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• Némi hasonlóság
…a Fidesz nem a választásokon
elérendő demokratikus kormányváltásra, hanem az „idegen megszállók” elkergetésére,
forradalomra, a demokratikus
rendszer megdöntésére mozgósít.
(Bauer Tamás, Népszabadság,
november 4.)
Az ellenforradalmárok egyre
arcátlanabbak. Kegyetlenül
üldözik a demokrácia híveit, a
nyilasok és más vadállatok
gyilkolják a becsületes hazafiakat, legjobb elvtársainkat.
(Kádár-kormány nyilatkozata,
'56 november 4.)
• IQ-bajnok
Mint volt ÁVH-s tiszt, büszke vagyok arra, hogy a munkások-parasztok hatalmát védhettem…
Büszke vagyok arra, hogy eskümhöz híven karhatalmista
voltam. Helyreállítottuk a munkások és parasztok hatalmát…
(Olvasói levél a Szabadságból,
2003. október 31.)
A párttal, a néppel…
• Pista bácsi bevadul
Sérült ember, roncsember ő,
(Márton László, a szerk.) aki soha nem tudja elfelejteni nekünk,
egykori szobatársainak, hogy
esetenként nyomatékosan figyelmeztettük, hogy mossa meg a lábát és vigye ki a szoba elé azt az
egy szem tornacipőjét, amivel

megérkezett Palesztinából, és
hagyjon fel állandó vizsgáztatásunkkal, hogy olvastuk-e már a
Távol Moszkvától című könyvet,
vagy Sztálin összes legújabb
kötetét… Márton! Ide figyelj, ne
gyalázd meg a pártomat, a barátomat, Jean-Marie Le Pent, és
fogd be a mocskos pofádat, mert
most vén fejjel megteszem azt,
amit akkor, 18 évesen nem tettem
meg: meglegyintelek. Világos?
(Csurka István cikke a Magyar
Fórumban, 2003. október 30.)
Világos.
• Mel'bedobás
Ön szerint Kondor Katalin közszereplő? 1. Igen, mert a Magyar
Rádió melnöke (Korridor.hu, szavazás, 2003. november 5.)
Bulvár kulcsmotívumok kidomborítása.
• Lényegre törés
174 cm, szőke, zöld szem, özvegy, diplomás, iker jegyű, kb.
25 kg-mal több, mint Bíró Ica,
hasonlítok rá. [46 éves] (Hirdetés a Budapesti Napban, 2003.
november 24.)
Egy anonim metal lady.
• Cicust nem adjuk!
Bűbájos, dorombolós, 4 hónapos
Dobos-kiscicák ajándékba elvihetők! (Hirdetés a Nemzetőrben,
2003., november 26.)
Ezután is nekünk dorombol.

MSZP-mobil, avagy virslievés, ahogy mi szeretjük.
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• A vadító Bokros Lajos
De a politikai kárt nem lehet fölmérni! Igazság ide, igazság oda:
ma is nyögjük. Sikerült az egyetemistákat a demokrácia ellen vadítani. A társadalom máshol legprogresszívebb rétegét a legreakciósabbá tenni. (Kertész Ákos,
Metro, november 18.)
Reákciós felforgató elemek.
• Ízig vérig liberális
Számomra nagyon jó érzés, hogy
vezér lehetek, kipróbálhatok bármit, amit akarok. Azt kívánom,
hogy egyre több ember tegyen így.
Amikor az előző lemezemet készítettem, mindenki azt gondolta rólam, hogy megőrültem, ezért nem
is kaptam semmilyen segítséget.
Most viszont azt csinálhattam,
amit és ahogy akartam. A nagy
szabadságtól totál elszabadult a
fantáziám és egy tragikus metáloperát akartam készíteni. (Pink,
Pesti Est, november 20.)
Tragikus.
• Kinek mi a siker
A kívülálló talán sokszor csak azt
látja, hogy „folyton csak veszekszenek, és közben nem történik
semmi”. Ezzel szemben például
az MTV kuratóriumi elnökségének
megszületése – több négypárti egyeztetés eredménye – számomra sikerélmény. (Szili Katalin házelnök,
Közméltóság c. lapban, május)
Nehéz szülés.
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8 Dévényi Tibi bácsi

7 Juhász Ferenc

Örömünnep, vízsugár

a hónap nyertese

a hónap vesztese

ár sokáig úgy tűnt, hogy
Medgyessy Péter utcahosszal megnyeri ezt a
hónapot, hiszen nem gyakori,
hogy egy miniszterelnök nemcsak, hogy büszke arra, hogy
felmosórongynak használják,
hanem még be is vizezi magát a
takarítás előtt – a Putyin elnök
lábhoz rendelő ukázát boldog
ragyogással újságoló Medgyessy
Péter bizton számíthatott arra,
hogy megtalált lelki békéje
okán megnyeri nálunk a hónapot. Nem így történt, mert a
hírügynökségek világgá röpítették: Tibi bácsi elintézi címmel
a kisdobos-bálvány, a szocialista gyermekbiznisz élő ikonja
műsort indít. Elképzelhető,
hogy a közszolgálatinak csúfolt
csatornára kerül Tibi bácsi műsora, teljessé téve Nyuszi barátainak, rokonainak és üzletfeleinek szájbetömési és jóllakatási
projektjét. Azt még el is néznénk a színvonal-rendőrség
gyanúsítottjának,
hogy
Medgyessy Péter kampányában
brékelt 2002 tavaszán, a városligeti kormányülés levezetését
már nehezebb lenyelni. Bűne
azonban, hogy többszázezer
ember az országban neki (is)
köszönhetően súlyos ízlésficammal terhelt és nyitott minden bornírtságra – Lakodalom
Lajostól Stohl Buci karizmájáig, amint belemondja az arcunkba az előző rész tartalmát.
Eddig és ne tovább!

ejtőn a miniszter – viccelődhetnénk a miniszter
úr százmilliós kunyhójának helyt adó utca nevével.
Nem tesszük, mert távol áll
tőlünk a kajánkodás, meg különben is, mindenki olyan
házban lakik, amilyenben jól
esik. Nem ez a baj: sokkal inkább az böki a csőrünket,
hogy az erkölcsi mércéről és
a szociális érzékenységről szívesen prédikáló kormány tagja képtelen összefüggő és
értelmes mondatokban elmagyarázni, hogy honnan van a
százmilliónyi pénz. Vagyonnyilatkozatában ugyanis csak
néhány milliónyi megtakarításról
meg
miniszteri
fizetéséről nyilatkozott a honvédelmet oktatástechnológusi meg pénzügyi szaküzemgazdászi végzettség adta
magabiztossággal irányító miniszter (sugárzó tehetsége
már-már Szabó János-i kaliberű). Tényleg nem szívesen
óbégatunk lélegeztető gépekről meg gyermekétkeztetésről, de reméljük, az előző
kormány tagjainak zsebében
oly szívesen turkáló érzékeny
szociáldemokrata lelkek elképzelik, vajon hány szomorúságtól és a földhivatali pelenkázó hiányától meggyötört kisgyermek arcára lehetett volna mosolyt varázsolni
ennyi pénz segítségével. Irány
Európa!

