveltség-oktatást szétverő,
természettudományi óraszámot
csökkentő tervezetből már azt is
megtudhattuk, hogy lehetne valóságshow-szereplő bugyititkaiból
érettségizni, ügyes lavírozással pedig el lehetne kerülni a magyar,
matematika és történelem érettségit. Ez utóbbit persze ne kiabáljuk
el: történelem tantárgyat nem ismer az új tervezet, s hiába az öblös
tiltakozás, emlékszünk még Fodor
Gábor miniszterségére, amikor
csak az össznépi banyázás mentette meg a „korszerűtlen” és „maradi” törit. Bálint jól nyomja, megreformál ő mindent, ami a keze ügyébe kerül, szobájának kilincsét és
nyakkendőit is féltem egy kicsit.

a Pokorni Zoltán lemondása
annak idején bőrkötésben kiadott, arany betűkkel cifrázott
Jókai-mű volt, akkor Rogán
Antal nemrégiben az Indexnek
adott magánszáma háttérbe vonulásostul, töprengésestül olcsó, lapjaira
esett ponyva, csókolom, ötszázasból
nem tudok visszaadni. Értjük, mi,
persze, hogy értjük: tettvágy, fiatalság meg keménység, szétpattannak
az izmainkon a bilincsek és zúznánk keresztül a magyar közéleten,
mint páncéloshadosztály az Eufráteszen. Még a félelem is érthető: minek a nagy, beharangozott párt-átalakulás, ha esetleg marad minden
a régiben, mélység, gyökerezés
nyema, üzenetrögzítő továbbra is
beélesítve a Lendvay utcában. De
akkor sem lehet így és ilyenkor: ráadásul harmincévesen az ember
csak akkor vonuljon vissza, ha a lőszere elfogyott, a kötés pedig
átvérzett. Rogán Antalnál persze
(hehe) nem ez a helyzet: nincs kétségünk afelől, hogy a tévék révén továbbra is vele ébredünk és vele fekszünk, képét pedig magunkkal viszszük nyaralásainkra és néha ellágyultan nézegetjük.
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„A szerkesztő azt üzente”

Az információ meg az áramlás
ubog körülöttünk az események árja, csak kapkodunk
ide-oda, hogy valami információ-gallyat kihalásszunk belőle, mindazonáltal, mintegy. Nézzük
este a híradókat, hogy le ne maradjunk az iraki háborúval kapcsolatos dezinformációkról. Reggel még
félálomban kapcsoljuk be a rádiót,
nehogy lekéssük a demokráciába
bombázás legfrissebb eseményeit.
És közben kicsit úgy érezzük magunkat, mint egyik westernben,
ahol az egyébként jófej cowboynak
az arcába húzzák brahiból az ivóban a kalapot és erre az elkezd lődözni, mi meg azon izgulunk, nehogy leszedje az énekeslányt (csini,
hosszúcombú, sejtik, na), aki majd
a főhőssel, de ezt most még nem
tudjuk. Úgyhogy mostani számunk-

Z

ban is foglalkozunk az iraki válsággal, noha természetesen nem tudunk lépést tartani sem a CNN-nel,
sem Pánczél Andrea karizmájával,
amint belesóhajtja a kamerába reggel hétkor a TV2-n, hogy akkor
mostan bizony az iráni nyelvű kurdok, meg 1. tengerészgyalogosharccsoport. Az élet persze nem áll
meg csak azért, mert egy népnek
végre szabadságot visznek tévedésből katonának öltözött jótékony Mikulások. Történtek más fontos dolgok a világban, például az MSZP
kongresszust tartott Budapesten,
Sümegen meg várjátékok voltak.
Ebből is látszik, hogy a magyar glóbusz sem fagyott le a válság miatt.
Mi persze mindkét helyen ott voltunk. Csak most, csak itt, csak
Önöknek.
– TÉTÉNYI ISTVÁN

A népszavazás margójára
Mit várunk a csatlakozástól? Miért tartunk tőle? Mi vár ránk, ha nem lépünk be? Gazdasági,
biztonsági vagy politikai előnyöket remélhetünk? Meg tudunk-e felelni az elvárásoknak?
Sokunkban megfogalmazódó kérdések a népszavazás közeledtével – aztán vagy kapunk rájuk választ politikai elitünktől, vagy nem. Mindenesetre nyithatunk kávézót Bécsben.
mint valami mellett olyan szimpatikus arcok tesznek hitet,
mint Dopeman, Kovács László
és Kozsó, az csak jó lehet. Aki
elhiszi, hogy az EU-csatlakozásnak
csak nyertesei lesznek, az úgy járhat,
mint akik a reklám alapján bizalmat
szavaznak a forradalmian új mosópornak, s negyven fokon, öblítés nélkül próbálják kimosni a fehér selyemingből a vörösboros pacalfoltot.
Az előzményeket ismerjük. A
rendszerváltoztatást követően pár
másik országgal együtt a gyors csatlakozásra számítottunk, ebből aztán
lassú és tíz résztvevős bővítés lett –
ráadásul az első években 3-4 belépőre szabott költségvetéssel. Úgy érezhetjük, Európa sokadszorra is megcsalt egy picit bennünket. Mire számíthatunk, ha a belépés mellett
döntünk? Mit várhatnak a csatlakozástól a vállalkozások, a gazdák
és a családok? Képes-e a magyar
politikai élet érthető, pontos válaszokat adni a mindannyiunkat
foglalkoztató kérdésekre?
Gazdasági szempontból hosszú
távon mindenképp bízhatunk abban, hogy jól járunk a csatlakozással. Az EU-tagsággal biztonságosabbá válunk a befektetők szemében, a
szigorú szabályozás kiszámítható
környezetet teremt az üzleti élet
számára – még ha a normák alkalmazása eleinte várhatóan nehézségeket is okoz majd. Az alacsony képzettséget igénylő, szalagsori összeszereléssel foglalkozó multik továbbállnak, helyükre magasabb
hozzáadott értékű munkát végzők
érkezhetnek az Unión belül még
mindig olcsónak számító, képzett
munkaerő vonzásában. Bizonytalan, hogy az uniós források elnyerésére és felhasználására mennyire
vagyunk felkészülve, legyen szó
akár a köz-, akár a versenyszféráról,

A

de idővel majd beletanulunk. A saját kárunkon, persze.
A csatlakozás politikai hozadéka
lehet az európai politikai kultúra itthoni megerősödése, a demokratikus
intézmények stabilitásának növekedése. Ott van mindjárt a Magyar Nemzeti Bank példája: ha nem állnánk a
csatlakozás küszöbén, egyáltalán nem
Az elõzményeket ismerjük. A rendszerváltoztatást követõen pár másik
országgal együtt a gyors
csatlakozásra számítottunk, ebbõl aztán lassú és
tíz résztvevõs bõvítés
lett – ráadásul az elsõ
években 3-4 belépõre
szabott költségvetéssel.
Úgy érezhetjük, Európa
sokadszorra is megcsalt
egy picit bennünket. Mire
számíthatunk, ha a belépés mellett döntünk?
biztos, hogy ma Járai Zsigmondnak
hívnák az MNB elnökét – a kormánypártoknak nem erőssége a jegybanki
függetlenség. Megnyugtató lehet egy
összeurópai biztonsági rendszer védelmét élvezni, amikor pár száz kilométerre innen miniszterelnököt tesz
jégre az alvilág, ha éppen úgy tartja
kedve. Ugyan az iraki konfliktus kapcsán az EU-n belül komoly ellentétek
keletkeztek, hosszabb távon mégis
van remény arra, hogy egységes külpolitikai álláspont kialakításával az
Unió a világpolitikában komoly
súllyal legyen jelen. Hogy ne csak
gazdaságilag, de politikailag (és esetleg katonailag) is megálljon a maga
lábán az Egyesült Államok néha segítő, néha fegyelmező keze nélkül.
Április 12-én az lesz a kérdés, szeretnénk-e részt venni egy ilyen közös Európában?
– BALOGH ÁKOS GERGELY
2 0 0 3 .
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Gyurcsány még nem kell, Nagy Sándor már nem kell • Újabb Medggessy–Kovács-kézfogó

MSZP-kongresszus: mint egy siralomház
Nézzétek meg, milyen a Köztársaság tér ma. Mint
egy siralomház! – fakadtak ki a pártjuk megerősítésében érdekelt – szebb időket látott – régi szocialisták. Az MSZP március végi tisztújító kongreszszusán felszólalók többségébe vissza-visszajárt a
fényes állampárti múlt kísértete, mások inkább a
jövőről próbáltak értekezni. Az eredmény: ismétlődő kormányzati szlogenek, üres szociáldemokrácia, öröm a közös konc felett.
letve az MSZMP-apparátus után az
MSZP pénzügyi ellenőrző testületeiben lelte meg nyugalmát. A
Barabás–Huszty-társalkodópároshoz
rendre odaléptek a jövő reménységei: legesleggyakrabban a párt újdonsült Nógrád megyei elnöke,
Boldvai László – kinek nevét nem
máshonnan, mint a Tocsik-botrányból ismerheti a nagyérdemű.
Úgy illett, hogy a pártkongreszszus meghívott vendégei között
szintén legyenek régiek is, újak is.
Eljött tehát a gyermeklelkek ismerője, a magát miniszterelnöki tanácsadónak kiadó Dévényi Tibi
bá, a kormánypárti humor nagyÕslénypark
Akkor lesz frankó a világ, ha tu- ágyúja, Farkasházy Teddy, valadunk meríteni múltunkból, s így mint az önnön tehetségtelenségékészítünk jövőt a hazának – han- be belenyugodni képtelen bőrgagoztatták a XXI. század modern
szociáldemokratái. E vezérelvet Mindezek után már nincs
követve igyekeztek körülbástyázni mit csodálkozni azon, ha
magukat a múlt és a jövő kellékei- eszmei téren a miniszterelvel. A BNV B pavilon bejáratnál nöknek sem telik többre,
2002–2003-as (!) kiadású Kádár- mint Magyarország államéletrajzok, Rákosi-visszaemlékezé- formájának kényszeres issek ostromolták az egeket, kicsit mételgetésére. Köztársabeljebb viszont egy alkalmi Euro ság – adták Medgyessy
shop kék-sárga díszeiből válogat- Péter szájába a szótárból
hattak a szegfűfüggők. Egymást kinézett kifejezést, melyet
érték a régi vágású fazonok. A há- – ha megint lecserélik a
zigazda – a Hungexpo Rt. vezér- beszédírót – alkalmasint
posztját bitorló – Barabás János gond nélkül sutba vágnak.
például egyenesen az MSZMP
agitprop osztályáról mentette át tyás szépségkirálynő-futtató, Fásy
magát a mának (a József Attila Ádám. A gyűlésre rendelt médiaAlapítvány kuratóriumi elnöke- hadban – az öregurak mellett –
ként az MSZP-programok előkészí- feltűnt Fásy Magyar ATV-s protését is éppen ő szokta koordinál- dukcióinak egyik menedzsere, a
ni). Szintén az „őslényparkból” lé- bájos Tornóczky Anita is, aki nem
pett elő a Malév igazgatótanácsá- mellékesen Medgyessy Péter nenak elnöki székét feladni készülő velt leánya.
A múlt és a jövő összepasszinHuszty András, aki a moszkvai társadalomtudományi akadémia, il- tása tehát tökéletesre sikeredett; a
XX. század valahogy itt felejtette nálunk ezt a Fideszt, a
maga ásatag nézetivel” – e
fordulattal eresztette ki a
gőzt a szocialista párt március végi kongresszusán a XX. század
egyik élő emléke, Horn Gyula.
Kedves elvtársnők és elvtársak! –
folytatta beszédét a volt főkormányos. Az ósdi megszólítás – miként
az ásítás – lassanként tovaragadt a
küldöttekre, így végül 32-szer is elhangozhatott az évtizedek óta „divatos” password: ******* (elvtárs).
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Lacikám, megsúgom neked a szocdem tutit!
hajlott hátú agitpropos észt oszthatott a yuppiekülsejű pr-tanácsadónak, az elvtárs kezet csókolhatott az ifjúasszonynak, s Kádár
is Európára kacsintott. A kongresszusra azonban a miniszterelnök legfőbb stratégája – a KISZranglétrát egykor széltében-hoszszában bejáró – Gyurcsány Ferenc
tette fel a koronát. Megvárta az
ülés finisét, emelvényre emelkedett, majd felmondta az osztályalapú társadalmat megváltani kívánó tudományos szocializmus
„frissen sült” alaptételét: „A balközepet nem úgy kell létrehozni,
hogy mind középre megyünk. A
balközepet úgy kell létrehozni,
hogy egy olyan országban, ahol
több mint egymillió munkás van,
egy olyan országban, ahol csaknem egymillió gazdálkodó van,
ahol ugyanakkor vannak középosztálybeliek, vannak a világra
nagy nyitottsággal rendelkező hivatalnokok, értelmiségiek, tudósok, vállalkozók, egy ilyen pártban az kell, hogy fesztelenül egymással pörölve, nagy-nagy jóhiszeműséggel, nagy toleranciával
fogalmazódjanak meg alternatívák. Ezen alternatívák közötti
szabad, nyugodt, fesztelen párbeszédben, rivalizálásban jöjjön lét-

re a közép.” Aha! Ez volna tehát
az a bizonyos „nemzeti közép”,
amit a Medgyessy-kormány előtagjaként használnak a koalíciós
erők.
El a Köztársaság térrõl!
Mindezek után már nincs mit csodálkozni azon, ha eszmei téren a
miniszterelnöknek sem telik többre, mint Magyarország államformájának kényszeres ismételgetésére.
Köztársaság – adták Medgyessy Péter szájába a szótárból kinézett kifejezést, melyet – ha megint lecserélik a beszédírót – alkalmasint
gond nélkül sutba vágnak. Mint
tudjuk, egyben ők a nemzeti közép
kormánya, a demokratikus koalíció, a polgári baloldal, illetve ők a
szociáldemokrata álom betetőzői
is, s persze a Köztársaság alattvalói.
Önazonosságuk terén tehát, mondhatni, kihívásokkal küszködnek,
amit híven jelez, hogy egyre kényelmetlenebbnek érzik pártházukat –
nem másutt, mint a legújabb védjegyükről elnevezett téren.
Az MSZP adós a szociáldemokráciáról vallott felfogásának kifejtésével is. Ha ugyanis valaki egy
politológusképző tanfolyamon a
vizsgakérdésre – melyek a szociáldemokrata értékek? – úgy vála-
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szolna, hogy „ööö… úgymint a jogállamiság, ööö… a szabad köztársaság, ööö… a magántulajdonon
alapuló piaci verseny, tanár úr, én
készültem, tehát az igazságos társadalom, ööö… naszóval a nyitott
európai nemzet, ja, és még a közös
szociális felelősségvállalás” – tehát
ha valaki így felelne, örülhetne, ha
megússza kegyelemkettessel. Márpedig Gyurcsány Ferenc csak ezeket az úgymond szocdem értékeket
tudta felsorolni egy tavaly decemS valóban: a közbeszerzési döntõbizottság éppen
az
MSZP-kongresszus
elõtti napokban nyilvánította törvénysértõvé – a
Juhász Ferenc honvédelmi miniszter, illetve Kovács László közelében
mozgó lobbisták által
„befolyásolt” – 30 milliárdos katonai gépjármûtendert, valamint a Matáv-monopólium további
hízlalását eredményezõ
Sulinet-programot
beri interjújában. S ez az illető ma
az egyetlen markáns szociáldemokrata alapvetés szerzője, vagy
legalábbis szereti ezt mondani magáról.
Miközben Gyurcsány egy európai magyar szociáldemokrata
pártról vizionál, az MSZP választmányvezetői tisztségére újra és újra alkalmasnak bizonyuló Jánosi
György készséggel elismeri, hogy
az európai baloldal – melyhez
ugye az MSZP is tartozni szeretne
– bizony válságban van. Miként a
kongresszuson fogalmazott: „Nem
találta meg a modern baloldal az
igazi választ a globalizáció kérdésére. Nem találta meg a nemzet
kérdésére. És nem találta meg az
idegengyűlölet kérdésére.” Egyenes beszéd. A modern baloldal tehát még egy kérdéssel adós: egyáltalán kinek használ ez a feneketlen szocdemkedés?
Ehelyt érdemes rögzíteni, hogy
a kormánynak mindjárt a második embere nem is vallja magát
szociáldemokratának. A Baloldali
Tömörülés időközben kancelláriaminiszterré avanzsált elnökét a
kormányalakításkor hiába próbálta ösztökélni a Heti Válasz újság6 • U
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írója; Kiss Péter a politikai felfogását firtató kérdésre csak nem
bírta szájára venni a mondatot:
szociáldemokrata vagyok. Beszédesen kitérő válasza így hangzott:
„Annál, hogy én magam személy
szerint szociáldemokrata vagyoke, van egy sokkal fontosabb szempont: mégpedig az, hogy az a
program, amellyel kormányra jutottunk, valódi európai szociáldemokrata program.” Szocialistáinkkal ez legyen a legtöbb bajunk
– mondhatnánk; az viszont érthetetlen, hogy amikor Krausz Tamás, a tömörülés balszélsője a
márciusi végi MSZP-kongresszuson magából kikelve szónokol az
iraki háború ellen, az vajon miért
nem készteti magyarázkodásra az
Egyesült Államokat dobogós hely- A Köztársaság tér csapatai harcban állnak
ről támogató szocialista korelső napjára időzítve a Népszabad- bevetve ugyanis beszédes összefügmányt.
ságban adott értékelést a kor- gésekre bukkanhatunk. „A mi
mányról: „Az udvari, a palotakor- pártunkban is – ahogy a többi, koPlebejus töltés
Ha szociáldemokrácia, akkor Szili mányzáshoz semmi szükség a kor- rábban kormányzó politikai tömöKatalin. Tudják, ő az a hölgy, aki- mányzó pártokra. Elegendő ki- rülésben – három párt van. Egy
ről néhány éve a politikusi népsze- egyezni néhány vezetővel, és velük ideológiai, esetünkben baloldali –
rűségi listákat böngészve még az vagy felettük intézni az ügyeket. A ez nyeri meg a választásokat. Egy
MSZP régi motorosai is azt kérdez- kormány megalakításakor létre- pragmatikus, technokrata, ez kégették egymástól: „Te, ki az a nő, jött kényes egyensúly a Kovács pes kormányozni. És sajnos egy
aki hónapról-hónapra az Orbán előtti régi párt, a Kovács-féle új zsákmánypárt is megjelenik ilyenViktor előtti helyen szerepel?” párt és Medgyessy környezete kö- kor” – vallott színt Szili Katalin.
Szondáék nemhiába biggyesztet- zött a rangok, a címek és a javak Hiller István újdonsült alelnök peték az akkori miniszterelnök elé a megosztásán alapult” – fogalma- dig a 168 Órának úgy fogalmapolitikusasszonyt: a végén maga is zott a baloldal udvari közgazdásza. zott: nem Medgyessy és Kovács
elhitte, hogy lett belőle valaki; Horn Gyula talán még nála is job- László között „húzódik a választómost éppen a parlament elnöke. ban felpiszkálta szociotechnokrata vonal, hanem azok között, akikSzocialista elnökhelyettesi minő- elvtársait: „Nekem nem tetszik, nek a hosszú távú kormányzás az
ségében szándéka szerint kiérlelt hogy Magyarországon mintha érdeke, illetve akik gyorsan meg
megalapozást helyezett asztalra megerősödött volna egyes gazdasá- akarnak gazdagodni”.
pártja ideológiai hátteréről. „Az gi, vezető pénzügyi körök részéről
MSZP-nek, mint magyar szociál- a politikába való beleszólás”. S va- Tulajdonságok nélkül
demokrata pártnak több szellemi, lóban: a közbeszerzési döntőbi- Mi tehát a ronwerberi/braunetikai tartópillére van. A klasszikus zottság éppen az MSZP-kongresz- róberti/gyurcsányi boszorkányszociáldemokrata értékek, a nem- szus előtti napokban nyilvánította konyhában kavart (pr)fogás rezeti hagyomány iránti érzékenység törvénysértővé – a Juhász Ferenc ceptje? Hirdesd úton-útfélen, hogy
és a plebejus töltés, érzelem mind honvédelmi miniszter, illetve Ko- kormányod tiszta lappal indult.
ezt jelenti” – adta hírül a Népsza- vács László közelében mozgó lob- Ha soraid között mégis korrupcióbadságban. A szociáldemokrata ér- bisták által „befolyásolt”– 30 mil- ra bukkansz, tagadd le. Ha nem
tékek mibenléte feletti ismételt tű- liárdos katonai gépjárműtendert, megy, állj a pártodat megtisztító
nődéstől eltekintünk, ehelyett a ple- valamint a Matáv-monopólium to- mozgalom élére, nevezz ki egy –
bejus töltés szóöszetételt javasoljuk vábbi hízlalását eredményező lehetőleg nem azonosítható – személyi kört bűnbaknak, és kenj rá
ízlelgetésre. Mert ritkán hallunk ily Sulinet-programot.
A fentiek szellemében inkább mindent. (Nem mellékesen az
szépen beszélni politikust egy párt
támogatóinak – hogy is mondjuk – kommunikációs fogásként, sem- SZDSZ évek óta jól megél abból a
mint állhatatos elhatározásként látszatból, hogy a szocialisták
tahósági hányadosáról.
Mások kevés okot látnak örven- kell tekinteni Medgyessy Péter kontrolljaként ők képviselik a tiszdezésre az MSZP kormányzása mi- azon kijelentésére, hogy „soraink ta kezeket s az európai, vegytiszta
att. Lengyel László, aki a szocialis- között nem tűrjük meg a gyanú ár- liberális eszméket.) E látványpoliták háza táján látott már egyet s nyékát sem.” A szocialista politi- tika lett az elnökségi tagságra pámást, a március végi kongresszus kusok márciusi nyilatkozatait egy- lyázó Nagy Sándor veszte: bár az ő
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Hattyúház-afférja feltehetőleg eltörpül más kormányzati helytelenkedések mellett, most büntetésként mégis ő maradt párttisztség nélkül.
Az egykori szakszervezeti vezér
kirepítésével a szocialisták egyben a
párt szocialista platformját is száműzték az elnökségből. Ezzel persze
megoldódni látszik az „Ugyan mi
szükség van egy szocialista pártban
szocialista platformra?” alapkérdés
is. Summa summarum: Nagy Sándor már nem kell az MSZP-nek. (Az
ugyancsak ősrégi pártmotoros Szekeres Imrét viszont alelnökükké tették a modern szociáldemokrata eszmék után kutató balhadak.) A magának elnökségi tagságot óhajtó
Gyurcsány – miután a kívülről bekiabáló okostojásokat az MSZP-ben
sem szeretik – egyelőre szintén kimaradt a vezértestületből. Bekerült
viszont a mindeddig észrevétlenül
politizálgató Nagy Nóra, s számos
más, tulajdonságok nélküli ember –
úgymint
Burány
Sándor,
Mesterházy Attila vagy Csabai
Lászlóné.
Bár a mezőny igen-igen gyengus
volt, az egyes beosztásokért mégis
meg kellett küzdeni. Miként az előre bukottnak hirdetett, majd választmányi elnöki posztját mégis
megőrző Jánosi György a kongresszus előtt kifakadt, „túl sokat
hallani a párton belül is a jelölőbizottság környékéről ilyen-olyan furcsa, ellentmondásos, nem odavaló
jelenségekről… listákat olvasnak, ki
kivel szeretne együtt dolgozni, ki kinek szeretné az utódját kijelölni” –
panaszolta a politikus, aki szerint
„ezek régi, rossz beidegződések,
amiket föl kellene számolnia egy
pártnak, főleg hogyha tovább akar
lépni az európai demokratikus pártok, szociáldemokrata pártok irányába.” Nyilatkozatát fel kellene írni a kéménybe, s valahányszor a
szocialisták kormányzati makulátlanságukkal hozakodnak elő, csak
azt kellene kérdezni tőlük: „Uraim!
Hát hogyan hihetnénk el maguknak, hogy részrehajlás nélkül intézik az ország ügyeit, amikor saját
pártjukban így lemutyizzák a tisztújítást?”
Mert mutyizás meg helyezkedés
az van. Miként Lengyel László rávilágított, az önkormányzati választások utáni szocialista pártpolitikai
hatalmi űrben sem Kovács, sem

Medgyessy nem értek rá a párt vezetésére. Így eshetett, hogy a Kovácsféle új párt ötösfogata – Szili Katalin, Juhász Ferenc, Baja Ferenc,
Puch László és Tóbiás József – vette
át a kezdeményezést, s fészkelődött a
Kovács László–Lendvai Ildikó alkotta páros, illetve Medgyessy és technokrata csapata között. E képletben
Vagyis: Krausz Tamás
ezután is nyugodt szívvel
kirohanhat az új, neoliberális világrend meg a háború ellen a párt házilapjaiban, sõt még Hiller István is sóhajtozhat az aktív állami szerepvállalásra építõ skandináv jóléti
állammodell után, a kormány ettõl még szembe
megy velük
persze a pártelnök majdani távozása
és utódlása az egyik legfőbb viszonyítási pont. Kovács ugyanis elejtette, hogy 2004 után átadná a stafétabotot, ő maga pedig – kapaszkodjunk meg – a köztársasági elnöki
széket nézte ki magának.
Örököseiként Juhász Ferenc és
Szili Katalin nevét emlegetik –
nem vennénk magunknak a bátorságot, hogy itt és most ítéljünk az
ő alkalmasságuk felől; meg egyébként is, legyen ez a szocialisták
problémája. Mindenesetre szerény
eszközeinkkel csak egyetlen szempontot emelünk ki a rátermettség
megítélésére: az országgyűlés honlapján Juhász Ferenc neve mellett
egyetlen nyelv ismerete sincs feltüntetve, Szili Katalin parlamenti
elnök pedig társalgási szinten bírja az angolt és a németet. Ebből, illetve a két jelölt esetleges győzelméből két dolog következik. Nr. 1.
Az MSZP nem tartja fontosnak,
hogy elnöke tárgyalóképes szinten
beszéljen idegen nyelvet. Nr. 2. Tehát a párt nem is gondol arra,
hogy vezetője valaha is miniszterelnök lesz. Hiszen ki hallott már
olyan, magát komolyan vevő kormányfőről, aki külföldön csak tolmáccsal tud kérni egy pohár vizet?

Gyurcsány Ferencnek. Alighanem
kijelenthetjük: a tanácsadó nem
egyszerűen pártelnök, de miniszterelnök akar lenni. Bizonyítékaink a
következők. A politikus 1996-ban
azt nyilatkozta a Népszabadságnak:
régen azt gondolta, egyszer miniszterelnök lesz; „ma már kinevetném
magam, de akkor ezt komolyan hittem”. Most, 2003-ban azt mondja:
befolyásolni akarja pártját és a kormányt. Mi viszont azt mondjuk: erre az a legjobb mód, ha minél magasabb tisztségre tör. Most, a kormányfő tanácsadójaként, közel került a tűzhöz. Egy szocialista pártelnök pedig – feltéve, de meg nem engedve, hogy az MSZP nyerni tud a
következő választás(ok)on – ha nem
vigyáz, könnyen a miniszterelnöki
székben találhatja magát.
Mivel az MSZP többi háziideológusa alkotói válságban van – illetve
csak primér szinten tudja kommunikálni a szociáldemokráciát –, az
újszocialista jövőkép kutatóinak kizárólag Gyurcsány megszólalásaira
érdemes hagyatkozniuk. A kongresszuson például azt mondta: „Én

azt gondolom, hogy a nemzeti közép nem azonos a balközéppel. Én
azt gondolom, a párt akkor jár el
helyesen, ha nagyon tudatosan politikáját balra pozícionálja a kormányéhoz képest.” Vagyis: Krausz
Tamás ezután is nyugodt szívvel
kirohanhat az új, neoliberális világrend meg a háború ellen a párt
házilapjaiban, sőt még Hiller István is sóhajtozhat az aktív állami
szerepvállalásra építő skandináv
jóléti állammodell után, a kormány ettől még szembe megy velük. Az egyik csapatot azért fizetik, hogy elméleti baloldali legyen,
a másikat pedig azért, hogy gyakorlati neoliberális. Gyurcsány
tényleg feltalálta a spanyolviaszt:
rájött, hogy hatalmi pozícióból a
belső ellenzéket is el lehet – és el
kell – tartani. E felismerés után
Medgyessynek egy feladata marad:
néhanapján – számlákkal alátámasztott – szövetséget kell ajánlania Kovácsnak, illetve a különböző
MSZP-táboroknak. Az ószövetség
után, újabb és újabb szövetségeket.
– B. D. S. – ZS. ZS.

Hirdetés

Az Ószövetség után
Mivel a helyzet már-már súlyos,
kénytelenek vagyunk további bekezdéseket szentelni az egyetlen
távlatokba meredő szocialistának,
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Somody Imre a kampánypénzek felhasználásáról, a reklámok minőségéről és a csatlakozást ellenzőkről

Az EU-kampány
tükre az országnak
Az Európai Kommunikációs Közalapítványt
Somody Imre üzletember vezeti, akinek a nevéhez számos sikeres kezdeményezés fűződik. Lapunknak adott interjújában Somody Imre beszélt pályáztatásról, olimpiáról és a kihívásokról.
– Önt egy olyan sikeres vállalkozónak tartják a politika mindkét oldalán, aki közéleti szerepvállalását eddig csak nemes ügyekre korlátozta.
Ilyen a kiemelkedő mecénási tevékenysége és az olimpiai előkészületekben végzett munkája. Ezért sokakat meglepett, hogy élére állt a
kormány EU-propagandájának.
Miért vállalkozott erre?
– Fontos, hogy az EU-kampány
nem közvetlenül a kormány irányításával zajlik, hanem a közalapítvány
közmegbecsülésnek örvendő kurátorai által. Amikor felkértek, azt mérlegeltem, hogy fontosnak tartom-e az
uniós csatlakozást, egyetértek-e azzal,
pártok feletti témának tartom-e, vállalom a munkát a többi felkért kurátorral, valamint, hogy tudok-e időt
szakítani erre. Ezekre a kérdésekre
igen volt a válaszom. A szakemberek
egyetértettek abban, hogy a közalapítványt meg kell személyesíteni. Valakinek vállalnia kellett, hogy a média rendelkezésére álljon. Meglep, ha
ilyen könnyen beskatulyáznak. Az
ilyen emberek vagy önmagukból indulnak ki, vagy kishitűek. Megértem,
hogy sokan csalódtak a politikában,
de alapkérdés, hogy letesszük-e a voksot a közös értékek mellett.
– Ez világos, de az már kevéssé
érthető, hogy Ön annak a kormánynak lett partnere, amely a
magyar olimpiai terv megfojtására
tör…
– Ha az ember nem akarja, hogy
címkézzék, akkor csak azokat az értékeket tekintheti magáénak, amelyek minden körülmény között vállalhatóak. Ha valaki tanácsadója a volt
miniszterelnöknek, vagy egy ügyben
intenzíven segíti a jelenlegit, az egyál8 • U
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talán nem jelenti azt, hogy mindenben egyetért vele. De vannak ügyek,
amelyek értékek. Kell, hogy legyen
egy kiugró ága a nemzetnek, és ha
nem is 2012-ben, de később meg lehet rendezni az olimpiát. Viszont erre egy-két éve sem volt több pénz,
mint most, és belevágni sem lett volna könnyebb. Látható, hogy a jelenlegi kormány stratégiájában ez kevésbé
fontos, és sokkal inkább mondjuk az
egészségügy reformjával foglalkoznának, amely szintén több ezermilliárdos programot jelent. Én ezzel nem
tudok vitatkozni, mivel egyetértek azzal, hogy az egészségügy is fontos. De
nem én döntök, hanem a miniszterelnök. Magánemberként egy kicsit csalódott vagyok, mert valakinek az
olimpia zászlaját is vinni kellene. Ám
ha nem teljes szívvel állnak mellé, akkor nem szabad belevágni, mert az
még rosszabb, mint ha el sem kezdenék.
– Az EU-kampányt viszont hatalmas költségvetéssel kezdték el.
Az embernek az az érzése, hogy
rendkívül rövid idő alatt kell elkölteniük nagyon sok pénzt.
A közalapítvány nem azért
jött létre, hogy kitalálja
az embereket érdeklõ
kérdésekre a válaszokat.
Ennek a felelõsségét mi
nem vállalhatjuk
– Tizenkét éven át vezettem egy
olyan vállalatot, amely sok milliárd forintot költött el kommunikációra és
marketingre. Többségében jól. Az embereket hosszútávon segítő tájékoztatási rendszer felépítésére elég ez az
idő, de hogy ez tökéletesen is működ-
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„Meglep, ha ilyen könnyen beskatulyáznak”
jék, arra kétségkívül nem. Az április
12-i szavazás érzelmi előkészítésére
elegendő volt a két hónap. A kormánytól kapott 2,2 milliárd forint elköltése
szerintem bárki számára követhetően
történik. Téved az, aki azt gondolja,
hogy a közalapítvány egy kényszerpályán elherdálja ezt az összeget. Egyébként sem Kádár Béla, sem Chikán Attila, sem a többi kurátor, sem én nem
adnám a nevemet pénzherdáláshoz. A
költségvetés egy jelentős tétele a PRkommunikációs rész, ennek túlnyomó része a vidéki rendezvényszervezés
és az élő fórumok megtartása. Az viszont igaz, hogy nem sikerült összekötnünk azokat az EU-kommunikációs költségvetéseket és tevékenységeket, amelyek a kormányzaton belül és
kívül folynak. De itt sem a pénz elszórásáról van szó, legfeljebb némi összehangolatlanságról.