napos oldal a mi kis rögvalóságunk nézőpontjából a bevásárlóközpontok neonfényein keresztül ragyog ránk, miközben deresedő hónaljjal rendíthetetlenül rójuk a köröket. Épp csak
egy pillantást vetve a talponállóban Kovács László szellemét virslivel, csipetnyi mustárral és barna
kenyérrel megidézni próbáló jóléti
rendszerváltókra. Úszunk a tömegben pláza szatyraink közé
ékelve, a megváltó születése ünnepének fellobogózott zászlóshajójaként. Adventi jócselekedetként
épp csak felcsippentjük a lépcsőházban elhelyezett, Pető Iván fogadóóráját hirdető szocialista szórólapokat (ez ám a koalíció, hoppá),
hogy a „megcselekedtük amit…”
jóleső érzésével helyezzük el a közeli zöld, műanyag iktatóban.
Az ünnepek közeledtével hatványozottan uralkodik el rajtunk a
szeretet és összefogás ereje, minek
folyományaként sokkal engedékenyebbé válunk. Nem kezdjük zsebünkben a bicskánkat tapogatni
minden egyes Gál J. kommentár
után, nem sercintünk pontot a 130
éves napilap vezércikkének végére,
és csak szilveszter éjszakáján skandáljuk közterületen artikulálatla-

dák, szakszervezetek, önkormányzatok, ellenzéki pártok kórusa. Sajnos, a szocialisták által
állandóan csodafegyverként előkapdosott ejrópuniós csatlakozás
is nem várt nehézségekkel fog járni, persze vannak, akik a hátrányból is előnyt tudnak kovácsolni.
Például a tárcáját láthatóan elvből hanyagoló, mostanában röp-

lapokat osztogató Gyurcsány Ferenc (milyen megalázó is lehet
egy ideológus, költő és hadvezér
számára a munka) hites asszonya,
Apró Piroska a majdani uniós támogatásokat leosztó hivatal vezető-helyetteseként várja a számára
nyilván egy jóléti rendszerváltással
felérő EU-csatlakozást. Emellett
ebben a hónapban a jövő évi ár-

B

„A szerkesztő azt üzente”

Emelik a tétet
övőre az eredmények megvédésének és az építkezés
ideje jön el – mondták egy
kicsit bizonytalan tekintettel
rögdemokratáink, amint egy pillanatra elhalkult a tiltakozó gaz-
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A december különös hónap, lehet utálni hidegét és
sötétjét, ugyanakkor szerethető ünnepeinek forralt
boros, sült gesztenyés hangulata miatt. Bár statisztikailag kimutatható, hogy e hónap különösen
kedvez az öngyilkosságoknak, mi a Brian élete
betétdalát dúdolva az élet naposabb oldalát nézzük.

A

nul Fábry Sanyi alig palástolt óhaját: „Lendvai Ildikót a Playboyba!”
Addig visszafogjuk magunkat.
Az önmérséklet egyébként mindenkinek jól jön, aki a
kibekkelésre játszik, hisz – amint
az várható – december után is lesz
élet, s a józan ítélőképességünk
megtartásának ez az egyik feltétele. Szőlő és lágy kenyér helyett
ugyan egy ideig be kell érnünk
László Csaba mosolyával, ám minket nem érinthet felkészületlenül
a jövő. Nagyjából tudjuk mire lehetett számítani. A lassan mögöttünk hagyott év egy túlélőtábor képét vetíti elénk, csak a díszletek
mások, mint a Survivorben.
December napjaiban kis kollektívánk is igyekszik hátrébb parancsolni agarait a politikai közélet
frontvonaláról. „Örömünnep földön égen, együtt a családdal,
együtt a nemzettel” – vagy mi. Ez
már aug. 20-án is bejött! Temessük az árkokat. Ám ha mindezek
ellenére Ön azt kérdezi, hogy képes-e újságunk széllel szemben is
pontosan célozni szellemi vízsugarával, oltandó a szocializmus ittott fellobbanó apró rőzsetüzeit,
nos erre a válaszunk: Mi az hogy,
– AMBRUS BALÁZS
nagyon is!
emelkedéseknek is utána járunk,
Pápai Lajos megyéspüspökkel beszélgetünk a kereszténység esélyeiről, Fiume hangulatát idézzük
fel és megunhatatlan Oli bátyánk
búcsúzik, slusszpoénként a konzervativizmusról mongya meg a
frankót; a lapunkra most előfizetők pedig nyereményjátékban
– A. B. A
vehetnek részt.
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Csatlakozás helyett csalatkozás? • A jövő év nyertesei a bölcsődések • Még több házimozi

A bank mindent visz!
Baljós előjelekkel terhelve lép Magyarország az
első uniós esztendőbe. A 2004-es költségvetés úgy
ad, hogy közben elvesz; január 1-től a nyolcvanas
éveket idéző áremelkedésekre kell számítani; az
EU-csatlakozás pedig napirenden kívüli, kiszámíthatatlan mértékű drágulást hozhat. A bankárkormány a helyén van.
2003-as esztendő jelképes figurájaként bízvást lehet
Gyurcsány Ferencet megjelölni; a 2004-es év szimbolikus alakja pedig – hogy a cím a
családban maradjon – minden
bizonnyal Gyurcsány Ferencné
szül. Dobrev Klára lehet. A nej
2002-ben a Nemzeti Fejlesztési
Terv és EU Támogatások Hivatalának elnökhelyettese lett.
Olyan intézményben húzta meg
eddig magát, melynek léte kevesek ingerküszöbét lépte át – jelentősége azonban az uniós

A

csatlakozáskor felértékelődik.
Apró Antal (a Kádár-diktatúra
vezető politikusa) unokája így
jövőre vagy 160 milliárd forintnyi EU-támogatás közelében
töltheti hétköznapjait. Bizonyára gondoskodik majd róla, hogy
ha más nem is, legalább övéi
nagy kanállal lakomázhassanak
az uniós kondérból.
Az ugyanis, hogy az első, félig
már „odabent” töltött év nem
csupán kellemes meglepetéseket tartogat a magyaroknak,
már most látható. Elég, ha felüt-

Új árakkal az új év elé
álás lehetőséget nyújtanak évről-évre az éppen
aktuális ellenzéknek a
január elsejét hagyományosan
kísérő áremelések: lehet egy
kicsit együttérezni a szavazópolgárokkal, akik emelkedő
kiadásaikért rendszerint a
kormányt kárhoztatják, okkal, ok nélkül. A 2004-es évet
köszöntő magasabb árak közül számos esetben valóban a
kormány a ludas: az adószabályok változásait igencsak a
zsebükön érezhetik az emberek. Az áfa-kulcsok átalakulása okozza a legtöbb változást:
az eddig 0, 12 és 25 százalé-

H
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kos kulcsok helyett 5, 15 és
25%-os kategóriák jönnek létre (az eredeti elképzelés szerint a felső kulcs 23%-ra csökkent volna, ezt a csökkentést
azonban az SZDSZ javaslatára elvetette a kormány), valamint több termék magasabb
áfájú körbe kerül. A módosításoknak csak egy részét indokolják EU-csatlakozásunkból
eredő kötelezettségeink, azonban a kormány előszeretettel
keni az egészet Brüsszelre, így
például 12%-ról 25%-ra nő a
villamosenergia áfa-kulcsa,
míg az eddig áfa-mentes építési telkeké is 25% lesz január-

jük az idei országjelentést,
melyben az EU alaposan leteremti édes hazánkat, mert nem
építettük ki az uniós pénzek fogadásához szükséges intézményrendszert. A brüsszeliták szemöldökráncolása persze nem
őszinte; amint elfordulnak, jót
kacagnak a markukba – hiszen
annál több marad nekik a központi forrásokból. Vegyük csak
példának Franciaországot. Ha
valaki, akkor az EU egyik alapító tagjának polgára el tud igazodni a strukturális és kohéziós
alapok, a különféle támogatások igénylésének rendszerében
– gondolhatjuk. Ebben nem is
tévedünk nagyot, ám jó, ha tudjuk: a francia gazdák a nekik
szánt támogatásoknak még így
is csak a hetven százalékát tudják leszívni – miközben naponta órákat töltenek a számítógép

előtt, és Brüsszellel vagy a regionális központjukkal kommunikálnak. Most egy pillanatra
hunyjuk be a szemünket, és próbáljuk magunk elé képzelni az
egyszeri magyar földművest
ugyanebben a szerepben. Csoda-e, ha többen már temetni
jönnek, s nem dicsérni a magyar mezőgazdaságot?

tól. A jövedéki törvény módosításának hatására a szeszesitalok ára 11-15%-kal, a cigarettáké 15-23%-kal emelkedik. A gáz ára a lakossági kisfogyasztók számára átlagosan
5,3%-kal nő. A gáz és a liszt
drágulása, valamint a munkaerőköltségek növekedése miatt a sütőipar 20%-os emelést
tervez. Az infláció évek óta
tartó csökkenése megtorpant,
sőt 2004-ben jelentős mértékben emelkedik. Az idei 4,6%
körüli éves infláció után a
kormány 6,5%-ot tervez jövőre, a kutatók 6,5-7,5%-os áremelkedést prognosztizálnak.
November utolsó napjaiban
döntött a Fővárosi Közgyűlés
több, a budapesti polgárok
életét, mi több, pénztárcáját

érintő kérdésben. A Demszkycsomagként is emlegetett „árrendezés” várhatóan két fronton érezteti majd hatását. Számottevő lesz a lakosságot közvetlenül érintő áremelés.
Ezek között van a lakossági
távfűtési díj 2,6%-os emelése,
a temetkezési díjak 7%-os
emelése és a sírhelymegváltás
12%-os emelése.
A közgyűlés elfogadta az
önkormányzat 2200 bérlakását érintő 10-30% közötti lakbéremelést is. A közvetlen hatások közül talán a legérzékenyebb pont a BKV díjtételeinek emelése. Az évek óta több
milliárdos forráshiánnyal küszködő BKV a csőd szélén áll.
A vállalat viteldíjai január 1jével 13%-kal, július 1-ével to-

Önsorsrontó
palimadarak
A nagy uniós csatlakozásból
könnyen lehet hát csalatkozás
– s a borúlátásra nem cáfol rá
a magyariak kormánya sem. A
szeptemberi felmérések szerint
országunk népének nagy része
őszre úgy találta, pénztárcája
vékonyabb, mint júliusban
volt; noch dazu, nem sok reményt látnak a következő egy
esztendőre sem. A jóléti rend-
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szerváltozást és a hagyományos
jóléti állam végét – sajátos paradoxonként – jószerivel párhuzamosan meghirdető kormányerők pedig olyan csapdában vergődnek, melynek hálóját ígéreteikből, a gazdaság
helyzetéből, az uniós csatlakozásból és a külső körülményekből szőtték. Csoda-e, ha a 2004es költségvetés nemhogy nem
turbózza fel a csatlakozás által
leginkább veszélyeztetett rétegeket, de még el is vesz tőlük?
„A jövő évi költségvetés sarokszámai mögül mintha hiányozna vagy legalábbis nem
lenne felismerhető egy hoszszabb távra tekintő, konzisztens jövőkép és cselekvéssorozat” – írja a GKI Gazdaságkutató Rt. egyik munkatársa. Szerinte „a jelenlegi elképzelések
zömmel olyan megszorításokat
tartalmaznak, amelyek nem,
vagy nem kellő mértékben javítják a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességét”.
Persze ne tegyünk úgy, mintha
a 2004-es büdzsé előzmények
nélkül, váratlanul húzna a nadrágszíjon. Már korábban látni
lehetett, hogy jó ideje lassab-

ban döcög a magyar gazdaság;
a 2,5 százalékos növekedés miatt ugyan még egyetlen pénzügyminiszter sem dőlne kardjába, a folyamatos lejtmenet miatt azonban okkal vakarhatnák
a fejüket. Az egyetlen vigaszt
csak az jelenthetné, ha tudnánk: a gazdaság „növekedése”
2003 első félévében elérte
mélypontját, s lefelé már nem
vezet út. No, ez az a kérdés,

vábbi 5%-kal nőnek. A BKV
felnőtt bérlete 12%-kal, a diák- és nyugdíjas-bérletek 22%kal lesznek drágábbak az év
elejétől (ez tartalmazza az áfanövekedést is), majd júliustól
újabb 4, illetve 11%-al emelkednek. Így például a most
125 forintba kerülő vonaljegyért januártól 140, június elsejétől pedig 145 HUF-ot pengethetünk. A havibérlet – a
szolgáltatások színvonalával
már most sem teljesen arányos (khm) – ára 4670 forintról január elsejétől 5200 forintra, június elsejére 5400
forintra emelkedik. A rettenthetetlen főváros nem kegyelmez a tanulóknak és a nyugdíjasoknak sem: a most 1515 forintba kerülő bérletért janu-

árban 1850, júniusban 2050
forintot fizetünk majd.
Közvetett hatásként említhető, hogy a cégek által befizetendő környezetterhelési díjat (kvázi ökoadót) a főváros
tulajdonában álló közműszolgáltatók, a Fővárosi Gázművek Rt., a Fővárosi Közterületfenntartó Rt., a Főtáv Rt., a
Fővárosi Vízművek Rt., és a
Fővárosi Csatornázási Művek
Rt. jelentős részben a fogyasztókra fogja átterhelni.
Ezen cégek a 2004. január
elsejével az iparűzési adó alapját képező összegget kötelesek
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapba is befizetni.
Ez várhatóan további kihatással lesz a díjtételekre.
– B. Á. G., E. Z.
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Csak óvatosan, miniszter úr, nehogy baja essen a jóléti rendszerváltás egyik nyertesének!