– Tabajdi Csaba MSZP-s képviselő úgy nyilatkozott az EU-kampányról, hogy „nincsenek tisztességes, szakmai válaszok az embereket érdeklő, alapvető kérdésekre.”
Mások azt is kifogásolják, hogy
őszinte párbeszéd helyett agymosás
jellegű agitáció folyik. Ami egyébként a mai kormánynak – már csak
nosztalgiából is – igen megfelelő.
– A közalapítvány nem azért jött
létre, hogy kitalálja az embereket érdeklő kérdésekre a válaszokat. Ennek a felelősségét mi nem vállalhatjuk. Elsődleges feladatunk, hogy segítsük a kérdezőket szakavatott válaszokhoz jutni. A koppenhágai megállapodás óta a lakosság 80-90%-a jött
rá arra, hogy komoly mértékben
megváltozhat az élete. A kormányzati
oldalon nem építették az elmúlt években a tájékoztatási rendszert, és le-
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het, hogy az elmúlt egy évben sem
gondoltak komolyan erre. Ezeknek a
szakmai, konkrét kérdéseknek a jelentős többségére pedig nekik kellene válaszolniuk.
– Ön szerint most tájékozottabbak az emberek, mint két-három
hónapja?
– Tudják, hogy az uniós csatlakozás fontos kérdés. Túlnyomó többségük úgy gondolja, hogy „ezt meg
tudjuk csinálni”, még ha zötykölődve is. Nem hiszik, hogy ez egy rendszerváltozással összevethető dolog
lesz. A tájékoztatásban azonban sok
feladata van a kormányzati, közigazgatási intézményeknek és hatóságoknak, mert annak hiányában több társadalmi csoport közérzete rossz lesz.
– Nem az lett volna a demokratikus eljárás, ha kampányra fordított pénzt – nyugati példa alapján –
megfelezték volna a csatlakozás támogatói és annak ellenzői között?
– Nem jó a példa, mert Svédországban rendkívül stabil múltra épüDr. Somody Imre,
az EUKK elnökhelyettese
Született: 1957 július 3-án,
Szombathelyen
Tanulmányok:1977-1981: Közgazdasági Egyetem, Berlin: közgazdaságtan.
1982-1984: Közgazdasági Egyetem, Budapest: doktori cím megszerzése, a gyógyszeripari innováció témában írt disszertáció
megvédése.
1985: Universität Goethe, Frankfurt: kutatási ösztöndíj.
Szakmai tapasztalat: Chinoin
Gyógyszergyár, Budapest.
1981-1985: menedzser, kutatási
és fejlesztési osztály.
1986-1988: Chinoin, Újpesti
Gyáregység gazdasági igazgatója,
Pharmavit Rt. Veresegyház.
1988-1996: vezérigazgató, az
igazgatóság elnöke.
1996-2001: Elnök-vezérigazgató,
Társadalmi tevékenység: Az
Egészségesebb Életért Alapítvány alapítója, a Misszió Egészségközpont alapítója, a BolyaiDíj alapítója, a Centrál Kávéház
újraindítója, a Bolyai Műhely
alapítója és Kuratóriumának elnöke, a Veresegyházi Életmód
Program kezdeményezője.

lő magas szinten áll a társadalom.
Náluk az volt az eldöntendő kérdés,
hogy hajlandók-e óriási pénzekkel támogatni az Európai Uniót? Aztán pedig: vállalják-e az esetleges negatív
szociális következményeket? Tessék
nekem mutatni egy olyan szakembert, aki azt mondja, hogy „van stratégiám arra vonatkozóan, hogy Magyarország Európa közepén az EU
nélkül hogyan lesz sikeres.” Reálisnak tartjuk, hogy a schengeni határok közé bezárva ez az ország tudna
működni? Komolyan gondoljuk,
hogy a 80%-ban unióba integrált
gazdaságunk ezt nem sínylené meg?
– De ha az ellenzők gyakorlatilag nem kampányolhatnak, mert
nincs pénzük erre, akkor honnan
tudjuk meg a válaszokat ezekre a
kérdésekre? Olyan erős a média- és
a kormányzati nyomás, mintha a
„nem” szavazat egy illegitim álláspont lenne.
– Egy ilyen súlyos kérdésben nem
az a demokrácia, ha valaki felelősségvállalás nélkül keménykedik.
Akik nemmel szavaznak, vajon lemondanak azokról az előnyökről,
amelyekben részük lesz? Hajlandóak
másokhoz képest hátrányt elfogadni,
mert ők nemmel szavaztak? Nyilván
nem. Az ő gyerekeik nyilván ugyanakkor mennek majd el egy külföldi
iskolába, mint a csatlakozáspártiaké.
Semmifajta kockázatot nem vállalnak azok, akik nemmel szavaznak és
semmilyen ország-stratégiát nem vázoltak fel, hogy miért lenne jó az
unión kívül. Egyébként pedig a médiában sokkal nagyobb a „nem”szavazók tere, mint ahogyan ezt társadalmi bázisuk indokolná. A sajtóban sokszor ötven százalékos a nemmel kapcsolatos híranyag, elég megnézni a Népszabadságot például.
– Nem lenne mégis jobb a párbeszéd az agitálásnál?
– A Közalapítványt a kormány azzal a céllal hozta létre, hogy a magyar társadalmat felkészítse „az EUcsatlakozással járó kihívásokra és lehetőségekre”. A Közalapítvány feladata tehát nem a népszavazás sikerének elérése, hanem a társadalom
felkészítése az EU-tagságra. Ebből
adódóan a Közalapítványnak nem lehet a feladata támogatni azokat az
eddig megnyilatkozó szervezeteket,
amelyek a csatlakozást ellenzik,
ezért azoknak anyagi támogatást
nem ad.

– A kampány pályázati nyerteseinek névsora
is nagy vihart kavart. A
győztesek között található kormánypárti lapszerkesztő PR-cége és egykori Horn-káder egyaránt.
Taroltak az SZDSZ-közeli médiavállalkozók is. A
kormánypártok klientúrája szinte rávetette magát erre a hatalmas öszszegre.
– Meglepődtem azon,
hogy mit gondolnak erről
az emberek. Én nem a politikai irányultságot nézem, hanem azt, hogy egy
normális piaci pályán elérhető vállalkozások közül
kivel érdemes dolgozni. A
négy nagy közbeszerzési
eljárás során próbáltunk
olyan rendszert kialakítani, amely eloszlatja a lehetséges aggályokat. Az
egyik lépésünk az volt,
hogy felkértük a szakmai „Nem a pénz elszórásáról van szó, legfelszervezeteket, hogy ők jebb összehangolatlanságról”
mondják meg: milyen eszközökkel lehet ezt a kiválasztási folya- ket használjunk, amelyekre az embematot a legjobban megoldani. Ennek rek hallgatnak.
– Önnek egyébként tetszettek a
köszönhetően több lépcsős szakmai
kontroll valósult meg. A kritikákra sokszor kifigurázott „igenes” plaazt tudom mondani, hogy nem fogok kátok?
– Szerintem szépek, fontos ügyekiebrudalni egy vállalatot csak azért,
mert a tulajdonosa állítólag a volt szo- ket fejeznek ki, konkrét kérdésekre
cialista kormányfő tanácsadója volt. konkrét válaszokat adnak. A sokat
Más dolog, hogy a háttérben milyen emlegetett mákosgubás plakát példáösszefüggések és összefonódások van- ul azért készült, mert amikor elkezdnak, de aki az üzleti életet ismeri, az tük a kampányt, akkor ezek a kérdétudja, hogy ez egy ilyen világ, szaba- sek szerepeltek az újságok címlapjain.
– Költséges és zavaros ötletnek
don együttműködhetnek a legális váltűnt a sebtében fölállított, három
lalkozások.
– Többen bárgyúnak és infanti- napos dunai pontonhíd is...
– Nem volt drága a híd. 42 millió
lisnak tartják az EU-kampány óriásplakátjait. Szintén irritáló, hogy forintot költöttünk rá, amelyben benmiért a kukkolós műsorok „sztár- ne volt a feldíszítés, a kivilágítás, a
biztonsági rendszerek és a folyamatos
jai” népszerűsítik az uniót.
– A szakemberek által vezetett programok a budai oldalon. Ha ezt
kampány egyfajta tükre a társadalom- összehasonlítom azzal, hogy mennyinak és átlagos ízlésvilágának. Ha vala- be kerülnek a rendezvények Magyarkinek az intelligenciaszintje az ország országon, ez egyike a legvédhetőbb
felső tíz-tizenöt százalékához sorolha- kampányelemnek. Legalább 3-400 eztó, annak sokszor nem fog tetszeni az ren mentek át a hídon és nem történt
ország átlagos ízlése. A köznapi reklá- semmilyen incidens. Nagyon keserű
mok is nagyon egyszerűek, és meg dolognak tartom, hogy nem sikerült
kell érteni, hogy ezek működnek min- ellenzéki politikusokat elhívnunk erdenhol a világon. Nem az a felada- re a rendezvényre. A híd pedig azt fetunk, hogy etikát, erkölcsöt és morált jezi ki, hogy vannak megismételheterjesszünk, hanem az, hogy ebben az tetlen dolgok. Az április 12-i szavazás
– NÉVAI GÁBOR
aránylag rövid időben olyan eszközö- is ilyen lesz.
2 0 0 3 .
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Kardozás, jó levegő és a kirajzó német turisták • Egy falatka középkor a márciusi napsütésben

Sümeg, a vitézek városa
elünk sem ez történt természetesen. Azt alapból sejtettük egyébként, hogy Sümeg jó hely, a helyszín felkereséséhez azonban kellett az is, hogy a sümegi vár kapitánya
(bizony van ilyen) bizonyos marketing
megfontolásokból vendégül lássa a sajtó jeles képviselőit. Ehhez jön még
hozzá a mintegy mellékesen megemlített (tökéletes multimédiás) honlap,
melyet meglátogatva biztossá váltunk
döntésünk helyességében.
Most nem kevernénk ide Csillag Istvánt és az ő autópálya koncepcióját
(600 km épül 2006-ig), legyen elég
annyi, gazdasági megfontolásból egészen Székesfehérvárig kétirányú forgalomban szívtunk. Onnantól pedig alternatíva nélkül egészen Sümegig.
Egyébiránt szép tavaszi idő volt, sütött
a nap, csupán egy Veszprém magasságában elgázolt ember látványa hatott
ránk rövid ideig elkedvetlenítőleg.
Végül begördültünk a nyolcas út
mellett megtalálható Hotel Kapitány
nevű intézmény impozáns épületének
parkolójába. A családi vállalkozásban
működtetett komplexum, melyhez a
vár, a lovas park, a Hotel és a vendégház üzemeltetése is tartozik a település
egyik húzóágazata, különösen most,
hogy Sümegen nemrég bezárták a ruhagyárat. A recepciós kislány kedves, a
háttérben tovatűnő egykori híradós
Papp Endre és az ő bajusza jelzi, rendes polgári közegbe léphetünk. A közel nyolc évvel ezelőtti környékbeli kerékpártúra élményét hivatott kiegészíteni, illetve részben felülírni mostani

V

Mûsor
Rendhagyó módon a várjátéknak illetve lovagi tornának a vár aljában
található lovarda, vendégház és intézményei pincerendszere szolgál
színhelyül. Nyári időszakban (a 16
fokot még nem ítélték annak) nyílt
színen folyik az előadás, a korabelinek ható díszletek már a főút mel-
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Ha engedünk nemes honfiúi késztetésünknek, és
még van fülünk a lokálpatrióta szólamok (az
„előbb ismerd meg kis hazádat, mielőtt elhúzol
Görögbe”) meghallására, akkor sem valószínű,
hogy a világhálón keresünk célpontot magunknak. Pizzát már rendeltünk az interneten keresztül, a banki átutalások netesítése is küszöbön áll,
az azonban mégiscsak durvaságnak hatna, ha
mondjuk így nyitnánk: kis csillagom, pakolj a kocsiba, fogkefe, törölköző, tudod, én addig rámegyek (mondjuk) a www.baktaloranthaza.hu-ra.

Szaddam-milicistát megfékező jóságos amerikai katonák Sümegen
kiszállásunk. Maga a vár a nyári szezonban (július 1-től augusztus 31-ig)
napi háromszor kínálja látványos programjait. Jellemzően a Balaton-partról
összetrombitált német turisták adták a
közönség 70%-át, ám ez a tendencia a
polgári kormányzás hajnalán (rég vót,

tán igaz se vót) kezdett megváltozni, s
ma már a honi turisták javára fordult
az arány. A hoteltől nem messze, közvetlenül a helyi Shell benzinkút szomszédságában található egy gokartpálya,
mi azonban magasan kvalifikált, mi
több, kultúrált értelmiségiek lévén, in-

lől láthatóak. A boltíves pincerendszerbe egy borokkal megrakott átjárón keresztül vezet az út, a harctérre csak egy súlyos pálinka legördítése után juthatunk. Kiindulásként
jótékony félhomály, baljós zörejek
itt-ott. Aztán hirtelen irtózatos dobolás közepette bevonulnak a vitézek. Az idősebbik gyermek ekkor
(úgy a műsor tizedik másodpercében) sírva követeli a helyszín elhagyását, mi azonban kitartunk. Kis
helytörténeti összefoglaló a’la fővi-

téz, aztán lovasok bukkannak fel a
háttérből és vágtatnak el tőlünk kb.
másfél méterre. Idősebbik fiúgyermek jéggé dermed az asztal alatt
(később azt a magyarázatot adja,
hogy csak a lovak lábát akarta megnézni). Családi idill mélyponton, de
a műsor hömpölyög tovább. A produkció interaktív részéhez érve az
Utolsó Figyelmeztetés tudósítója –
engedve a felkérésnek – maga is rövid időre dobócsillag-hajító harcossá válik és egy elhaló „mit csinál a
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kább a helyi nevezetességek számító
várjáték megtekintését részesítettük
előnyben, mely történetesen nem a várban volt. Az ugyanis még hétvégén is 17
órakor bezár. Az esemény után lehetőségünk nyílt a helyi érdekű vendéglő
szívesenlátását tesztelni egy kiadós vacsora erejéig. Kulináris élvezetek tárháza. Igaz, hogy evőeszköz csak a leveshez
dukált, utána az ősi ösztönökre alapozva puszta kézzel kellett szaggatni a finom falatokat. Közben cigányzenészek
élő muzsikája „borzolta a kedélyeket”,
aminek egyébként ott és akkor helye
volt. Talán még az őket váltó zongorászati produkciót is értő figyelemmel kísérhettük volna, ha éppen nem
hatalmasodik el rajtunk a heveny politizálhatnék. Hamar összetegeződtünk
asztaltársainkkal, csupán a Népszava
munkatársa fészkelődött nyugtalanul
három asztallal arrébb. Ilona (így hívták a zongoraművésznőt) CD-jét a vacsora után ingyen és bérmentve vehettük kézhez, ami ebben az anyagias világban, valljuk meg, nagy szó. Bor, kimérve fehér és vörös plusz ásványvíz
rendben, csupán az üdítőt hiányoltuk.
A másnap délelőtti lovaskocsikázás
azért betekintést nyújt a város kevésbé
látványos életébe. A kultúrház falán
csupán egy kisebb és egy nagyobb plakát invitál helyi programra. Ebből megtudhatjuk, a közeljövőben Balázs Pali
koncertjére Rogán Antal előadása felel.
Először az ízlésrendőrség zöld számát
akarjuk tárcsázni, de aztán rájövünk,
hogy a polgári Magyarország mindanynyiunké!
– AMBRUS BALÁZS
papa?” közbekiabálás kíséretében
szörnyű eszközeit a céltáblába repíti. Jutalmát elnyeri, egy pohár bort
hörpinthet fel. (Ez az epizód kissé
vontatottá teszi a műsort, hiába a
fővárosban a szittyózás nem időre
megy).
A hős lovagok a mutatvány végén szívük kösztümös választottjainak piros szegfűt nyújtanak át, ám
a produkciót követő beszélgetésünk
után megígérik, a főszezonban már
narancsot osztanak.
– A. B.

p u n c s

Kinek Claudia, kinek Gabriella • Üzenet és vendégség

Tévé által homályosan
Magyar ember tévéműsorban szerepel. Ha esetleg
mégsem, akkor telefonál, hosszan és értelmetlenül
beszél, sms-t küld. Hol vannak a régi szép idők,
amikor a mexikói világbajnokság szovjet–magyar
mérkőzése alatt valaki kihajította készülékét az utcára? Ma már senki nem tenne ilyet: hogyne, lemaradna Mónikáról.
évés résztvevői cselekvés ősatyjaként kicsit kásás hangon betelefonálni a Nap TV műsorába,
ahol a hosszú, bonyolult és összefüggéstelen felvezetés után (amikor
már az intellektualizmustól szinte kicsattanó Forró Tamás is a kérdés fel-

T

tevésére biztat) meg lehet kérdezni a
szelíden izzadó fityuszostól, hogy
mér’ nem tudnak belenyugodni a választási vereségbe. Esetleg azt, hogy
miért loptak annyit. Snitt. Népszerűbb és állati trendi az sms-küldés: a
Pig Mother műsorban való szavazá-

son túl ma már minden, magára valamit is adó produkcióban lehet ily módon véleményt nyilvánítani. És sokan
meg is teszik: kedvencem az, amikor
a közszolgálati csatorna űbergagyesz
produkciójába beír valaki a lakástámogatások kapcsán, hogy mennyire
nincs pénze. Mindezt háromszor és
egy rahedli pénzért. Na, brávó! –
mondaná nagyapám. Ennél is fejlettebb dolog, amikor az ember bizony
bevállalja és nézőnek megy el valamelyik tévéshow felvételére. Ez még bizonyos polgári tartást, humánumot és
visszafogottságot jelent, hiszen jó néhány műsorban dugják oda a mikrofont néhány ember orra alá, hogy akkor most kérdezzen okosat. Ennek ellenére nagy a valószínűsége annak,
hogy nem kerül rá sor. A végső stádium pedig az, amikor valaki vendég-

nek jelentkezik valahová: mondjuk a
vicces csöcsikének is aposztrofált
Claudia, a sugárzóan tehetségtelen
Mónika, vagy az önmagát teljesítménynek képzelő Gabriella trutyijába. Mondjuk azzal, hogy szeret böfögni. Vagy azzal, hogy legszívesebben
agyonverné a szomszédját, szeret lopni, esetleg adásban szakítana a barátnőjével. Úgyhogy a médiaszociológia
iránt érzékeny megfigyelő tanúja lehet annak, amint általában hiányos
fogazatú (bizony-bizony, Kánaán eljövetele után tíz hónappal is itt tartunk), rosszul öltözött és súlyosan retardált emberek a porba alázzák magukat. Akkor már inkább a Jerry
Springer Show a Viasaton, ott legalább bunyó is van és az ember kultúrfölényt érez a buta amcsikkal
szemben. De miért? – TÉTÉNYI ISTVÁN

Magyar Buhera • Százasér’ a zelemet!