melyre ma még udvari gazdaságkutatók sem mernének
mérget venni.
De nézzük az adószabályok
változását – hisz jövőre leginkább ez érinti bukszánkat. A
személyi jövedelemadó-tábla
módosítása (a jövőben az eddiginél alacsonyabb, 18-26-38
százalékos szja-kulcsskála szerint nyögjük a közterheket)
nyomán összesen 187 milliárd

forinttal marad több a zsebünkben. Hurrá! Hurrá? A
nyugdíjjárulék adókedvezményének eltörlése ugyanakkor
összességében 88 milliárd, a
befektetési adóhitel megszüntetése 14 milliárd, a lakáshitelhez kapcsolódó kedvezmények
átalakítása pedig 25 milliárd
forintot varázsol ki a házi malacperselyekből. És akkor még
nem szóltunk egyes termékek
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és szolgáltatások áfa-kulcsának
emelkedéséről (a nullából öt
százalék lesz, ami 12 százalék
volt, 15-re nő). Ennek révén
210 milliárd, más adóváltozásokkal pedig további százmilliárd forinttal többet csengetünk
be az államkasszába. Ja, hogy
néhány termék és szolgáltatás
áfa-tartalma csökken? Remek.
Gazdasági szakkönyvekben a
„Ritkán előforduló, önsorsrontó palimadarak” fejezetcím
alatt taglalják azon vállalkozókat, akik e nyereséget nem nyelik le, hanem a megtakarítást
áraikban érvényesítik, s hétfőtől olcsóbban számítják meg a
cuccot.
Persze vannak jó hírek is.
Ezek közé tartozik, hogy szerkesztőségünk kiderítette: a jövő
év nyertesei minden kétséget kizáróan a bölcsődések lesznek –
a kormány ugyanis 2004-től a
rászoruló gyerekek ingyenes étkeztetését rájuk is kiterjeszti.
De vajon naponta hány forint
közpénzt zabál fel egy bölcsis?
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Már csak 157-et kell aludni

Manifeszt cinizmus
„Aki árt mond, mondjon bért is.
Mi úgy kezdtük a kormányzást,
hogy bért mondtunk” – írta november végén a szakszervezeteknek Medgyessy Péter. Az, hogy a

minisztertanács – jelen idő
szerint kapitalizmusban utazó – elnöke idejét látta egy jó
kis munkásmozgalmi szlogennel nosztalgiázni, nem
lep meg bennünket. Az viszont már manifeszt cinizmus, hogy a költségvetési intézmények dolgozóinak hat,
a központi intézmények alkalmazottainak tíz százaléka
arra számíthat: a kirúgása
után megtakarított bérből
emelik majd kollégái fizetését. S hogy a maradék közalkalmazottak se érezzék jól
magukat, arról az a rendelkezés gondoskodik, mely
szerint 13. havi fizetésüket
jövőre nem decemberben,
hanem csak 2005 elején
kapják meg. (Az önkormányzatok ezen az áron kaphatnak plusz tízmilliárd forintokat a
költségvetéstől – mely összeg viszont, bár a többletpénz jól hangzik, korántsem fedezi a települések tényleges szükségleteit.) A
késleltetett fizetés tervét a kor-

mány egyébként a nyugdíjasok
idén először esedékes 53. heti juttatásával akarta megvalósítani.
Ez az ötlet azonban élemedett korú, ergo: többségükben szocialista szavazó honfitársainknál kicsapta a biztosítékot. Lett nagy
botrány, a Köztársaság téri pártház függönye kettéhasadt, Kovács Lászlóék megszaggatták ruhájukat, hamut szórtak a fejükre, és visszavonták az egészet –
hogy azzal hamarosan egy kisebb
érdekérvényesítő képességű társadalmi csoportnál kellemetlenkedjenek.
Jut eszünkbe, érdekérvényesítés. A költségvetés eredeti tervezete szerint jövőre a fogyatékosok
szervezeteinek is pénzfogyatkozást kellett volna elszenvedniük,
amennyiben támogatásuk csaknem negyede ugrott volna. A kormány élő lelkiismeretének kinevezett Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter tiltakozásként
nem hogy nem verte két kézzel
az asztalt, de még csak nem is
sikkantott a hír hallatán; aztán a
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megnyirbálás ötletét valamiért
mégis ad acta tették. A megaláztatást azonban, hogy a fogyatékosoknak valósággal kuncsorogniuk kellett az idei összegért,
Medgyessyék valószínűleg nehezen tudják feledtetni. Arról pedig, hogy nagy lehet a baj, a költségvetés egy másik tétele árulkodik. Eszerint a gyermekek kormánya 2004-ben az ideinél 4,5
milliárd forinttal kevesebb állami
támogatást ad az önkormányzatoknak szociális és gyermekjóléti
feladatokra, s négymilliárddal kevesebbet szán a gyermekvédelmi
szakellátásra.
Persze – miként az ősi kalmármegfigyelés mondja – ahol nincs
pénz, ott nincs pénz. Ámbár a
Magyar Nemzeti Bank egykori
hírhedt alelnökének, a ma
Medgyessy Péter atyai barátjaként és látens üzlettársaként ismert Fekete Jánosnak volt egy ötlete. A minap felvetette a miniszterelnöknek: mit vacakol annyit,
vegyen fel államkölcsönt – aztán
utána az özönvíz. Igaz is, ahhoz
mindketten értenek, még a nyolcvanas évekből, hogyan kell eladósítani egy országot.
Az avokádó ára
És a rettenetek sora ezzel még
nem ért véget. A közeli jövőben
ugyanis nem az év eleji áremelés
lesz az egyetlen drágulás. És még
csak nem is arra a szokásra gondolunk, hogy az euróra való áttéréskor majd – miként az eddigi
európai gyakorlat mutatja – az
élelmes kereskedők az új pénznemben felfelé kerekítik az árakat. Ez legyen a 2008-as év gondja – ha ugyan a valutacsere nem
tolódik későbbre. Előbb még számolni kell az uniós csatlakozás
után menetrendszerűen esedékes áremelkedésekkel – melyek
mértékét ma még lehetetlen megsaccolni. A korábbi példák azonban nem sok jóval kecsegtetnek.
Mielőtt Portugália és Spanyolország belépett az unió elődjébe, az
Európai Közösségbe, a két ország
árszínvonala a közösség átlagá2003. DECEMBER

nak 60, illetve 72 százaléka volt –
hamarosan azonban elérte annak 71, illetve 87 százalékát.
Magyarország fogyasztói árszintje jelenleg az EU-országok
átlagának 46 százaléka. „Megalapozottan feltételezhető, hogy a
csatlakozás után a magyar árszínvonal EU-átlagtól való lemaradása is csökkenni fog” – írja
Losoncz Miklós közgazdász; a
nyakatekert kijelentés magyarra
így fordítható: az uniós Magyarországon drágább lesz az élet. A
hazai élelmiszerek például 35-40
százalékkal olcsóbbak az uniós
átlagnál – e körben a marhahúsért és a cukorért a magasabb közösségi árak miatt nagy valószínűséggel jóval többet kell majd fizetni. S tévedünk, ha azt hisszük,
ez minden: a cukor drágulása
ugyanis továbbgyűrűzhet, s a
konzerv-, a sütő- és a csokoládéipari termékek árának növekedéséhez is vezethet. Kincstári optimisták persze ezúttal is találnak
ellenpéldát. Egyes vámok megszűnése miatt olcsóbban juthatunk hozzá bizonyos sajtokhoz,
halakhoz és gyümölcsökhöz –
mondják. Igazuk lehet. Sejtésünk
szerint az idehaza méltán népszerű Fontainebleu sajt, az avokádó
és olyan tömegtermékek, mint
vörös sügér ára csökken majd.
Losoncz Miklós szerint az integráció ebből a szempontból (is
– a szerk.) ugrás a sötétbe,
amennyiben a folyamat bonyolultsága, az áralakulásra ható
nagy számú tényező miatt még
csak modellezni sem lehet, hogy
az EU-csatlakozás után milyen
mértékben változik a magyarországi árszínvonal. „A különféle
tényezők mérlegelése alapján
legfeljebb az a következtetés vonható le, hogy az élelmiszerek, a
közszolgáltatások és a ruházati
cikkek többségének az ára számottevően emelkedni fog, míg
sok műszaki cikk esetében inkább árcsökkenés várható”.
Nagy ügy – tehetjük hozzá. Legfeljebb több házimozit, és kevesebb zsemlét veszünk. – ZS. ZS.