Aluljáró shopping
A tiszta, de unalmasan egy kaptafára készülő
bevásárlóközpontok félsteril világától egészen eltérő értékesítési környezetet kínálnak
az ország aluljárói, vasútállomásai és buszmegállói. A célközönség is más, legalábbis nehéz elképzelni, hogy valaki egyik nap a
Benettonnál vásárol, másnap pedig a kétszáz
forintos, fröccsöntött nyakkendők közül válogat a metrókijáratnál.
bizniszt sokszor komoly logisztikai háttér támogatja: az
engedéllyel nem rendelkező
árus egyszerre csak annyi terméket tart magánál, mennnyi nem
okoz nagy veszteséget, ha a megjelenő közterület-fenntartók vagy
rendőrök elkobozzák. Néhány
tízméternyire jellegzetes tuningLadában lapul a raktárkészlet, ha az
árus kezd kifogyni a jóból, az üzletmenetet és az egyenruhás erők mozgását felügyelő menedzser just-intime biztosítja az utánpótlást. Néha
az ő figyelme is lankad egy kicsit,
egy-egy ilyen jól sikerült rajtaütést
követően szívmelengető a hagymával, retekkel telt rekeszeket cipelő
készenléti rendőrök látványa.

A

A kínálat részben állandó, részben idényjellegű, a maradéknak pedig biztos megvan a maga magasabb értelme. Kellő kitartással szinte biztosan kaphatunk sosem hallott
gyártmányú ceruzaelemeket, ezer
forintos manikűrkészletet („nem variálok, olcsón adom!” – jut eszembe
az egyik díler szlogenje), „valódi báránypaplant” vagy „finom bőrkesztyűt”. Az esős napokban az esernyőterjesztők megjelenése racionális lépésnek tűnik, akárcsak a mutáns
húsvéti műnyulak márciusi inváziója (vörös gülüszemekkel, epilepsziás
mozgással, sátáni hanggal és keletnémet igényességgel kidolgozott
elem-nyílással). Kicsit nehezebben
érti meg az ember, miért lepik el

Multifunkcionális shopping-center plaza market Budapesten
gagyi, színes távcsövek a várost
egyik napról a másikra. A szezonális
termékek közé tartoznak a kedves
idős hölgyek és kevésbé kedves serdülő fruskák által kis csokrokban
árusított tavaszi tőzike (védett növény, eszmei értéke 2000 Ft) és hóvirág, a különböző zöldségek (adott
esetben rohadt oldalukkal lefelé fordítva) és a különféle csokoládék
(amelyek hajlamosak nagy tételben
leesni a kamionokról). Az árazás terén szerencsére nem érvényesül a
minden-kilencvenkilencre-végződikmert-azt-imádja-a-nép téveszméje, a
kerek százasok dominálnak, számla
nincs.
Az aluljárók életéhez szervesen
hozzátartoznak a heti rendszeres-

séggel feltűnő rikkancsok. A minőségi sajtótermékek underground piacán rendszerint három
a Magyar igazság (Magyar Demokrata, Magyar Fórum, Magyar Narancs), meg egy a ráadás (168
Óra). A lapárusok között akad
nem egy jellegzetes arc is, hogy
csak az átszellemült tekintetű, kísértetiesen
fátyolos
hangú,
fakószőke hölgyet („Megjelent a
nemzeti radikalizmus bibliája, a
Magyar Fórum, benne Csurka István és Franka Tibor írásaival!”) és
a földig érő, viharvert bőrkabátot
viselő, himlőhelyes rocker srácot
(„Megjelent aaaaa Magyar Narancs!”) említsük. Föld alatt vásárolni: életérzés.
– TURUL
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Gera Zoltán maradt a Fradiban

Kacsavadászat
A téli labdarúgó holtszezon hovatovább érdekesebbé vált, mint maga a bajnokság. Az idei bajnoki szünet egyik „szenzációja” például az volt,
hogy Gera Zoltán, a Ferencváros csapatának üdvöskéje külföldi kérőit kikosarazta és 2005 december 31-ig szóló szerződést írt alá a zöld-fehérekkel.
izony mondom ideje volt már
eldöntenie, mit is akar valójában, ugyanis az egyetlen hazai
sportnapilap a csatár döntését
megelőzően napok óta Gerával adta
el az újságot, folyamatosan olyan futballnemzetekkel és csapatokkal hozták összefüggésbe, melyekről a magyar labdarúgók túlnyomó többsége
huzamosabb ideje csak legédesebb
álmaiban ábrándozhat. Ezek szerint
Gera először a két éve UEFA-kupát
és Szuper Kupát nyerő Galatasaray
ajánlatát utasította vissza, majd sor-

B

(...) honfitársaink idegenben sem változtatnak a tipikus magyar mentalitáson: ha kikerülnek a kezdõbõl, mindjárt az edzõ,
esetleg az elnök lesz magyargyûlölõ, szakmai analfabéta tróger, aki ráadásul a szerzõdésben foglaltakat sem tartotta be (...)
ban német, spanyol, francia első osztályú alakulatoknak mutatott fügét.
A sportszeretők tábora csak ámultbámult e hallatlan roham hallatán.
Persze ne legyünk igazságtalanok,
hazai mércével tényleg mocorog valami ebben a srácban. Emlékszem, pár
éve a Gázszer bajnokság közbeni
csődjekor a leleményes Pécs lecsapott
az agárdi-székesfehérvári-akasztóiak
PNB-s tagsági jogára. A pécsi csapat
az osztályváltás után rögvest botladozni kezdett, a magyar első osztály
amúgy nem túl magas követelményei
alatti fuldoklás során egy cingár ifjonc egyedüliként látszott csillogni a
nagy izzadás közepette. Gera Zoli profikat megszégyenítő módon trükközött a labdával, nem volt védő, aki cseleinek, ösztönös megmozdulásainak
ellent tudott volna állni. Istenáldotta
12 • U
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tehetsége hamar szemet szúrt az Üllői
úti vezetőségnek is, így a tehetséges
támadó a 2000-2001-es szezont már a
Ferencvárosnál kezdte. A magyar élvonal kirakatcsapatában fineszes
megoldásainak köszönhetően hamar
a szurkolók kedvence lett, ám hosszú
utat kellett bejárnia ahhoz, hogy valóban nélkülözhetetlenné váljon a kilencedik kerületben.
A Pécsen felcseperedő csatár kölyökkorában három kisebb, alsóbb
osztályú helyi egyesületben is megfordult, tizenkét évesen azonban úgy
tűnt, vége a még el sem kezdődött
karrierjének. Belesodródott abba az
örvénybe, amely manapság sajnos a tinédzserek egy jelentős hányadát elnyeléssel fenyegeti: az edzések látogatása helyett cigarettázással, alkoholizálással, szipuzással, és szórakozóhelyeken vezette le fölös energiáit. 16
éves korára sikerült visszacsábítani a
tékozló fiút a futballpályára, a PMFCből pedig egyenes út vezetett az FTChez. Az Üllői úton hamar országos
nyilvánosságot kapott tálentuma,
azonban az öncélú egyénieskedést
nem tűrő, fegyelmezett csapatjátékba
vetett hitéről híres Csank János nem
esett hasra a trükköktől. Hamar felfedezte, hogy az új közönségkedvenc
pár lendületes sprint után a hátsó fertályán veszi a levegőt, ezért tétmérkőzéseken rendre egy-egy félidőt, vagy
még kevesebbet adott neki, miközben
igyekezett játékosa állóképességbeli
hiányosságait megszüntetni. A kitartó
erőfeszítéseknek meglett az eredménye, a Garami József irányította Fradiban Gera manapság már képes az
amúgy nem éppen öldöklő iramukról
híres magyar bajnokikon 90 percet a
pályán tölteni. De vajon predesztinálja-e őt ez a tény nívósabb bajnokságokban való játékra, fényes ívű külföldi karrierre?

I G Y E L M E Z T E T É S

Jobb a langyosban? (www.ftc.hu; www.gera12.hu)
Amit Gera Zoli tud a labdával, azt
itthon valóban kevesek tudják. Cselei,
ritmusváltásai kiismerhetetlenek, ha
jó passzban van, a magyar védők legfeljebb szögesdrót kerítések felhúzásával képesek megállítani. Remekül
olvas a játékban, a cselezés mellett a
labdakezelés és a pontos passzolás
sem idegen számára, lövőtechnikája,
akrobatikus képessége szintén átlag
feletti.
Mindezek miatt érdemes lett volna szerencsét próbálnia külföldön.
Király Gábor, Dárdai Pál, Lisztes
Krisztián, Bodnár László, vagy
Szabics Imre példája azt mutatja,
hogy legyen bármennyire is harmatos a hazai pontvadászat színvonala, kellő fanatizmussal, kitartássalszorgalommal, egészséges szemléletmóddal még a kis hazánkban nevelődött játékosok is képesek megállni a helyüket egy fejlettebb futballkultúrájú ország jóval acélosabb bajnokságában. Sajnos a többség nem ilyen, légióskodó honfitársaink idegenben sem változtatnak a
tipikus magyar mentalitáson: ha kikerülnek a kezdőből, mindjárt az
edző, esetleg az elnök lesz magyargyűlölő, szakmai analfabéta tróger,
aki ráadásul a szerződésben foglaltakat sem tartotta be, így aztán bálványaink az első adandó alkalommal hazamenekülnek, vagy páros
lábbal rúgják ki őket. Labdarúgóink másik - jelentős - hányada kisebbrendűségi érzéssel vegyes elégedettség-érzettel telítődött; e szemlélet képviselői megelégednek a
magyarországi langyosból kihalászható évi tízmilliós nagyságrendű fizetésekkel, a kinti szenvedés helyett
inkább itthon „királykodnak”
(igaz, Béla?).

Számottevő fejlődésre azonban a
mai nagy magyar futballvalóságban
csak külföldön van lehetőség, ezért
nem értem, miként képzelheti el
Gera egy olyan pontvadászatban a
további fejlődését, ahol csak 4
együttes léte maximálisan biztosított, a Siófok és a Dunaferr éppen
összeomlóban van, míg a többiek
valamivel lassabban haldokolnak.
Itthon hosszabb távon csak elszürkülni, leépülni lehet, noha a ferencvárosi kedvencnek volna még
mit fejlődnie. Korábban felsorolt
erényei mellett a vak is láthatja,
hogy intenzívebb iram esetén
előbb-utóbb kezeit csípőre téve, zihálva piheni ki a fáradalmakat, ráadásul csenevész felépítése miatt
könnyű ledönteni a lábáról, erőteljesebb testi kontaktus esetén csak
esik-kel a pályán. Habár hajlamos
meseszép gólokat lövöldözni, nála a
minőség van túlsúlyban a mennyiséggel szemben: csatár létére képtelen volt még 10 gólt összeszorgoskodni egy szezonban.
Mindenesetre a tehetség megvan
a 23 éves támadóban. Ezzel a kijelentéssel a probléma csak az, hogy
a nemzetközi elit tagjai ebben az
életkorban már kész játékosok, a
mi csiszolatlan gyémántunk itthon
maradva pedig két évvel korosabban már csak egy be nem váltott
ígéret lesz. Szurkolok Gera Zolinak, hogy az anyagilag minden bizonnyal jövedelmező új szerződés
dacára minél előbb szerződjön külföldre, mert nincs szomorúbb dolog annál, mint amikor valaki
hagyja kihunyni a benne lévő szikrát, mielőtt az lángra lobbanna.
Nem akarok egy újabb Illés Bélát
látni.
– LACIKA

i n f o r m a t i k a

Több vért az embereknek!

A hírek szerelmesei
A szövetséges felszabadító csapatok B-52-esekkel exportálják a demokráciát, az iraki diktátor honvédő
háborút hirdet és civilekkel bástyázza körül a katonai létesítményeket. Ideális médiaesemény. S mivel
munkaidőben mégsem bámulhatja az ember állandóan a CNN-t, marad az internet – két hivatalos email között néhány fotó a legújabb áldozatokról.
háború első napján a hírportálok forgalma nagyjából kétszerese volt egy átlagos hétköznapénak. Az emberek a munkahelyükön nem nézhetik ugyan a televíziós
hírműsorokat, de ezt az internetes információk böngészésével pótolják. Az
egyes portálok igyekeznek is a kedvükre tenni, szinte mindenhol a háborúról szóló hírek dominálják a címlapot: még több katona, még több
bomba, még több vér… Sok mindent
megtudhatunk a szembenálló felek
arzenáljáról, a háború költségeiről, a
szegényített uránból készült lőszerek
rákkeltő hatásáról, az amerikai és az
iraki közhangulatról. Biztonságpolitikai szakértők elemzik a helyzetet napról napra, szcenáriókat állítanak fel
és vetnek el. Egymást követik a homlokegyenest ellentétes fejleményekről
beszámoló hírek, a magukat ezrével
megadó iraki katonák néhány órával
később már sehol sincsenek, a szövetséges bázist megrázó szörnyűséges
robbanásról kiderül, hogy csak ki-

A

sebb háztartási baleset történt. A verseny gyilkos, a futószalag jelleggel
működő hírgyártásnak a hitelesség
látja kárát.
Persze sokszor nem a híroldalak a
legizgalmasabb webes források. Ott
van például a Defend America oldal
(www.defendamerica.com), ami hivatalos amerikai kormányzati honlap a
terrorizmus elleni harc fejleményeiről. A narancssárga csík jelzi, hogy jelenleg a második legmagasabb készültség van érvényben az országban,
megtudhatjuk, hogyan támogathatjuk a Fisher House nonprofit szervezetet, mely „az amerikai hadsereget
segíti a nehéz időkben” és egy rövid,
elektronikus formaüzenetben rebeghetünk hálát azoknak, akik a levelek
lehulltáig szabadságunkat védik valahol a messzeségben. Szintén a kormányzat működteti a „Légy készenlétben!”-t (www.ready.gov), ahol az
alacsonyabb szellemi kapacitással bíró amerikai polgárok kedvéért piktogramokban is elmagyarázzák, hogyan

Köszönjük fiúk, hogy megvéditek a szabadságunkat!

Egy háborúellenes poszter a www.waketheworld.org oldalról
kell elbújni egy esetleges nukleáris támadás elől. A Not in Our Name (Ne a
mi nevünkben) amerikai békemozgalom honlapján (www.notinourname.net) a szervezet megmozdulásairól, elképzeléseiről olvashatunk, letölthetjük háborúellenes reklámklipjeiket és csatlakozhatunk kampányukhoz. Egy másik békepárti honlapról (www.waketheworld.com) különböző kreatív plakátokat nyomtathatunk ki.
Az elmúlt években jött divatba a világhálós naplóírás, azaz a blog
(weblog). A bloggerek rendszeresen írnak életük ilyen-olyan aspektusairól, s
akit érdekel, olvassa. Az iraki háború
kapcsán több új blog is született, s közülük nem egy óriási látogatottságot ér
el. L. T. Smash fantázianéven egy amerikai hadnagy ír a fronton a tábor mindennapi életéről, az irakiak fogadtatásáról, az étkezésről (www.lt-smash.us),
Salam Pax álnéven pedig Bagdadban
írja valaki naplóját a bombázásról, az
áramszünetekről,
a
félelemről
(dear_raed.blogspot.com) – talán ez a
háború két legismertebb blogja. A
CNN egyik észak-iraki tudósítója is vezetett eleinte saját naplót a háború fejleményeiről (www.kevinsites.net), ám a
tv-társaság eltiltotta ettől. Ezen kívül
még számtalan különböző, az iraki
eseményekhez kötődő blog működik,
a patrióta naplóktól a „galambok VS
héják” vitaoldalon át, egészen a háborús fotógyűjteményekig.
A fórumokban és a csevegőszobákban is vezető téma a háború. Vannak,
akik csak a híreket figyelik és elemzik
közösen, mások ádáz vitát folytatnak

Bush és Szaddam veszélyességéről,
ENSZ- és NATO-határozatokról, jogról és igazságról, olajról és vegyi fegyverekről. Ez önmagában rendjén is
volna, de ijesztő, hogy akadnak emberek, akik a minél több amerikai
koporsóért vagy éppen iraki áldozatért szurkolnak, s diadalmasan mutogatják az elesettekről, a civil halottakról és a foglyokról készült képeket.
– TURUL

Cyber-Koszovó
Már a négy évvel ezelőtti koszovói konfliktus idején is sokan
fordultak információért a világhálóhoz, sőt az interneten sajátos összecsapások is folytak. A
szerbiai NATO-bombázás előtti
órákban rendkívül megnőtt a
szerb internetes csevegőszobák
vendégeinek száma. A bombázás
megindulásáról élőben számoltak be a belgrádiak, majd kitört
a virtuális háború szerbek és
nem-szerbek között, ami leginkább számítógépek lefagyasztásában és csevegőszobák feletti
hatalomátvételben nyilvánult
meg. Különböző hacker-csoportok is aktivizálták magukat, többek közt szerb oldalakat cseréltek le Koszovó- és NATO-párti
üzenetekre, míg a másik oldal
amerikai szerverek ellen indított
sikeres, túlterheléses támadásokat.
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Gion Nándor: Aranyat talált

Szenttamás a király
Ország és irodalom összefüggéseiről a Nyugat első, második, harmadik nemzedékének boszorkányos elméjű esszéírói mind feljegyezték, hogy jó
ám ez a magyar irodalom, világszínvonalú, de
nincsenek neki olyan karakteres regionális részirodalmai, mint amilyen Nyugat-Európában illene. Egy Mistral (nem a rakéta, a Nobel-díjas provanszál) vagy egy Jean Giono.
ert jó, Mikszáth a Felvidék írója, de azért ő országos író, az
Új Zrínyiász tanúsága szerint
egészen jól mozgott a fővárosban is. Herczeg Ferenc meg ott és anynyira volt délvidéki, ahol és amennyiben a tájat snájdig huszártisztek, meg
leányaikat az előbbiektől féltő sertésnagykereskedők népesítették be. Voltak ugyan az erdélyiek, de ők részint
muszájból csináltak transzilvanizmust, talán Tamási Áron volt az egyetlen, aki újra és újra szívósan megírta
Udvarhelyszéket és a Hargitát. Ha valaki helyi írónak esküdött fel, az szükségképpen provinciálissá is lett egyúttal, legalábbis a már akkor is kissé
doktriner műítészek szemében, akik-

M

nek néha igazuk volt, néha nem. De
egy-egy jól hangzó fordulattal már akkor is ügyesen agyon tudtak verni
jobb sorsra érdemes kezdeményezéseket. Nagy író a szülőföldjéről alkot,
lefösti a dadát, az ősi házat meg a végrehajtót, oszt jól van. Lehet az is izgalmas, csak steril: így lett Dormánd
Remenyik Zsigmond Bűntudatának
nem szereplője, csak helyszíne. Néhány nagy ennél mélyebbre ásott:
Márai kényszeresen újra és újra viszszatért Kassára, igyekezett kiírni magából, soha nem sikerült. Krúdy a
Nyírségről mesélt, de neki a figurák
kellettek, nem a vidék. Závada Pál a
Tótkomlós írója címet bizonyára viszszautasítaná, de hát mégiscsak az. Is.

Reneszánsz rajzok és szobrok a Szépművészeti Múzeumban

Itáliai szépség
alamiféle megmagyarázhatatlan vonzalom. Nem tavaszi
szerelem, régóta tart már –
Olaszországnak valahogy helye van a szívünkben. Most talán újra mélyebbre ássa magát abban a bizonyos „csücsökben” a Szépművészeti Múzeum két legújabb kiállításával: az észak-itáliai reneszánsz rajzokból összeállított tárlattal és a firenzei Verocchio közelmúltban restaurált Fájdalmas Krisztus-szobrával.
A Fájdalmas Krisztus-szobrot az
1470-es, 80-as évek legjelentősebb firenzei szobrászának főműveként
tartják számon, a terembe lépve rög-
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tön magára vonzza a tekintetet. A
vélhetően a második világháború
alatt megsérült, és 1959-ben nem túl
szakszerűen felújított terrakotta
szobrot sok apró darabra kellett
szétszedni, hogy a két évig tartó restaurálási folyamat végére jelenlegi
állapotába kerülhessen. Nem tudni,
kinek a megrendelésére és milyen
célból készült eredetileg, de azt
igen, hogy Pulszky Ferenc gyűjteményének darabjaként került Magyarországra, s hogy 1924 óta őrzi a
Szépművészeti Múzeum. A kiállítás
középpontja Verocchio Krisztusa, de
a témában készült más alkotások is
helyet kaptak – például a londoni

I G Y E L M E Z T E T É S

Tar Sándor Debrecen peremvidékeit
járja be újra és újra. A kevésbé ismertek közül Sarusi Mihály pedig makacsul érzi magában Békésnek azt a kis
szegletét, amelyet ismer. Előbbi felsorolással lapunk csak azoknak a munkáját szeretné megkönnyíteni, akik
Szabó Zoltán halálának huszadik évfordulóján újraírják a Szerelmes földrajzot, az irodalomban élő hazát,
amelyen nincs rajta Ártánd, de ott
van újra Huszt, Brassó, Eszék és
Eperjes.
Gion Nándort Szenttamás nem
hagyta nyugodni, már vagy harminc
éve. Ott kóborolt a Kátyban, a Kálvária alatt, a Tukban, a Zöld utcában, a
zsilipnél, meg kinn a határban, Váry
János kastélyánál: szerbek, németek,
magyarok akadtak elé, s ő megírta
őket. 1898 őszétől 1945 utolsó hónapjaiig bolyongta végig Szenttamást, egy
hamvas, bódító, villogó – csépeljünk
el: szép – regénytrilógiában (Virágos
Katona – 1973, Rózsaméz – 1976, Ez
a nap a miénk – 1997). Nem tudtuk
sokáig, ki a hős: Stefan Krebs, a sváb
molnár, aki összeszorított foggal mindig elölről kezdi, Török Ádám, (valójában Csoszogó Török, de ezt nem
szabad mondani neki, mert akkor üt)
az utolsó betyár vagy az első gengszter,
esetleg Rojtos Gallai István, aki citerával és lúdtollal evez át a huszadik szá-

zadon. A többiek meghaltak, Rojtos
Gallai maradt. Gion Nándor egy utolsó, mesteri könyvben írta meg a történet végét. (Van-e egyáltalán történet?
Van-e vége?) Az Aranyat talált halomba dönti mindazon árnyalt megközelítéseket, amelyek szerint a világot a
New York–Tel Aviv–Párizs-tengely
irányítja. A világot a szenttamásiak
összeesküvése kormányozza. Kibabrálnak mindenkivel: szerbekkel, crnagorácokkal, jugoszláviai magyar kommunistákkal, magyarországi magyar
kommunistákkal, oroszokkal és egymással. Ehhez nem kell sok: néhány
nyitva hagyott vonatajtó, a kártyák
megjelölésének tudománya, pár bővérű fehérnép, némi pimaszsággal elegy
magabiztosság és négy-öt szenttamási,
aki összegyűlik az Ő nevében. Az Aranyat talált-ra egyszerűen nem lehet
rosszat mondani: persze a szerkezet
kicsit szétesőbb, mint a tetralógia elején, több a mese és a bolondéria, kevesebb a mélység. De épp a hihetőség
határán belül, amitől mélyen kelet-európai, magyar, bácskai lesz ez a kétszáz oldal. Ha mindenáron keresgélni
akarunk, akkor az az üzenet, hogy
győzhetünk, akármi történik. Csak
mi győzhetünk. Szenttamásiak.
Gion Nándor nemrég örökre
itthagyott minket. Szenttamás örökre
a miénk.
– BÁNYAI ZALÁN

Victoria&Albert Múzeumból, vagy az Esztergomi Keresztény Múzeumból kölcsönzött
szobrok, ikonok teszik
egységessé és egésszé a
Húsvét előtti böjtös
időkben különösen
erőteljesen ható látványt. A szoborkiállításon megkezdett lelki
feltöltekezést az északitáliai reneszánsz rajzok kiállításán folytathatjuk. A grafikai gyűjteményből most bemutatott 64 mű az 1998- Június végéig tekinthető meg a kiállítás
as közép-itáliai rajzkiállítás második részének is tekinthe- a rajzművészet fejlődésének sokrétűtő. Tintoretto, Parmigianino, sége. A tárlat külön érdekessége,
Veronese és Correggio főművei mel- hogy egy újonnan kialakított bemulett Leonardo da Vinci Lóláb-tanul- tatási technikának köszönhetően
mányok címet viselő rajzát, vala- most először, néhány rajz esetében a
mint néhány kevésbé ismert 16. szá- hátoldalon található vázlatok is látzadi művész alkotását is megcsodál- hatóvá válnak. A „varázslat” június
– PÉZSÉ
hatjuk. Jól nyomon követhető rajtuk végéig tart.

k u l t ú r a

Stratégia nélkül • Leálló programok

Kulturális
EUniformisunk
atártalan Európa” mottóval márciusban kiállítás-sorozat vette
kezdetét az Országos Idegennyelű Könyvtárban (OIK). Az erősen
közhelyes ízű, egy évesre tervezett
program – mely során az Unió országai kis csoportokban mutatkoznak be
(„Tulipánok földje”, „A vén Európa”
és más, elmés címeken), egyike a kormány által támogatott briliáns ötleteknek (Európa-sugárút, pontonhíd), melyekkel kulturális értelemben reklámozni óhajtja a csatlakozást. Arról
azonban kevés szó esik, hogy miért éppen az uniós országok gyengécske minőségű, még helyszínben és célközönségben is sokszor eltévedt honi
„sztárolása” az ötletek netovábbja, s a
nagy változás hajnalán miért nem a
magyar kultúra védelmén és bemutatásán szorgoskodunk?
A kultúra az uniós közösség talán
legkevésbé szabályozott világa. Minden
tagnak belügye a saját nemzeti értékei
feletti őrködés. Éppen ezért egy magára valamit is adó ország legfontosabb
teendője, hogy saját kulturális tőkéjét
felerősítve álljon ki Európa elé. Erős,
magas igényeket támasztó, őrködő
nemzeti kulturális intézményekre van

H

szükségünk. Olyanokra, amelyek
nemcsak egy-egy művészeti terület
megkérdőjelezhetetlen kvalitású, vezető letéteményesei, hanem egyúttal
szervező-impulzusadó motorjai is.
Háttérországok, ahonnan a nemzeti
értékekkel elő lehet lépni. A polgári
kormányzat ebben az értelemben tartotta legfontosabb hivatásának a nemzeti kulturális intézmények reformját,
anyagi és szakmai megerősítését
(Nemzeti Filharmonikusok), továbbá
új nemzeti műhelyek létrehozását
(Uránia Nemzeti Filmszínház, Nemzeti Táncszínház). Ezzel szemben az új
irány az intézményeket rögtönzött
időutazással visszalőtte a korábbi feneketlen pénznyelés állapotába. Oda,
ahol a mutyizós szem-lehunyás többet
ér, mint a kérlelhetetlen minőség-érvényesítő, s ebből a szempontból bizony
konfrontatív, ám a megújulást szolgáló erősítés. Görgey Gábor minisztériuma intézményeket zár be, vagy lehetetlenít el, a kínnal megkezdett változásokat sietve visszafordítja. Közben
mindenre jut pénz, csak a legnagyobb
múzeumaink évek óta tartó rekonstrukciójának megnyugtató ütemű folytatására nem.

A megújulás szolgálatában a Reformátusok Lapja

A hit és a magyarság értékei
hogyan egy lelkésznek, úgy kell
szolgálni lapunknak is –
mondja Nagy Lenke,
a
Reformátusok Lapjának főszerkesztője. – Minden hívőt igyekszünk megszólítani; törekvésünk,
hogy a nyugdíjas néni, a gimnazista,
vagy a diplomás értelmiségi is megtalálja a neki szóló olvasnivalót és
híreket. Egy szatmári kis eklézsia
ünnepéről éppúgy dolgunk tudósítani, mint a pápai teológia eseményeiről, vagy az erdélyi és nyugati magyarság szórványgondjairól, s ki-
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emelten látókörünkbe tartozik a zsinat munkája. A világ negyven országában olvassák a Reformátusok Lapját, amely hetente egyházszervezeti
és szellemi értelemben is kivételes
összekötő kapcsolatot tart az egyetemes magyar reformátussággal. Örömünk egyben gondunk is: a hírek
áradatából műfaji változatosságban
kell olvasmányos lapot szerkesztenünk. S az értékrend közvetítéséhez
szakmai és teológiai készültség
együtt szükséges. Mert hitmélyítő törekvésünk is úgy meggyőző, ha sok-

A kulturális tárca ehelyett vígan
„teljesíti” propaganda-kötelezettségeit.
Költségvetésében több mint 250 millió
forint szerepel kifejezetten EU-s célokra, bár ezek jó részét megjósolhatatlan
eredményességű uniós programokban
való részvételre fizetik be, részvételi
tagdíjként… Mi meg az OIK prospektus-kiállításaiból majd azt is megtudhatjuk, hogy Franciaország „A legfinomabb borok és sajtok hazája” (féktelen nacionalista hajlam nélkül is hadd
lássunk kivetnivalót ebben a tárlatcímben). Ám egy kanyi szót sem hallunk a pályázati lehetőségekről, a művészeti koprodukciók jövőjéről, az alkotói jogok sorsáról, a magyar művek
uniós piacra jutásának támogatásáról,
irodalmi fordítói programokról, az olcsó és hatékony kultúra-reklámozásról, vagy hogy mikor fognak a nagy európai vándorkiállítások hozzánk is eltalálni és mit teszünk a 2001. évi franciaországi magyar évadhoz hasonló intenzitású külhoni megjelenésünkért?
(Ez utóbbi témával köv. számunkban
bővebben is foglalkozunk.) A kormányzat ma nem azzal készíti fel pl. a
múzeumokat, hogy gőzerővel turizmus-érzékennyé fejleszti fel azok közönségszolgálatát, hanem egy huszárvágással ingyenessé teszi a belépést. De
vajon honnan lesz a múzeumoknak
pénzük a jobb marketingre, szolgáltatásokra, idegen nyelvű kiadványokra,
ha még a jegybevétel is kiesik a költségvetésükből? Az EU-zakót a kultúrában
is
elszabták.
Nemzetiből,
kultúrá(ltság)ból, örökségből: rossz a
méret. Talán nem kellene beérni a
konfekció onesize-zal.
– WIN

féle stílusban közvetítjük – vélekedik
a főszerkesztő.
– Rendszeresen közlünk terjedelmesebb interjút, amely hitéletünk,
egyházunk és a nemzet életének kérdéseit tekinti át. Így Bölcskei Gusztáv
püspök, a zsinat egyházi elnöke mellett megszólalt Mádl Ferenc köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, legutóbb a Duna-melléki Egyházkerület új püspökét dr. Szabó Istvánt mutattuk be sorozatunkban.
Bethlen Gábor öröksége és
Misztótfalusi Kis Miklós vagy Kölcsey Ferenc, Ady Endre, Móricz Zsigmond életműve mellett Ravasz László és Makkai Sándor püspök egyháziirodalmi munkássága, vagy az egyko-

Kulturális ajánlataink

Merítõ
Jó szívvel ajánljuk mindenkinek…
A Bánk bán operafilmet.
– Mert érdemes találkozni
eme ritkán látható műfaj eszköztárával a magyar nemzeti tudatban kiemelkedő fontosságú mű
esetében. A zene (és a drámai szöveg!) – Kiss B. Attila, Rost Andrea, Marton Éva, Sólyom Nagy
Sándor és más kiválóságok tolmácsolásának jóvoltából – főszereplő marad, de Zsigmond Vilmos
fantasztikus képi világával ereje
megsokszorozódik.
A Magyar Nemzeti Galéria
Mányoki Ádám-kiállítását.
– Mert a magyar barokk arcképfestészet legkiválóbb alkotójának minden eddiginél teljesebb
életművével és számos idehaza
először látható alkotásával ismerkedhetünk meg.
Francoise Giroud A csodálatos Cosima című könyvét.
– Mert a francia írónő Liszt
Ferenc leányáról, Richard Wagner feleségéről, Cosima Wagnerről szóló írása egyszerre regényes
életrajz és letehetetlen kultúrtörténeti olvasmány, mely az Alma
Mahlerről írott kötethez hasonlóan egy legendás asszony sorsán
keresztül a művészi zsenialitás
világába vezet.

ri sárospataki népfőiskolai mozgalom
ma is kérdéseket és feladatokat ad nekünk. Sokirányú kezdeményezéseinkből többször is több milliós nagyságrendben gyűjtöttünk az árvízkárosultaknak. Jó érzéssel mondja Nagy Lenke főszerkesztő: a lap olyan kiválóságokat tud szellemkörében mint Szabó Magda, Nemeskürty István, Sütő
András. Fontos a jövő, hogy az ifjúság is megértse és átélje a hit és a
nemzet történelmi üzenetét. A lap
ezért is hirdetett többször pályázatot
a fiataloknak. Sürgető feladat a terjedelem bővítése, hogy az élő és
egyetemes egyház szolgálata tovább
erősödjön – mondja végül Nagy
Lenke.
– B. A.
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Uniós szonda a tagjelöltekről • Úgy tűnik, kedvelnek minket Európában