Végkiárusítás
Medgyessy-kormány privatizációs politikája ugyanaz, mint ami a Horn-kormányé volt: eladni mindent. A
Transparency International
Magyarországi Tagozata Egyesületének egyik tanulmánya a
privatizációról szólva megállapítja: Magyarországon a privatizáció időszaka jelentette azt a
korszakot, amikor a politikai és
gazdasági élet szereplői úgy
érezhették, itt az igazi lehetőség
jövőbeni anyagi jólétük és hatalmi pozícióik megalapozására.
Egyes vélemények szerint 1999ben az 500 milliárd forintos
közbeszerzési érték több mint 5
százaléka, azaz 25 milliárd forint vált kenőpénzzé. A közismerten kifinomult szociális érzékkel bíró MSZP–SZDSZ-kormányzat a saját gazdaságpolitikája miatt óriásira duzzadt külső és belső államadósság, az államháztartás hiányának pótlására egyetlen eszközt képes és
akar felhasználni. Eladni mindent, amit az előző, polgári kormány megőrzött, olyan nemzeti
vagyonként, amelyet jövedelmezősége vagy pótolhatatlansága
miatt nem lenne szabad eladni.
A szocialisták végkiárusítási lázát valódi gazdasági racionalitás nem indokolja. Az 1945
után szinte teljes egészében államosított nemzeti vagyon az elmúlt 10 évben, rendkívül rövid
idő alatt került ismét magántulajdonba. A folyamat kezdetén
az állami tulajdon aránya meghaladta a 85 százalékot, mára
azonban döntően megváltozott
a helyzet, hiszen a magyar gazdaság közel négyötöde magántulajdonban van. 1990-ben
1859 állami vállalat várt
magánosításra, a cégek akkori
könyv szerinti értéke 1670 milliárd Ft, 1990. évi árfolyamon
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közel 26,5 milliárd USD volt.
2002 júniuásban az ÁPV Rt. tulajdonosi felügyelete alatt viszont már csak mintegy 174 társaság működött, amelyek könyv
szerinti vagyona 664 milliárd
forintot, 2,7 milliárd USD-t tett
ki. Ebből a cégcsoportból az
1995. évi XXXIX. törvény melléklete szerint 2002 júniusában
93 társaság egésze, többségi,
vagy kisebbségi tulajdonrésze
marad tartós állami tulajdonban.
Egy 2002. decemberi törvénymódosítás szerint azonban
a tartós cégkör már 37-re csökkent. A fennmaradó kisebb
vagy nagyobb állami cégek, továbbá számos ingatlan még hazai és/vagy külföldi befektetőkre vár. Ezen felül a tartós állami
tulajdonban maradó cégcsoport mintegy 3 vállalatában is
bizonyos részesedést szerezhetnek a magánbefektetők. A szabaddemokrata–szocialista koalíció szinte hatalomra kerülése
után azonnal döntött: felgyorsítja a privatizációt az ÁPV Rt.;
a vagyonkezelő szervezet 2004ig 500-600 milliárd forint értékű privatizációval számol.
A gyorsítás hivatalos oka az,
hogy az utóbbi években nőtt az
állami tulajdonú társaságok
vesztesége, ezért, úgymond át
kell gondolni, hogy mit kell feltétlenül állami tulajdonban tartani. 1990 óta nominálisan a
legnagyobb privatizációs bevételt 1995-ben a Horn-kormány
produkálta, elsősorban az energiaszektor magánosításával.
Ehhez hasonlatos zsíros, könnyen jövő bevételre nem számíthat a Medgyessy-kormány, de
azért megtesz minden tőle telhetőt. A teljesség felsorolása nélkül,
néhány eladásra ítélt nemzeti tulajdon-maradvány: Malév, MOL,
Volán társaságok, Bábolna Mezőgazdasági Rt., Dunaferr, Belvárosi Irodaház Kft., Váltó-4, Libra
–V. V.
Részvénytársaság…
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ORBÁN VIKTOR: A TÖRTÉNELEM FŐUTCÁJÁN
A volt miniszterelnök könyve szinte pillanatok alatt jutott el a harmadik utánnyomásig.
Húszezerhez közelít az eladott könyvek száma. A karácsonyi vásár alkalmából a Magyar Egyetemi
Kiadó ismét megjelentette a kötetet, amely 5850 forintért kapható a nagy terjesztők és a családi vállalkozások könyvesboltjaiban egyaránt, vagy megrendelhető postai utánvéttel kedvezményes áron,
4250 forintért a kiadó címein: Magyar Egyetemi Kiadó, 1044 Budapest, Ipari park utca 9.*
E-mail: egyetemikiado@axelero.hu, Telefon: (06-1) 399-7010, Telefax: (06-1) 399-7020.
*A postai utánvétel díját az érvényes postai díjszabás alapján felszámítjuk.
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Rendelje meg most az Ufi-t!
Karácsonyi akció! Ha december 31-ig megrendeli
a lapot, nyereményjátékon vesz részt, amelyen 2 darab
kétszemélyes sümegi családi hétvégét sorsolunk ki.
Megrendelem az Utolsó Figyelmeztetés című újságot.
Név:.................................................
Vá r o s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I r. s z á m : . . . . . . . . . . . . .
Cím: ..................................................
A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni:
Utolsó Figyelmeztetés, 1462 Budapest, Pf.: 536. • Tel./Fax: 1-4756174 • Az újság megrendelhető az Utolsó Figyelmeztetés honlapján:
www.ufi.hu, valamint normáldíjas SMS-ben, a 06-20-588-1205-ös számon is • Az újság előfizetési díja egy évre: 1400 Ft.
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Szent háború Irakban? • Afganisztán a hadurak markában lag ott is megbukott. A kábító-

Hármas bukta
Terrorizmus elleni háború, Afganisztán, Irak.
Amerikai interpretációban három győzelem.
Ténykérdés, hogy az al-Kaida számos tagját megölték vagy őrizetbe vették, elsöpörték a tálibokat,
Szaddam Huszein rendszerét pedig három hét
alatt megbuktatták. A lényeg azonban amerikai
szempontból sem ez, hanem az, hogy sikerült-e
növelni az USA és a világ biztonságát. Ilyen értelemben pedig mindhárom hadszíntér komoly bukásnak tekinthető.
legnyilvánvalóbb mindez idős főpap akarata előtt. Tudják
Irakban. Szaddam rend- ugyanis, hogy a másodvonalbeli
szere szörnyű volt, de a síita vezetők, akik Szisztáni heszélsőséges iszlám ellen kemé- lyére törnek, nála is kellemetlenyen fellépett. Az al-Kaidának nebbek. A növekvő erejű
nem volt keresnivalója a világi- Muktada Szadrot és híveit csak
nacionalista Irakban, csak ott egy hajszál választja el attól,
vethette meg a lábát, ahova ép- hogy szent háborút hirdessenek
pen az USA miatt nem érhetett a megszállók ellen. Akkor pedig
el Bagdad keze: a gyakorlatilag az eddigi ellenállás, ami a hábofüggetlen Kurdisztánban. Most rú márciusi kitörése óta 300
egész Irak toborzóterepe az isz- amerikai és közel 100 brit,
lám terrorszervezeteknek, de olasz, spanyol, dán, lengyel és
még ennél is kellemetlenebb, ukrán életet követelt, és több
hogy az amerikai invázió miatt mint ezer katonát nyomorított
felháborodott muzulmánok mil- meg véglegesen, gyerekjátéknak
lióival bővült az al-Kaida poten- fog tűnni. A tét most már csak a
ciális támogatóköre. Az USA de- bukás mérete, mert Irakot
mokratikus, szekuláris államot, újabb dollármilliárdok, iraki és
és megbízható „szövetségest” kívánt faragni IrakA legnagyobb síita frakció
ból, hogy az például szolszellemi vezére, Szisztáni ajagáljon az egész Közel-Ketollah befolyása egyre nő, és
letnek. Ehelyett létrehoztak egy polgárháború szé- kétségbeesett helyzetében Paul
lén tántorgó országot, amit Bremer amerikai adminisztrálegfeljebb a nyugati érté- ciója mindinkább meghajol az
kekkel szemben ellenséges
idős főpap akarata előtt
radikális síita iszlám tarthat egyben és menthet meg a nyugati életek százai árán sem
káosztól. Ezt a kínos tényt látha- lehet azzá tenni, aminek a Pentóan már fel is ismerték az USA- tagon-doktrína készítői eredetiban. A legnagyobb síita frakció leg képzelték.
szellemi vezére, Szisztáni ajatolAfganisztánról kevesebbet
lah befolyása egyre nő, és két- hallunk, mert kevesebb az ameségbeesett helyzetében Paul rikai és európai katona, így keBremer amerikai adminisztráci- vesebb a nyugati halott is. Pedig
ója mindinkább meghajol az a rendezési folyamat gyakorlati-
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egyben igaza van: a szélsőséges
szertermelés csúcsokat döntö- iszlám terrorral nem lehet tárget, a központi kormány hatal- gyalni, azt fel kell számolni. A
mát Kabulban is csak a nemzet- lényeget azonban az amerikai
közi erők segítségével tudja adminisztráció megdöbbentő
érvényesíteni, a tálibok pedig rövidlátást tanúsítva nem értetrendkívül megerősödtek, és a te meg. Ez a harc nem lehet sivisszatérésre készülődnek. Irak- keres úgy, hogy közben nem vekal ellentétben nem kérdés, szik figyelembe a világ több
hogy az amerikai invázió jogos mint egymilliárd muzulmánjáés racionális volt-e, itt ugyanis nak érzékenységét. Ha politikai
nem washingtoni íróasztalokon eszközökkel nem békítik meg
fabrikált bizonyítékok szóltak ezt a hatalmas tömeget, akkor
az al-Kaidás kapcsolatról. A kér- minden likvidált terrorista hedés az, hogyan tudott az USA lyébe tucatnyian lépnek, és lasegy brilliáns katonai győzelmet san, fokozatosan kibontakozik
politikai vereséggé alakítani. A a civilizációk huntingtoni háválasz szerteágazó, de a legfon- borúja. Az iszlám világ legnatosabb talán az, hogy erővel kí- gyobb sérelme pedig máig Kevánták saját elképzeléseiket egy, let-Jeruzsálem és a palesztin tea nyugati ember számára idegen rületek izraeli megszállása.
társadalomra rákényszeríteni. Nem
Most egész Irak toborzóterepe az
kevés szerepet ját- iszlám terrorszervezeteknek, de még
szott az is, hogy
ennél is kellemetlenebb, hogy az
akárcsak Irakban,
amerikai
invázió miatt felháborodott
itt sem sikerült
gyors áttörést elér- muzulmánok millióival bővült az alKaida potenciális támogatóköre
ni az életszínvonal
növelésében, és az
amerikai katonák sokszor túl Amerikának az al-Kaida és a
gyorsan húzták meg a ravaszt. tálib rezsim megtámadásával
Az USA hadereje az amerikai párhuzamosan egy kiegyensúéletek védelmében „az először lyozott rendezési terv tető alá
lő, aztán kérdez”-elvet követi. hozásával kellett volna kezdenie
Így sikerült szétbombázni eskü- a terror elleni háborút. Ehelyett
vői menetet, szövetséges vezetők szinte feltétel nélküli támogakonvoját, a kormányerők jár- tást adott Tel-Avivnak, ami az
őrét, bár Irakkal ellentétben iszlám közvélemény szemében
vízipisztollyal játszadozó gyere- ugyanolyan elfogadhatatlan lékeket még nem lőttek le. Afga- pés volt, mint Irak megtámadánisztán tehát szintén nem lesz sa. Irakkal és Afganisztánnal elnyugatbarát mintaállam, és Wa- lentétben azonban ezen a hadshington örülhet, ha középtá- színtéren van még pótvizsgára
von nem térnek vissza a tálibok. lehetőség. Egyre többen jönnek
Sajnos a terrorizmus elleni rá ugyanis az USA-ban, hogy a
háború ugyancsak bukásnak te- palesztin kérdés megoldatlansákinthető. Az USA rendkívül ke- ga súlyosan sérti az amerikai érmény eszközöket alkalmazott a dekeket. Bush legsikeresebb deterroristák és terroristagyanús mokrata kihívója, Howard Dean
személyek ellen, guantanamói ki is mondta: stratégiaváltásra
fogolytábora nemzetközi jogot van szükség Izraellel kapcsolatsért, és kétes legalitású a célzott ban. Ha ez nem történik meg,
likvidálás módszere, amit a CIA nem fog csitulni a terrorizmus
hosszú idő óta először vetett be. és a nyugati világ, benne
De nem a módszerekkel van a Magyarország is nagy árat fizet.
– G. M.
baj. Lássuk be, Bush elnöknek
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Orosz–amerikai megegyezés a háttérben?