A kedvencektõl a románokig
Miközben sokan azt találgatják, vajon hány százalékos támogatottságot szerez majd hazánk EU-csatlakozása az április 12-i népszavazáson, szinte szó
sem esik arról, hogyan is látnak bennünket a Lajtától nyugatra. Pedig az átlag uniós polgár a tagjelöltek közül Málta mellett leginkább Magyarországot látná szívesen a kibővített EU-ban. Az Európai
Bizottság által tavaly novemberben készíttetett felmérésből az is kiderül: ha tényleg a „belső” közvélemény döntene az egyes tagok felvételéről, akkor
Románia és Törökország valószínűleg örökre
„odakint” maradna.
élévente szondáztatja a tizenötök
polgárait az uniós bürokrácia a
legkülönbözőbb ügyekben, s egy
jó ideje már az új tagok csatlakozásával kapcsolatos kérdések is szerepelnek az ún. Eurobarométer-íveken.
A legutóbbi felmérés szerint nagyjából
minden második európai polgár támogatja, és minden harmadik ellenzi
új tagállamok felvételét. A vélemények
igen nagy szórást mutatnak: hetven
százalék fölötti arányban mondanak
igent a görögök, az írek és a dánok a
bővítésre, a franciák körében ugyanakkor az ellenzők aránya jelentősen meghaladja a támogatókét.
Van még tere fejlődésnek a tagjelöltek ismertségét illetően, hiszen minden negyedik uniós polgár egyetlen országot sem volt képes megjelölni a csatlakozásra várók közül – igaz, a sorozatos felmérések emelkedő trendet mutatnak e téren, és a megkérdezettek
egyharmada három tagjelöltet is meg
tudott nevezni. Bővítés ügyben legtájékozottabbnak az osztrákok, a dánok és
a finnek bizonyultak, ami egyben rávilágít a földrajzi közelség és a kulturális
kötődés fontosságára is az ismertségi
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mutatók alakulásánál: a görögök körében például magasan Ciprus jövendő
tagságáról tudnak leginkább az emberek, a skandinávoknál pedig a baltiak
a befutók. Ám az adott jelölt „médiatúlsúlya” is sokat nyom a latban: így
történhetett, hogy a csatlakozási tárgyalásokat a jelenlegi tervek szerint is
esetleg csak 2005-ben kezdő Ankara
integrációs képességéről/képtelenségéről szóló európai belvita hatására a legtöbb uniós polgárnak – 31 százalékuknak – Törökország jutott eszébe a tagjelöltségre vonatkozó kérdés kapcsán.
Csak utána következett Lengyelország
(30%), Csehország (16%) és Magyarország (12%). Hazánkat az osztrákok
több mint fele, a németek 28%-a említette, s emellett a belgáknál, a spanyoloknál és a portugáloknál sikerült tíz
százalék körüli eredménnyel a dobogóra kerülnünk.
Magyarország némileg gyenge ismertségi mutatóit azonban bőven
kompenzálják a szimpátia-adatok. Kis
túlzással azt mondhatjuk, hogy aki ismer, az szeret bennünket. Hiszen az
EU-15-ök átlagát tekintve csaknem
holtversenyben állunk Máltával a ti-

Eduard Benes tetszésindexét nem méri az Eurobarométer
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Kutya világ jön az EU-ellenes magyar cicákra
zenhárom lépcsőből álló dobogó legfelső fokán: mindkét országot az uniós
polgárok 52%-a fogadná örömmel az
EU soraiban, s csak a két százalékkal
magasabb (30%-os) elutasítottság miatt csúsztunk az ezüstérmes helyre.
Különösen jók vagyunk a sógoroknál,
ahol toronymagasan vezetünk: az osztrákok pontosan kétharmada látna
minket a legszívesebben – a második
helyezett Málta is csak 54%-ot kapott
– és kevesebb, mint egynegyede tartana minket odakint. Szintén óriási
arányban vezetünk a németek körében, akiknek 56%-a helyezte hazánkat
a rangsor élére, miközben a mediterrán Málta „mindössze” 45%-uk szívét
melengette meg. A finnek szimpátiájában csak Észtország előz meg minket
pár százalékkal (73%, ill. 69%), amely
tény mögött kevésbé tudományos igényű elemzések a szorosabb közös finnugor kötelék mellett a finnek Tallinba
irányuló alkoholturizmusát is meg
szokták említeni. Magyarország egyébként mindegyik tagállamban érmes
helyezéssel rendelkezik, még abban a
Franciaországban is, ahol általános a
bővítés iránti szkepticizmus: 36% támogató ellenében 50% ellenzi hazánk
csatlakozását.
Ami a szimpátiasorrend további
alakulását illeti, az uniós átlagot tekintve harmadik helyezett Lengyelországot Ciprus, Csehország, a baltiak, Szlovákia és Szlovénia, illetve
Bulgária követi. Az utolsó két helyért
Románia és Törökország között fo-

lyik szoros és ádáz vetélkedés. A
nemsokára kétezeregyszázadik születésnapját ünneplő dák-római kultúrcentrummal szemben valamilyen okból kifolyólag némi bizonytalanság
mutatkozik a kontinens nyugati felén, hiszen az európaiak 35%-a támogatja csak, míg 45%-a határozottan elutasítja Románia csatlakozását
az EU-hoz. (Törökország esetében a
felmérés 32% támogatót, illetve 49%
ellenzőt mutatott ki.) Pontosan
annyian támogatják ugyanis a románok EU-csatlakozását, mint a törökökét – alig egynegyedük. S a Párizst
elöntő koldusáradatot tekintve az
sem csoda, hogy tíz francia közül hat
csapná rá erőből az ajtót a románokra – alig kevesebben, mint a törökökre (64%). Keleti szomszédunk szénája egyébként máshol még rosszabbul
áll: a németek körében végzett felmérés például azt a figyelemreméltó
eredményt mutatta ki, hogy még
Bosznia-Hercegovina elméleti EUtagsága is nagyobb támogatást és kisebb elutasítást élvezne körükben
(23% kontra 56%), mint Romániáé
(22% 61% ellenében). Hollandiában
a románok a törökök mögött futottak célba, az osztrák közvélemény
szemében pedig Bosznia-Hercegovina és Törökország mellett Szerbia is
rávert néhány százalékot a saját csatlakozását 2007-re prognosztizáló
Romániára. Persze a hiba minden
bizonnyal az Eurobarométerben
van.
– BOZÓTHARCOS

k ü l p o l i t i k a

Fekete-kék koalíció Ausztriában • Hova tűnt Haider?

Az Osztrák Néppárt tavaly őszi fölényes győzelmét követően nemrég második kormányát alakíthatta Wolfgang Schüssel, a régi-új kancellár. Ennek kapcsán az Utolsó Figyelmeztetés kísérletet
tett arra, hogy áttekintse az osztrák jobbközép
erők jelenlegi helyzetét.
z 1990-es évek végére az osztrák politikai élet a választási
eredményekből is leolvashatóan válságba került. E válság elsődlegesen az 1945 utáni időszakot
meghatározó, az Osztrák Szocialista
Párt (SPÖ) és az Osztrák Néppárt
(ÖVP) – legutóbb 1987 és 1999 közötti – nagykoalíciói eredményeképpen állt elő. A politikai alternatíva hiánya mellett meghatározó oka
volt a nagykoalícióknak az ún. proporciós rendszer, amelynek értelmében a két nagy párt tagjai között osztotta fel az állami, tartományi, önkormányzati hatáskörbe tartozó intézmények, vállalatok vezető beosztásait. Ez ugyan jólétet garantált a
nagy pártok klientúrájának, de a
gyakorlatban reformképtelenné tette az országot. Hiszen a befolyásuk
megőrzésére törekvő érdekképviseletek a legkisebb átalakítás esetén is
azonnal mozgósíthatták politikai
kapcsolataikat.
Így az SPÖ–ÖVP-koalíció a nyomasztó parlamenti túlsúly ellenére
– 1987-ben a képviselők több mint
85 százaléka számított kormánypártinak – egyre inkább a politikai
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Az osztrák
identitás
problémái
A XIX. századi nemzeti ébredés idején az osztrákok Németországtól való különállásának a Habsburg Birodalom léte adott értelmet. Ebből következett, hogy amennyiben az felbomlik, Német-Ausztria csatlakozik
Németországhoz. (Ezt erősítette
meg 1918-ban az ideiglenes nemzet-

bénultság jeleit mutatta. Ez tükröződött a nagy pártok támogatottságának folyamatos csökkenésében: az
SPÖ 1986-ban még 43%-ot, az ÖVP
41%-ot kapott, míg 1999-ben kénytelenek voltak 33%-kal, illetve 26,9%kal megelégedni. Mindeközben az
ellenzéki Osztrák Szabadságpárt
(FPÖ) gyakorlatilag a teljes felelőtlenség állapotában politizálhatott:
szinte bármit ígérhetett, hiszen minimális volt annak lehetősége, hogy
hatalomra kerüljön. Ráadásul Jörg
Haider személyében olyan pártelnök vezette, aki kiválóan mozgott a
médiában. Így az FPÖ az 1986-os
9,7%-os eredményét 1999-re 26,9%ra javította, annak ellenére, hogy a
90-es évek elején a pártból kiváltak
a baloldali liberálisok. (Vagy talán
éppen azért.)
Ebben a helyzetben – amikor, ha
néhány száz szavazattal is, de harmadik helyre szorult – az ÖVP két kockázatos döntés közül választhatott.
Ha ismét elfogadja az SPÖ ajánlatát,
akkor hosszú távon az ÖVP további
eljelentéktelenedésével kellett számolnia és azzal, hogy az FPÖ válhat
az osztrák jobboldal vezető erejévé.
gyűlés is.) Az antant, s főként Párizs
ezt kezdetben tűrte, mivel Ausztriát
a Németországtól leválasztandó Rajna-balparti területek kompenzációjaként szánta. Miután azonban a Rajna-vidék francia megszállása az angolszász hatalmak ellenállásán meghiúsult, a békediktátumok megtiltották a két ország egyesülését. Az ausztriaiak a tiltást népszavazásokkal kívánták megkerülni: Salzburg és Tirol lakosainak 99%-a támogatta a
Németországhoz történő csatlakozást. Az antant azonnali katonai akcióval és az élelmiszerszállítások felfüggesztésével kényszerítette ki az
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A schüsseli fordulat
A választásokat megnyerő Schüssel ismét az FPÖ-vel alakított kormányt
Schüssel a másik, rövid távon lényegesen kockázatosabb megoldást választotta: koalícióra lépett az FPÖvel. A közös kormányzás sok rizikót
rejtett magában, számítani kellett arra, hogy a hatalomból kiszorult SPÖ
megpróbálja kül- és belföldi kapcsolatait mozgósítva ellehetetleníteni a
fekete-kék koalíciót. Bizonytalan volt,
hogy az alapvetően rendszerkritikára
berendezkedett FPÖ alkalmas lesz-e
a kormányzati munkával járó kompromisszumok megkötésére. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy a
kül- és belföldi tiltakozás okán Jörg
Haidert nem lehetett a kormányba
bevonni, így a Szabadságpárt elnökségét formailag átadó politikus megengedhette magának, hogy a kormány belső ellenzékeként viselkedjen. Haider ezirányú hajlandóságát
csak növelte, hogy az FPÖ kormányra kerülését követően jelentősen veszített népszerűségéből.
A fekete-kék koalíció kiállta a
nemzetközi tiltakozást, a szakszervezetek által gerjesztett tüntetéseket,
sőt a legeredményesebb időszakká az
első három hónap vált. Bécs rendezte a Harmadik Birodalom idején
osztrák önállóságot, no meg „kárpótlásul” nyugat-magyarországi területeteket ajándékozott az új államnak.
Hitler a német csapatok 1938. márciusi bevonulását követően Ausztriát
Ostmark néven a Német Birodalomba integrálta.
Radikális változás állt be az osztrák öndefinícióban 1945 után: Ausztria magát a német terjeszkedési politika első áldozatának kívánta láttatni.
Erre való hivatkozással utasította el
Bécs az első Schüssel-kormány hivatalba lépéséig, hogy bármilyen kárpótlást fizessen a nácizmus áldozatainak. A háború végét hivatalosan,

kényszermunkára hurcoltak kárpótlását, jóvátételről állapodott meg az
ún. árjásítás során kisajátított vagyonok ügyében, s nyugdíjkiegészítést fizetett a fogságba hurcolt osztrákoknak. A gazdasági nehézségek ellenére
megkezdődött a társadalombiztosítás
reformja, s jelentősen növelték a
gyermekes családok támogatását.
Ezeket az eredményeket ismerték el
2002 novemberében a választók,
amikor földcsuszamlás-szerű, 42,3%os győzelemmel ajándékozták meg az
ÖVP-t.
Az FPÖ és Jörg Haider sorsa
Schüssel álláspontját látszik alátámasztani, aki többek között azzal indokolta a Szabaságpárttal kötött koalíciót, hogy az így lehetőséget kap
programjának megvalósítására. A
kormányzás során amúgy is elválnak a megvalósítható programpontok az illuzórikus követelésektől, s
akkor már nem operálhat az FPÖ
leghatékonyabb érvével. Miszerint
éppen kiváló ötleteiktől ijedt meg a
hagyományos és korrupt politikai
elit, s a szélsőségesség átlátszó érvével kívánja a reformprogramot meghiúsítani.
– GRÓF TISZA ISTVÁN
mint a német megszállás alóli felszabadulást értékelték. (Történt ez annak ellenére, hogy osztrákok ellenállást – pl. a 2. és 9. Wehrmacht páncéloshadosztály keretében – szinte kizárólag a szövetségesekkel szemben fejtettek ki. Nem véletlen, hogy Jörg
Haidernek a második köztársaság
alapító mítoszát megkérdőjelező nyilatkozatait rendkívül idegesség fogadta.) Az osztrák önkép másik elemévé
az 1955-ös államszerződésben lefektetett semlegesség vált, ami mára a
gyakorlatban elveszítette értelmét, de
feladása a fenti okból komoly ellenállásba ütközik.
– G.T.I.
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Mi, magyarok sokszor A kurdok hányatott sorsa
hajlamosak vagyunk magunkat képzelni a legszerencsétlenebb nemzetnek, hisz mindig velünk toltak ki legjobban
a tárgyalóasztaloknál,
egyik szomszédunk se
szeret minket és különben is, mi vagyunk az
egyetlen nép, amely önmagával van körülvéve.
De nekünk legalább van
országunk. A kurdoknak viszont az sincs.

Egy hazátlan nép
múltja és jelene

edig a mintegy harmincmillió
lelket számláló és egy viszonylag
jól körülhatárolható területen
élő kurd nép – amely a térségben mintegy hatezer évvel ezelőtt
megjelent hurrita és méd népcsoporttól származtatja magát – igen értékes
és gazdag kultúrával rendelkezik. A
médek 2600 éve már államot alapítottak a mai Kurdisztán területén, és a
később önállóvá vált kurd királyságok
némelyike Kr. u. 380-ig meg tudta
őrizni függetlenségét az akkori nagyhatalmak nyomása ellenére. Később a
Bizánci Birodalom meggyengülése
mégis lehetővé tette kisebb kurd államalakulatok létrejöttét.
A 12-13. században török nomádok özönlötték el a térséget, és a legtöbb kis kurd fejedelemség a formálódó török birodalom alárendeltjévé
vált. A független kurd állam gondolatának és a kurd nacionalizmusnak
eredőjét is errefelé kell keresnünk. A
16-18. század folyamán ugyanis a jövevény törökök Kurdisztán legnagyobb részét szisztematikusan a földdel tették egyenlővé és nagyszámú
kurdot deportáltak az Ottomán Birodalom távoli szegleteibe. Ezek a sérelmek arra ösztönözték a kurdokat,
hogy minden erejükkel ragaszkodjanak egy független Kurdisztánhoz,
nemzeti kultúrájukhoz és egyedülálló nyelvükhöz; az sem véletlen, hogy
híres nemzeti eposzuk is ekkoriban
íródott. 1867-ig azonban a legutolsó
autonóm kurd fejedelemséget is felszámolták a török és perzsa hatóságok, a kurd tartományok élére kormányzókat állítottak, az első világháború és az Ottomán Birodalom széthullása pedig inkább csak rontott a
helyzeten.
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Kurdok által lakott területek a Közel-Keleten
Az áttörést a kurdok számára a törökökkel kötött 1921-es sévres-i békeszerződés jelenthette volna, amely
előirányozta egy független kurd állam megteremtését. A törökök azonban nem hagyták annyiban a számukra megalázó békefeltételeket,
Kemal pasa vezetésével fegyvert fogtak, több csatában megverték a görögöket, és 1923 júniusában Lausanneban már sokkal jobb feltételekkel
köthettek békét. Így a kurd állam
kérdése is lekerült a napirendről.
Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy
portyázó kurd csapatok nem sokkal
korábban tevékeny részt vállaltak a
törökországi örmények kiirtásában
is.
Az új államhatárok meghúzásával
teljessé és – ma úgy tűnik – véglegessé is vált Kurdisztán szétszabdalása.
1925-ben Szaid sejk függetlenségi
harcát a törökök vérbe fojtották, a
sejket kivégezték. A húszas években
pár évig létezett Azerbajdzsán
SZSZK-ban egy Kurd Autonóm Tartomány, de 1929-ben ez is megszűnt,
az iráni területen 1945-ben alapított
Kurd Demokratikus Autonóm Köztársaság pedig még egy évet is alig
húzott ki.
Lapunk előző számában utaltunk
már Irak megosztottságára, amely-
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nek legfontosabb tényezője éppen az
országban élő mintegy 4 milliós kurd
kisebbség. Ők viszonylag szerencsésnek mondhatták magukat, ugyanis a
'70-es évektől kezdve hivatalos autonóm státuszt élveznek Irak északi részén. Ennek kihasználásától azonban belháborúk fosztották meg őket
és Szaddam Husszein is nemegyszer
A kurdok helyzete mégis
talán Törökországban a
legrosszabb, ahol emberszámba sem veszik õket,
sokáig a kurd elnevezés
sem volt használható velük
kapcsolatban, nyelvük, kultúrájuk hivatalosan nem
létezik
vegyi fegyverrel támadott a szerinte
túl erős kurdokra (Halabdzsa), akiknek a török hadsereg nemrég kilátásba helyezett bevonulása („humanitárius célokkal”) sem okozna meglepetést, ugyanis ők már régóta Irak hallgatólagos jóváhagyásával tartják fenn
a „rendet” ezen a területen.
A kurdokat – a múltbéli sérelmek
miatt érthető módon – az örmények
is kiűzték az egykori „Vörös
Kurdisztán” területéről, amely a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah

enklávé és Örményország közötti
kapcsolatot biztosítja, és ezáltal stratégiai fontossággal bír. A kurdok
helyzete mégis talán Törökországban a legrosszabb, ahol emberszámba sem veszik őket, sokáig a kurd elnevezés sem volt használható velük
kapcsolatban, nyelvük, kultúrájuk
hivatalosan nem létezik. Kemal
Atatürk alkotmánya, amely a vallás
helyett a nemzettudat összetartó erejére épít, Törökországot egységes
nemzetállamnak deklarálja, így az
ott élő tizenötmillió kurd hivatalosan nem rendelkezhet kurd identitással. Abdullah Öcalan 1984 óta
folytatott terrorelemekkel fűszerezett függetlenségi harcot az elnyomók ellen, melynek végére – miközben 1995-re sikerült polgárháborús
állapotokat teremteni Törökországban – az egyébként marxista vezér
1999-es, világméretű felháborodást
keltő elfogása és halálos ítélete tett
pontot.
És hogy az iraki háború mit hozhat a kurdok számára? Önálló hazát
nem valószínű, de ha ügyesen manőverezik a kurd vezetés, több jogot,
netán autonómiát igen. Hogy az
amerikaiaknak mennyire fognak
örülni, egyelőre titok, mindenesetre
az ősi Kurdisztán része az a Moszul
is, melyet mostanában bombázni szokás és amelynek bizony elővárosi része az egykori Ninive. És itt eszünkbe juthatnak Babits sorai: „Mondta
az Ur Jónásnak: »Kelj fel és menj /
Ninivébe, kiálts a Város ellen! / Nagy
ott a baj, megáradt a gonoszság: /
szennyes habjai szent lábamat
mossák.«„
Jónás szerepét úgy látszik, Szaddam Husszein és Bush elnök is magára vette az utóbbi időben, csak
egyvalamit el ne felejtsenek: az Úristen
végül
megkegyelmezett
Ninivének.
– NÉPNEVELŐ
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Szegfû és Ibolya Bátor arc
„Sükösd Miklós politológus: az MDF számára létkérdés, hogy meg tudja-e magát különböztetni a
Fidesztől. Ahhoz, hogy ne jusson se a kereszténydemokraták, se a kisgazdák sorsára, el kell különítenie magát a legnagyobb ellenzéki párttól. (...) A
külön út első jele az volt, mikor a választások után
az MDF nyugodt erőként lépett fel, elismerte az
MSZP győzelmét, míg a Fidesz még nagyon sokáig választási csalásokat emlegetett. A magyar
nyelvben csak az államférfi fogalma ismert, holott
Dávid Ibolyára ráillene az »államnő« kifejezés. Azt
sem szabad elfelejteni, hogy az MDF első embere
jelenleg is a legnépszerűbb magyar politikus.”
(Magyar Hírlap, 2003. március 11.)
intha valami útszéli kis faág
akadt volna a jobboldal szekerének küllői közé, lassul a járgány – mondom ezt annak ellenére, hogy a kormány üvegzsebe széttörött, a miniszterelnök helyettesének
tekinthető kancelláriavezető parkoló
pályára sodródott, s a szabad demokrata miniszterek többsége is csomagol. S nem elég, hogy még mindig vízkövesek a kazincbarcikai kórház csövei, hogy számos alacsony nyugdíjas
kószál fel-alá széles e hazában, az Ibolya is nyílni kezd.
Erős jobbközép párt, nyugodt erő,
törvényességi alap meg efféle hívószavakat dünnyög bele a kamerákba ez
az áldott jó asszony. Mit érdemes tudni a legbociszeműbb kormánytagok
vetélkedőjének örök másodikjáról? 1.
Nem ért a focihoz. (Talán ő az egyetlen az országban.) 2. Még a Balatont
is átszeli, ha így képernyőre kerülhet.
3. Állandóan taktikázik (rosszul).
Ugyanis pontosan tudhatná ennyi Fidesz közelében átsírt éjszaka után,
hogy aki nem lép egyszerre, az majd
nem kap rétest! Kap viszont majd
olyan média hátszelet, hogy Simon
Andrásnak kell elkapnia, ki ne repüljön az M1 stúdió ablakán. Könnyen
megjósolható, hogy buksi simogatásból is kijut majd alaposan. Az első,
már-már doromboló cicus díjra érdemes nyelvújítói sziporkát tehát
Sükösd Miklós politológus adományozta nagy tisztelettel, amikor az államférfi szó mintájára az MDF elnök
asszonyát kitüntette az államnő címmel. Ez annál is inkább kedves gesz-
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tus, mert az egész politikai baloldal
elismerése tükröződik benne, és
nem utolsó sorban csak egy icike-picike vonás különbözteti meg az államfőtől, ami – Torgyán József szellemét megidézve –, lássuk be, egy
nagyratörő terveket szövögető politikustól nem is oly idegen. Szövőnő,
na. Az jó ideje gyanítható, hogy a fórum elnökének zsebében az iránytű
nem a helyes irányba mutat. Hogy is
tehetné, mikor Újhelyi István derekára erősített jókora elektromágnessel törekszik az elnök asszonyhoz,
hogy aszongya „ha vetne egy pillantást a kompaszra drága asszonyom,
tudná merre van az előre, he-he” –
és Ibolya vet.
Lehet, sőt – ha bízhatunk a független politológusok véleményében
– kell is az önállóságukat hangsúlyozni. Lehet a polgári oldal kilenc
tizedének ízlésével szembe menni,
jópofán integetni az MDF nyergesújfalui csoportjának tisztújító ülésén
készített összeállításban, lehet 16
órán át megszakítás nélkül beszélni
a Kossuthon. Szabad könnyed játékossággal tenni-venni a kalappolcon, egészen a gardróbszekrényig
eresztve a Fókusz riporterét és stábját; lehet a legnépszerűbb politikusi
státuszt tovább erősíteni egyben betölteni a Kovács László által oly régóta hiányolt mérsékelt jobbközép
űrt; csak egyvalamit nem lehet így:
5% fölé nőni. A botanika iránt érdeklődő politikai őstermelő mondatja velünk, kinyílt az Ibolya. Le
kéne szedni lassan.
– ZAB ERVIN

a terrorizmus ellen
„Az elnök – ezúttal texasi farmjáról sugárzott –
rendszeres heti rádióüzenetében azt hangoztatta,
hogy a terrorizmus elleni amerikai elkötelezettség a
jövő évben is változatlan marad. »Nem tudjuk meddig tart még ez a harc, de az csakis egyetlen módon
érhet véget, mégpedig az Egyesült Államok, továbbá a szabadság ügyének győzelmével« – fogalmazott
George Bush, aki ismételten kilátásba helyezte,
hogy a háborút szükség esetén Afganisztánon túlra
is kiterjesztik.” (Index, 2001. december 30.)
„terrorizmus elleni harc” 2001.
szeptember 11-e óta jó eséllyel a
világ leggyakrabban elhangzó
szlogenjévé vált. George W. Bush
beszédeinek elmaradhatatlan eleme, s
az amerikai diplomácia képviselőinek
is kedvelt időtöltése afelől érdeklődni,
ki hogy áll a terrorizmus elleni harc
oltárán tett felajánlásokkal. Ez a legfőbb érv, legyen szó akár a hadsereg
költségvetési támogatásának növeléséről (a tervek szerint a 15 százalékos
bővülés eredményeképpen elérné az
évi 380 milliárd dollárt, ami még nem
tartalmazza az iraki háború 50 és 200
milliárd között becsült kiadásait),
akár a mindeddig féltett privát szféra
komolyabb állami kontrolljáról (az
orwelli hangzású Totális Információs
Éberség program keretében felálló új
intézmény korábban elképzelhetetlen
jogosítványokat kapna az állampolgárok személyes adatainak gyűjtésére
és elemzésére).
A terrorizmus elleni küzdelem leginkább a titkosszolgálatok megerősítésében, a „terrorista államok” megnevezésében és fenyegetésében manifesztálódik, míg a World Trade Center
tornyainak leomlása óta tapodtat sem
mozdult előre az izraeli–palesztin
helyzet rendezése, s az arab világ
Amerika-ellenességét sem szolgálta az
amerikai kormányzat politikája. A
sors iróniája, hogy most olyan embereket (Oszama bin Ladent és Szaddam
Husszeint) nevez meg az amerikai elnök elsőszámú közellenségekként, a
Gonosz Tengelyének főgonoszaiként,
akik korábban legalábbis korrekt üzleti kapcsolatot ápoltak az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor egyes NATO-
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szövetségesek hamar a szégyenpadon
találták magukat, mivel nem lelkesedtek kellőképpen Irak „azonnali demokratizálásáért” – egy vezető amerikai tisztségviselő odáig ment, hogy
Franciaország már nem is tekinthető
az USA szövetségesének.
Úgy látszik, az Államokban termékeny talajba hullottak a Bush-adminisztráció gondolati magvai: tisztes
Európa-ellenszenv van kibontakozóban, a nép elsősorban a németekre és
a franciákra zúdítja haragját. A franciákkal szembeni „bosszú” jegyében
George W. Bush beszédeinek elmaradhatatlan
eleme, s az amerikai diplomácia képviselõinek is
kedvelt idõtöltése afelõl
érdeklõdni, ki hogy áll a
terrorizmus elleni harc
oltárán tett felajánlásokkal
lett a French fries-ból (hasábburgonya) freedom fries (szabadságburgonya),
a
French
toast-ból
(bundáskenyér) freedom toast (szabadságpirítós), francia gyártmányú
autókat törtek darabokra jóarcú
hazafiak és felvetődött a francia borokkal szembeni egészségügyi követelmények szigorítása is. Az
antifrankofón akció csúcsa azonban alighanem az a kezdeményezés, hogy a New York kikötőjében
álló, egykor a francia nép által az
amerikaiaknak ajándékozott Szabadság szobrot küldjék vissza Franciaországnak – az online petíciót
(www.giveitback.net) több ezren írták alá.
– TURUL
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Ki állítja meg Frei Tamást?

Politikailag
nagyon inkorrekt
Adva van egyfelől a magát magyar CNBC-nek képzelő, buta médiasenkikből álló csapat, amelynek
minden tagja – mert éppen ez a trendi – haladó,
világfi és veszettül píszi. A TV2 „arcai” (mert róluk van szó) korrektek, hitelesen tájékoztatnak, a
független televíziózás szobrát lehetne róluk megmintázni, ott vannak mindenhol, ahol könny
csordul végig egy-egy emberi arcon. Segítenek,
mértéket tartanak és közben tisztelnek minden
fajta véleményt, másságot és szokást. Ha azonban
egy percre is ellazulnak, a csatornán előtűnik a fogyasztói bruhahák megnyeréséért indított totális
háború összes szennye.
peciel nekem régóta a begyemben van az a bevezetőben vázolt
magatartás, amely felháborodottan kér számon toleranciát, tiszteletet és semlegességet, de a következő pillanatban a legalpáribb módon
gúnyolódik és aláz meg embereket.
Kitűnő példa erre a magát éppen főzőcskézéssel elfoglaló valahai felolva-
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só-csillag, Stahl Judit viccesnek szánt,
valójában már fárasztóan unalmasra
játszott ötletből építkező műsora, a
Micukó. Ahol úgymond egyik sztár (ez
lenne Juditunk) japán riporternőnek
öltözve csapdába csalja a másik sztárt
(Koós János műanyag playboytól
Gengszter Zoltánig ível a koncepcija).
A műsorban persze Stahl Judit annyi-

ra hasonlít egy japánra, mint egy süldő malac Sissyre: azaz semennyire.
Ráadásul a műsor „A világ ferde
szemmel” szlogennel hirdeti magát,
amely amellett, hogy gusztustalan,
még csak nem is vicces. Legalább
ennyire taszító az Irigy Hónaljmirigy
ámokfutása ugyanezen a csatornán:
régi meggyőződésem, hogy ebben a
csapatban egyesül minden, ami rossz a
mai magyar médiavilágban. A harsány
magamutogatástól az agyilag totál zokni, szétcsúszott arcok önfeledtnek
szánt, valójában csak a zsetonra hajazó, élvezhetetlen poénkodásáig. Végképp minden képzeletet alulmúlt
azonban, amit március 30-én este Bazi
nagy roma lagzi néven mutattak be a
tévékettőn: cigány honfitársainkat elképesztően egyoldalú, a bazseválás-kuffantás-lopás hármasságában ábrázoló,
állítólag humoros műsor még egy kerületi Vér és Becsület-vetélkedő szerepjátékában is gáz lenne. Tévékettőéknek
láthatóan nem az.
Frei Tamás folytatólagosan elkövetett, totális történelmi műveletlenségről árulkodó műsorai között
is feltűnően szemét volt a malajziai
szenoiknál (egyébként már a nevüket sem sikerült eltalálni) tett látogatásáról szóló riport, ahol egy magát antropológusnak nevező ausztráliai magyar állat-preparátor aszszisztálásával ezerrel ment a kanni-

Amiképpen nem segít az
örökös arculatváltás a
vergõdõ vereskettesen,
mert megmarad annak,
ami mindig is volt: vérciki
és a politikailag korrekt
álarc mögött alatt igazi,
kõkemény, flaszter-igénytelen gagyiadónak
bálozás, a kőkorszaki sötétezés meg
a vademberezés. Nem kell az amerikai antropológia etikai kódexét áttanulmányozni ahhoz, hogy tudjuk: a
miénktől eltérő módon, más civilizációban élő emberek (csupán néhány milliárdnyian vannak a földön)
ilyenfajta címkézése egyszerűen
bunkóság (az esetről egyébként megírta véleményét Vargyas Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének docense, a térség szakértője is). Ezen (már a bunkóság, mint
adottság tényén) pedig a méregdrága
nyakkendő, a csodálkozástól tágra
nyílt tekintet, meg menő hotelek teraszáról prezentált konferelás sem
segít. Amiképpen nem segít az örökös arculatváltás a vergődő vereskettesen, mert megmarad annak,
ami mindig is volt: vérciki és a politikailag korrekt álarc mögött alatt
igazi, kőkemény, flaszter-igénytelen
gagyiadónak.
– LÁNER LÁSZLÓ

Haditudósítás
ár mostani lapszámunkban is
foglalkozunk az iraki háborúval,
nyilvánvaló, hogy magára valamit is adó újság nem lehet meg
poros-füstös, izzadtságszagú tudósítás
nélkül. Ezért lapunk is közöl helyszíni beszámolót: semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, hogy az írás
esetleg hasonlít az állítólag Bagdadból tudósító, pesti édesbutikos nyelven beszélő Orosz József bejelentkezéseihez.
„Az Önök tudósítója biztos katonai
forrásokból úgy értesült, hogy a háború tizenkettedik napján a szövetséges
csapatok elfoglalták Um-Kaszrt. A bevonuló csapatokat fogadó szórványos
akna- és rakétazápor, nehéztüzérségi
zárótűz csak a lakosság téves helyzetértékeléséből fakad és lehetőséget ad
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a Vijjogó Sivatagi Patkány Gárdahadosztálynak, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a helyzethez. A szövetségesek katari főhadiszállásán egy amerikai katonai szóvivő megerősítette,
hogy egyelőre nem erősítheti meg a
csapatok megtorpanásáról szóló híreket. Az Önök tudósítója a CNN-en
úgy látta, hogy a katonák mosakodnak és borotválkoznak, valószínű tehát, hogy egyelőre késik a bagdadi offenzíva. Közben az iraki fővárost Rettegés, Sötétség, Sokk, Siralom és Szabadság kódnevű precíziós bombatámadás érte, melynek során kommunikációs központokat, bunkereket és a
Népköztársasági Gárda állásait támadták: az iraki rezsimet kétségbeesetten védelmező zsoldosok lovagiatlanságának bizonyítéka, hogy kór-
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Amerikai katonák sietnek a bagdadi lakosság felszabadítására
házi lepedőknek, piaci standoknak
és szőnyegeknek álcázva magukat elvegyültek a polgári lakosság soraiban, így a Tomahawk rakéták kénytelenek minden egyes bő ruha és dinynyehalom alá bekukkantani. Amit a
felszabadítóit váró iraki lakosság
megértéssel fogad és örömteli várakozásának jeléül az ég felé tartja Szaddam-képeit és Kalasnyikovjait hogy

segítse a koalíció repülőinek a tájékozódását. Férfiak és asszonyok egyaránt sírnak az örömtől minden
egyes bombázás után, gyerekek pedig
az Önök tudósítójának állandóan a
szabadság és a demokrácia W. jelét
mutatják, utalva Bush elnök iránti
szeretetükre. Melegít Exxon, a kispadon ülő Texaco és Mobil becserélése
is várható.”
– L.L.