Fordulat Grúziában
A napokban bársonyos forradalomnak elkeresztelt népfelkelés vetett véget Eduard Sevardnadze
elnök uralmának a kaukázusi országban. A gyakorlatilag évtizedek óta hatalmon lévő
Sevardnadze lemondásra kényszerült, s bejelentették, hogy 45 napon belül új elnökválasztást
tartanak az országban.

is érdekelt: az azeri olaj Grúzián át történő továbbjuttatása
ugyanis veszélyezteti az orosz
gazdasági pozíciókat. Oroszország mindenekelőtt abban érdekelt, hogy a térség energiavezetékei területén áthaladva érjék el
európai céljukat, hiszen így kezében tarthatja azok ellenőrzését.
De vajon miért nem reagált
mindezen leplezetlen orosz
nagyhatalmi törekvésekre az
Egyesült Államok? Miért nem
avatkozott közbe egy kifejezetten Amerika-barát rendszer
megmentése érdekében? A kritikus napokban ugyanis az Egyesült Államok semmit sem tett
Sevardnadze megmentése vagy
legalább az események számára
kedvező befolyásolása érdekében. Sőt, Sevardnadze a tbiliszi
amerikai nagykövetet a népfelkelők kifejezett támogatásával
vádolta meg. Az amerikai tétlenségnek oka csak egy lehet: a háttérben egy orosz–amerikai nagyhatalmi megállapodás köttetett,
amely lényegében átengedte az
országot az orosz politika térnyerésének. Az Egyesült Államok egyre inkább belebonyolódik a reménytelen „iraki mocsárba” (l. Vietnam), s ezáltal
növekvő belpolitikai konfliktusokkal szembesül: nem tudja érdemben befolyásolni Izraelt a
közel-keleti tartós béke kialakítása érdekében; Afganisztánban
is növekvő nehézségekkel találja
magát szembe – mindezek miatt
nem kívánja, nem tudja fenntar-

zek a tények röviden. Néz- tózkodnak a térségben. Az orozük azonban, mi lehet a szok alig burkoltan segítették a
földrengésszerű változások Tbiliszivel szembeszálló abház
hátterében. Grúzia a Szovjet- függetlenségi törekvéseket, fegyunió felbomlását követően – verrel folyamatosan ellátva a
nem utolsósorban Moszkva bi- szeparatista erőket, s ily módon
zonytalanságot
fenntartani alátámasztva fontosságukat az
igyekvő politikája miatt – egyre országban. Egy válsághelyzetinkább nyugati orientációjú poli- ben – mint amilyennek tanúi letikát folytatott. Tagja lett a NA- hettünk napokkal ezelőtt –
TO békepartnerségi programjá- meglehet jelenni közvetítőként,
nak, amerikai katonai tanácsadókat fogadott. OroszOroszország mindenekelőtt
ország természetesen nem abban érdekelt, hogy a térség
nézte jó szemmel, hogy „hátenergiavezetékei területén
só udvara” egyik államában
áthaladva érjék el európai
teret nyer az amerikai befocéljukat,
hiszen így kezében
lyás, s nagyhatalmi politikájátarthatja azok ellenőrzését
nak jegyében az elmúlt években mindent megtett ennek
visszaszorítása érdekében: ural- a „béke” fontosságának hangozma biztosítását bármilyen esz- tatásával. Ekképpen jelent meg
közzel igyekszik elérni abban a Ivanov külügyminiszter a felkerégióban, amelyet ma „volt szov- lés első napjaiban váratlanul
jet térségnek” nevezünk. Ennek Tbilisziben, úgymond közvetítéa mai geopolitikai viszonyok kö- si szándékkal. Ha valóban ez
zött nem lehet útja az egykori lett volna az orosz külügymiSzovjetunió helyreállítása, ezért niszter szándéka, akkor feltehemás eszközökhöz: a gazdasági tőleg először a hivatalfüggőség erősítéséhez, valamint ban lévő elnökkel találAz amerikai tétlenségnek oka
az „oszd meg és uralkodj” elve kozik. Ehelyett Ivanov
csak egy lehet: a háttérben egy
jegyében az ellentétek szításá- a tüntetők között bukorosz–amerikai nagyhatalmi
hoz folyamodott a Kreml a Kau- kant fel, olcsó népszemegállapodás köttetett, amely
kázusban is.
rűséget hajhászva, s ezlényegében
átengedte az országot
Nem eredménytelenül. Grú- által le is hullt a lepel
az orosz politika térnyerésének
zia erősödő nyugati integráció- az orosz diplomácia vajával párhuzamosan erősödött lódi szándékairól. Minaz orosz beavatkozás is az or- denki számára nyilvánvaló lett, tani nehezen megszerzett kauszágban, mindenekelőtt Abhá- hogy Moszkva valódi szándéka kázusi pozícióit. Magára hagyja
ziában,
Dél-Oszétiában, egy oroszbarát rezsim hatalom- tehát szövetségesét, s de facto elAdzsáriában, kihasználva, hogy ra segítése. Oroszország ebben ismeri az orosz érdekek elsődlebékefenntartás címén még nap- a nyilvánvaló politikai szem- gességét a Kaukázusban. Annak
jainkban is orosz csapatok tar- pontok mellett a gazdaság okán az Oroszországnak az érdekeit,
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amelynek támogatására ráadásul a terrorizmus elleni harc terén szüksége van.
A nagy kérdés a hogyan tovább, azaz, hogy milyen politikát folytat majd az új grúz vezetés. Természetesen erre ma túl
korai választ adni, de az nyilvánvalónak tetszik, hogy a nyugatbarát politikát fel fogja váltani egy, az eddiginél Oroszországnak mindenképp jobban
tetsző politika. Grúzia mindenekelőtt gazdasági szempontból
van erre rákényszerülve, energetika terén például teljes mértékben Oroszországtól függ. A
gazdaság pedig nagy úr, hiszen
Grúzia a gazdasági összeomlás
szélén van, alacsony termelési
szinttel, kaukázusi mércével is
hatalmas munkanélküliséggel,
a társadalom minden szegletét
átfogó korrupcióval. Persze ne
gondoljuk, hogy Moszkva bármit megtehet Tbiliszi központi
hatalmának gyengítése érdekében. Erra utal az ideiglenes
grúz elnök elégedetlenkedő nyilatkozata amiatt, hogy Moszkva
konzultációra az orosz fővárosban „rendelte” Abházia, az
Adzsár Autonóm Köztársaság és
Dél-Oszétia vezetőit. A tárgyalásokon Adzsáriának például a vízumkönnyítések lehetőségét vetették fel az orosz vezetők, míg
Dél-Oszétia jelezte Oroszországhoz való csatlakozási szándékát. Raul Hadzsimba, abház
miniszterelnök pedig nem kevesebbet jelentett ki moszkvai sajtóértekezletén, mint hogy
Abházia fenn kívánja tartani
függetlenségét és „soha nem
lesz Grúzia része”. Ezzel szemben Tbiliszi új vezetői is mindenképp meg kívánják őrizni
az ország egységét – bár ez de
facto már nem létezik –, s e téren akár ütközni is készek
Moszkvával. Egy biztosnak látszik: az ország új vezetésének is
Grúzia területi egységének a
megőrzése lesz a gazdasági
helyzet javítása mellett a legne– E. S.
hezebb feladata.
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botrányok eredményeként
ma körülbelül annyira bizalomgerjesztő brókerként bemutatkozni, mint politikusként vagy éppen biztosítási ügynökként. A komoly politikai hullámokat vető K&H
Equities-ügy mellett nemrég
került nyilvánosságra egy más
jellegű, de elvileg szintén részvény-tranzakciókhoz köthető,
7,6 milliárd forint értékű csalás-sorozat, három éve pedig
hasonló módszerekkel 2 milliárdot csaltak ki a hiszékeny befektetőktől élelmes holland üzletemberek. Előbbi esetben jórészt külföldiek, utóbbiban hazaiak a károsultak.
A két ügylet közös vonása,
hogy a kitervelők egy kivételével külföldi állampolgárok, a
sokszor mit sem sejtő magyar
alkalmazottakat csak a kivitelezésre használták fel. Hasonló
módszerekkel és ígéretekkel
toborozták munkatársaikat,
akik folyamatosan cserélődtek,
ugyanakkor kellő rámenősséggel lehetőség volt a gyors előmenetelre is. Az angolul „boiler
room”-nak („kazánháznak”)
nevezett módszer lényege, hogy
a potenciális ügyfeleket a rendkívül agresszív „brókerek” telefonon igyekeznek rábírni sokszor nem is létező részvények
vásárlására vagy más befektetésekre. Az átutalt pénzek aztán
rendszerint nem jutnak el semmilyen tőzsdére, a szélhámosok készpénzben veszik fel az
egészet a számláról.
A csaló vállalkozások leleplezését, felkutatását nehezíti,
hogy papíron rendszerint egy
külföldi anyacég számára szerveznek ügyfeleket, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a törvény szerint nem
vizsgálhatja tevékenységüket,
megalapozott gyanú esetén legfeljebb bejelentést tehet a rendőrségen (ahogy ebben az esetben történt is), és közleményben hívhatja fel a figyelmet a
veszélyre.
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A könnyelmű és naiv befektetők vámszedői