p o l g f i l t e r

Oli bácsi megmongya a frankót

Az elhatárolódásról
Az ember: emlékezet. Szeret dagonyázni az elmúlt idők pocsolyájában és szereti azt hinni, hogy
az újraélés egyszerű lelki beállítódás eredménye.
Proust (a Marcel), madelaine segítségével folytatott szentáldozása maradandó károkat idézett elő
az európai kultúrkörben.
a máskor nem, ezt a hibát a halandó négyévente elköveti, amikor M., a buzgómócsing, apja
vendéglőjében ismét érettségi találkozót szervez. Minden alkalommal
megfogadjuk, hogy többet nem megyünk el. Aztán mégis elmegyünk:
szociológiai érdeklődésre hivatkozunk, valójában csak egyszer, még egyszer szeretnénk látni Kriszti pihés nyakát. Megmerítkezünk T. dumájában,
és felfrissítjük a humorkészletünket.
Esszük M-ék rettenetes méretű, de
ízetlen bécsijeit, és arra gondolunk,
hogy nincs itt szociológia egy csepp se,
mindenki pontosan és tökéletesen
ugyanolyan, mint volt, legfeljebb kicsit meghízott/megkopaszodott/több
rajta a fuksz. Ha elég érettek lettünk
volna az iskolában, annyira, mint
példának okáért most (ez bizony teleológia), pontosan fel lehetett volna
rajzolni mindenki pályáját. Kriszti
továbbra is gyönyörű, Fülike továbbra is veszettül jó csávónak gondolja
magát, M. a Multi Level Marketing
után most pénzügyi tanácsadásban
nyomul, és életbiztosítást próbál
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ránksózni. Zizi lótenyésztést tanult,
aztán szociológus lett: tanulmányainak csak az alanya változott, módszere nem. Zizi magát kereső-kutató
embernek tartja, gyötrődő értelmiséginek, aki viseli az emberiség terheit, s ezért ÉS-sel gyújt alá a világnak. Ismeri fasisztoid politikai szimpátiáinkat, és bár kedveljük egymást, nem lehet kiverni a fejéből: mi
csak annyival vagyunk jobbak a
„többi jobbos csőcseléknél”, hogy
nem vennénk el az óráját miközben
a Duna-partra kísérjük. Zizi kicsit
félős hangon felpanaszolja, hogy
mennyire szeretne ő egy rendes
jobboldalt Magyarországon, olyan
nyugat-európait. Mit szólunk a legújabb botrányhoz, és legfőképp: mikor határolódik már el a jobboldal a
saját szélsőségeseitől?
Igyekszünk elbújni a kérdés elől
a bécsi szelet mögé, mert érezzük,
hogy hamarosan valakinek megrázzák a pofonfát. Örömmel konstatáljuk, hogy a kissé nyávogva előadott
kérdés felett elsiklottak a többiek.
Ketten vagyunk a témánkkal. Ettől

Doromboló cicus-díj
zegvári Katalin azt kívánja
a hétvégén megrendezésre
került MSZP kongresszus
résztvevőinek, „hogy legyen elég energiájuk végrehajtani a terveiket. Legyenek olyan
szívélyesek, mint a választások
idején. Ne csak a »megtért bárányokra«, és a kifordítható köpenyek készítőire és viselőire figyeljenek! Vigyázzanak gyerekeinkre és unokáinkra!”
A szocialisták kongresszusát
Szegvári Katalin mellett Cipő és
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Glatz Ferenc is „tavaszi üzenettel” köszöntötte, a hónap Doromboló cicus-díjához azonban kicsit
jobban össze kellett volna kapniuk magukat. Már maga a kongresszus-köszöntősdi is érdekes
műfaj, van abban némi báj, amikor független értelmiségiek, pártatlan és kritikus művészek vetik
minden reménységüket Magyarország első és egyetlen, valódi szociáldemokrata pártjába.
Az üzenetben minden benne
van, amit egy független gondolko-

erőre kapunk. Lehetünk pimaszul
offenzívak. Először is szögezzük le,
hogy a felvetés csak minőségében
különbözik a kicsit szakadtabb kábelcsatornák betelefonálós műsoraiban megszokott „Mikor hagyja már
abba a Fidesz a nép butítását, és mikor nyugszik már bele a
vereségbe?” -kezdetű lírai futamoktól. Ez is, az is arról szól, hogy a polgári oldal politikai napirendjét baloldalról igyekeznek meghatározni.
A baloldal azért szereti az elhatárolódást, Kéri Kálmán valamint
Hanák Katalin ügyétől napjainkig –
a saját világnézete szerint jogosan –
mert társadalomképe más. A baloldali hisz abban, hogy az emberi palánták helyes nyesésével egészségesebbé válik a társadalom, és a jobbítás soha nem ér véget. A társadalom
alakítható, formálható; nevelhető és
fenyegethető. Összetettebb esetben a
baloldali – Zizikénk is – úgy látja,
hogy a kritikai attitűd az egyetlen,
amely értelmiségihez méltó magatartás, és ezt a szellemi éberséget soha, de soha nem szabad feladni.
Csak néha, és csak kicsit. Mink ezzel
szemben hangsúlyozzuk, hogy bár
egyes jelenségekről a mi oldalunkon
megvan a véleményünk, nem hiszünk az elhatárolódásban, és nem
hiszünk a társadalom alakíthatóságában sem. Társadalom amúgy sincs.
Nemzet van. Már ha. A polgári szavazóban van bizonyos norma-, hagyomány- és tekintélytisztelet: hite szerint ez teszi működőképessé az emberi közösségeket. Egyebiránt nekünk
is volna kitől elhatárolódást követelni: a Magyar Hírlapban például
dótól elvárhatunk: veretes közhelyek, őszinte aggodalom, rajongás, és nem maradhat el az ellenre mért csapás sem. A szívélyességre vonatkozó kérést nyugodtan
ki lehet pipálni, a szocialisták
rendíthetetlenül gyakorolják: a
választások előtt a 23 millió román és az augsburgi kamionok,
ősszel a gyűlölet kicsiny szigetei,
ma az Irakba katonákat küldő Orbán-kormány – helyben vagyunk.
A „megtért bárányok” rendben
vannak, ott ülnek a jó kis szocdem helyeken, a MOL fb-jében
vagy a Millenáris igazgatóságában, esetleg a Malév különféle
testületeiben (bár ez most ingová-

rendszeresen közlik Kopátsy Sándor véresszájú neosztálinista szövegeit, a lapot mégsem mondják le
a közintézmények. Tóta Worluk
Árpád az Indexen legutóbb abban
bízott, hogy négyévente Magyarországon mindenkinek egy szavazata
lesz, és szabadon dönthet arról:
ezt a választásokon vagy a BB kiszavazásán veti be. Vegytiszta prolizás, oszt Demszky Gábor meg a
Somody-féle EUKK mégis dönti a
pénzt a portálba. Jellemző egyébként – itt hajoljunk közelebb
Zizihez – hogy a polgári oldal ilyes
esetekben többnyire nem elhatárolódást vár, hanem bocsánatkérést,
ami azért jobban hangzik. Ez bennünk a kereszténydemokrata vonal. Az elhatárolódással az a baj,
hogy ha egyszer belemegyünk, annak soha nem lesz vége. Előbbutóbb magunktól is el kéne határolódnunk. És aztán olyan abszurdumok fordulhatnak elő, mint a
Magyar Narancsban, ahol a publicista azt követelte szegény Veres
Andrástól, a katolikus püspöki kar
titkárától, hogy az egyház határolódjon el Prohászka Ottokártól.
Aki egyébként már 1927-ben elhunyt.
Zizike megdöbben. Belátja,
hogy alapvetően tévesen ítélt, amikor a Kretén Magazin és a Nemzeti Sport olvasójaként besorolt minket a „reflektálatlan” (Zizi szótárában a legsúlyosabb sértés) alakok közé. Rájön, hogy metafizikai
mélységeink vannak.
Zavarát kihasználva rendeljünk
egy unikumot.
– IRSAI OLIVÉR
nyos terület, repülnek a régi barátok), de nem kell aggódni, hogy

miattuk kevesebb figyelem jutna
a kiérdemesült harcosokra,
előbb-utóbb mindenkinek leesik
valami.
– ÁKOS
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Lázár János a kormány büntető politikájáról, a halálútról és a siker receptjéről

Az elfelejtett régió
– Az önkormányzati választási kampányban szinte naponta hallhattuk
a magyar politika nagy árokbatemeötőjétől, Kovács Lászlótól azt,
hogy „ha lesznek is ellenzéki önkormányzatok, akkor azok a gyűlölet szigetei lesznek”. A kovácsi dialektika szerint akkor Hódmezővásárhely ma a gyűlölet szigete.
– Nem érzek gyűlöletet a városban.
A korábbi évektől eltérően a viharok
sem jellemzik már a képviselőtestület
munkáját. Nálunk kiegyensúlyozott,
józan politikai alkukra épülő légkör
uralkodik. A választások után korábbi
ellenfelemmel, az MDF-fel sikerült koalíciós megállapodást kötnöm. Ezen
kívül szakmai kérdésekben jó néhány
alkalommal a kormánypártok helyi
csoportjaival is sikerült már megegyeznem, hiszen a város érdeke az első.
– Az MSZP-SZDSZ négy évig azzal vádolta az előző kormányt, hogy
az „büntette” az ellenzéki önkormányzatokat. Mi a helyzet most?
– Ma valóban az a helyzet, hogy a
kormány annak ad pénzt, aki lojális
hozzá. Holott mi is adófizető polgárai
vagyunk Magyarországnak. A kormány a mi pénzünket költi el, ezért a
támogatás nem lehetőség, hanem jog.
A mi esetünkben ötvenezer vásárhelyi
polgár joga.
– Miben nyilvánul meg a negatív
megkülönböztetés?
– Félbemaradtak a beruházások.
Ilyen a fedett uszoda története, ahol
400 millió forint állami támogatást
kikényszerítettünk, de ezt is csak azután sikerült, hogy bírósági eljárást helyeztünk kilátásba. A beruházáshoz
szükséges másik 400 millió forintot a
mai napig nem kaptuk meg, most készül a keresetlevél erről. Érvényesíteni fogjuk a jogainkat. Az állami támogatások esetében pedig nagy a késés,
sok beruházás csak most indulhat
meg, és érdeklődve várom a pályázatok sorsát is. Téved, aki azt hiszi, hogy
ezekkel a támogatásokkal a kormány
kegyet gyakorol. Ezekhez a forrásokhoz alanyi jogunk van, főleg egy olyan
hátrányos helyzetű településen, mint
Hódmezővásárhelyen, és egy olyan le22 • U
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Túlzás nélkül nevezhető a polgári-nemzeti oldal
új sikeremberének Hódmezővásárhely 28 éves
polgármestere, aki a 2002. áprilisi választások
első fordulójában már parlamenti mandátumot
szerzett városában. Lázár János nyolc évvel ezelőtt még a polgármesteri hivatal gyakornoka
volt. Rapcsák András segítőjeként járta végig a
szamárlétrát, de később saját jogán vált a város
első emberévé.

„Ennek az évnek egyértelműen az önkormányzatok a vesztesei”
szakadó régióban, mint a DélAlföldön.
– A gazdasági miniszter által tervezett gyorsforgalmi úthálózat térképéről lemaradt Hódmezővásárhely.
Talán nem véletlenül.
– Ez a legszomorúbb dolog. 2001ben indult meg a Szeged és Vásárhely
közötti út négysávosítása. A beruházás a középső hét kilométeres szakasz
kivételével elkészült. Azonban a
Medgyessy-kormány ahelyett, hogy a
folyamatban lévő beruházást befejezné, inkább a csongrádi szocialista önkormányzatok mellé épít elkerülő
utat. A négysávosítást az előző kormány azért vállalta, mert a helyiek
csak „halálútnak” nevezik a 47-est.
Másrészt pedig az út a helsinki folyosóhoz kapcsolódik és nagyon terhelt. A
közlekedési szakemberek szerint azzal,
hogy a kormány megszakította a beruházást, sokkal balesetveszélyesebb
helyzet alakult ki az útszakasz közepén, mint amilyen korábban volt, mert
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felgyorsult a fogalom. De a kormányt
ez sem érdekli.
– Tavaly ősszel a szocialisták azt
ígérték, hogy több pénzt adnak az
önkormányzatoknak és az embereknek. Ebből mi valósult meg?
– Beváltatlan ígéret maradt. Ám ha
a 2002 tavaszi ígéreteiket nézzük, akkor még rosszabb a helyzet, mert akkor 50 milliárdos, azonnali fejlesztési
csomagot ígért Lamperth Mónika, jelenlegi belügyminiszter. Erre még ma
is várunk. Nemcsak arról van szó,
hogy nem kaptunk több pénzt, hanem
az történt, hogy a nyomasztó bérgondok megoldását a kormány az önkormányzatokra hárította. 1990 óta most
először hangzott el a parlamentben,
hogy a bérfizetéshez szükséges különbözetet az önkormányzatok a helyi
adókból fizessék ki. Miközben ezeket
az adókat minden önkormányzat fejlesztési programokra szánná. Ma minden önkormányzat bevételét – pártállástól függetlenül – a működési költség

emészti föl. A fejlesztési források pedig
reálértéken csökkentek. Ennek az évnek egyértelműen az önkormányzatok
a vesztesei.
– Jó lesz az Európai Uniós tagság
Hódmezővásárhelynek?
– Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az unió keleti határán fekvő
vidékek határjellegük miatt kiemelten
támogatott területekké váltak. Ez nagy
lehetőség, kérdés, hogyan tudunk élni
vele. Sajnálatos, hogy a most készülő
Nemzeti Fejlesztési Tervben a dél-alföldi régió mellékes szerepet kap, „elfelejtett régió” lettünk. A csatlakozás következményeiről kevés az információnk,
ezért próbálunk magunktól felkészülni. Idén a családi gazdálkodóktól és őstermelőktől nem szedünk iparűzési
adót. Jövőre a kis- és középvállalkozók
jelentős adókedvezményben részesülnek. Útépítési és tanyavillamosítási
programokat szervezünk. Ez azonban
nem pótolja a hiányzó kormányzati segítséget.
– Mi volt a receptje a nemzeti oldal két meggyőző sikerének tavaly
Hódmezővásárhelyen?
– A képviselőválasztás sikerében jelentős szerepe volt elődöm munkájának. Ősszel pedig egy olyan programot
tettem le az asztalra, amely minden
polgárt megérintett valamilyen formában. Tehát a győzelemhez leginkább
egy jó helyi- és nem pártprogram szükséges. A helyi viszonyokban gondolkodó polgármesterjelöltnek meg kell szólítania azokat is, akik egyébként a másik oldal szavazói közé tartoznak, és
közben az egész városban kell gondolkodnia. Az is fontos, hogy a helyi értelmiséget megnyerje magának az ember.
– Hamarosan nyitottabbá, szélesebbé, erős néppárttá válik a Fidesz.
Többen sürgetik az „új arcok” megjelenését az országos politikában.
Köztük lesz-e?
– Hódmezővásárhely ügyei jelentős mértékben lekötik energiáimat,
de lehetőségemhez mérten minden
ilyen, néppárti törekvést igyekszem
támogatni, ugyanis meggyőződésem,
hogy csak egy modern néppárttal lehet a 2006-os választáson győzni. Egy
olyan mozgalommal, amely középről
akar választókat megnyerni és alkalmas arra, hogy azon polgártársaink
szimpátiáját is megszerezze, akik nem
politikai elkötelezettség alapján szavaznak. Ebben szívesen vagyok partner, de Vásárhely is bőségesen ad
munkát nekem.
– N.G.
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Üzenetben
érkezett

Az üzenõfal elérhetõségei: SMS: 06-20-588-1205, e-mail: uzenet@ufi.hu
Keresem azt a barna hajú, kék szemű, fekete kalapot és kék kabátot viselő
ifjú hölgyet, aki február 23-án a Terror Házánál velem együtt a lélekharang mögött állt. A vadászkalapos. TEL/SMS: 06/70-256-53-24

Én igennel szavazok az Eu-ra, mert ennek a kis
országnak a jólétét akarom, de idegesítenek a
gügye plakátjaikkal a szocik. Üdv: Laca

Gratulálok gyerekek! Végre megmutatjátok, hogy nemcsak a nemzet
sorsán búsongva, darutollas fövegben lehet jobboldalinak lenni,
hanem humorral és öniróniával is. Csak így tovább! G. L., Bp.

Kedves Ufik! Tetszik az újság, a lapzsemle rovatot nagyon szeretem. Gyakrabban is szívesen olvasnám a lapot, bár ez biztos pénzkérdés nektek.

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