Nagypályás szemfényvesztõk
Az egymás után bedőlő ingatlanszövetkezetek mellett az elmúlt évek másik nagy sikerű szélhámossága a fiktív tőzsdei befektetéseket kínáló ál-brókercégek története. Sokan beindulnak a kilátásba helyezett mesés hozamoktól, és anélkül bízzák e vállalkozásokra millióikat, hogy vennék a fáradtságot, és
utánanéznének az adott vállalkozás engedélyeinek.

A PSZÁF közleményben hívta fel a figyelmet a visszaélésekre

A kazánházból jelentik
A Positions Marketing Kft. egy
korábbi munkatársa lapunknak elmondta, hogy egy újsághirdetés révén került kapcsolatba a telemarketinges állásokat
és kiemelkedő jövedelmet kínáló céggel. A Váci út egyik elegáns irodaházában székelő
Positions Marketingnél egy jelképes állásinterjú után mindenkit felvettek. A munka elvileg
abból állt, hogy hazai cégvezetőknek kellett viszonylag kockázatos, de nagy nyereséggel kecsegtető határidős árutőzsdei
befektetéseket értékesíteni. Az
első két hétben, azaz a betanulási időszakban néhány vezető
alkalmi felügyelete mellett egy
elkülönített helyiségben telefonkönyvekből és szaknévsorokból kiválasztott vállalkozásokat
hívtak fel, s a lehetőség iránt érdeklődést mutató cégvezetőkről
kartont állítottak ki.

Akik nem hagyták ott már az
első napokban az egészet, két
hét után előléptek salesmanné.
A legkisebb megköthető üzlet
körülbelül 1,2 millió forintnak
megfelelő dollár értékű volt.
Reggelente eligazítás volt az
adott nap „market story”-járól,
ami rendszerint egy átlagos tájékozottságú üzletember számára is ismert lehetett (pl. olajmunkások sztrájkja Venezuelában vagy tűzvész dél-amerikai
kávéültetvényeken). A munkatársak ehhez a hírhez kapcsolódó határidős ügyletet ajánlottak
a felhívottaknak (pl. olajra vagy
kávéra) a chicagói árutőzsdén.
Rendszerint álnevet használtak, elmondásuk szerint egy bécsi irodából telefonáltak és
szükség esetén egymás mobilszámát adták meg referenciaként az ügyfélnek. A már szerződött kliensekkel egy másik
kazánház-fedővállakozás, a

Trends Trading Gmbh. foglalkozott tovább, újabb befektetésekre bírva rá őket, majd néhány hamis tőzsdei bizonylattal
alátámasztva közölték a sajnálatos hírt: pénzük nagy része
vagy egésze elveszett. Ha egyszer-egyszer véletlenül nagy politikai vagy gazdasági befolyással bíró ügyfél akadt a hálóba,
rendszerint „nyerő pályára tették”, az esetleges bonyodalmak
elkerülése végett.
Péktanonc, fõiskolás
A salesmanek alapfizetésként
minimálbérre voltak bejelentve, a többit zsebbe kapták. Jutalék járt az általuk bonyolított
forgalom után, emellett különböző bónuszok is léteztek (a hónap első üzletét megkötőnek, a
legtöbb ügyfelet befűzőnek, illetve az egyes csapatok számára
kitűzött célok teljesülése esetén). Ez akár havonta öt-hatszázezres fizetést is eredményezett,
ami kellőképpen vonzó volt az
amúgy meglehetősen vegyes
összetételű társaságnak – akadt
ott szerencsét próbáló péktanonctól passzív félévre került
főiskolás lányon át diplomás
közgazdászig mindenféle ember, de utóbbi volt a legkevésbé
jellemző. Az állandó hajtás a
multinacionális vállalatok atmoszféráját idézte, akárcsak az
egyik felkapott étteremhajón
rendezett céges bulik (korlátlan
italfogyasztás, egyéb tudatmódosítókkal fűszerezve).
Informátorunk néhány hónapot töltött el a cégnél, majd a
sűrűsödő gyanús jelek miatt távozott. A készenléti rendőrség
irodael- és lefoglaló akciójáról,
a vezetők bilincsbe veréséről
már csak a volt kollégáktól érte– BALOGH ÁKOS GERGELY
sült.
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Szép új világ, gondolatbűnök nélkül – 2. rész

A magánélet vége
„Értünk jöttek, nem ellenünk” – hangzott a pesti vicc az 50-es években. A mai informatikai és
távközlési technológiák korábban elképzelhetetlen mértékben teszik lehetővé az egyén kontrollját. Történik mindez a mi érdekünkben, a terroristák, pedofilok és szerzői jogsértők ellen – így
a hatóságok és a multik. A fenti rétegek viszonylag alacsony számarányát tekintve ez talán mégsem indokolja kellőképpen az állampolgárok teljes körű megfigyelését. Ha vetünk egy pillantást a
Nagy Testvér rendelkezésére álló eszközökre,
igencsak ijesztő kép bontakozik ki.
Számítástechnika
A cikk első (októberi) részében
vázoltuk, hogy milyen vívmányokkal ajándékoz meg minket
a Microsoft vezette konzorcium. Az ún. trusted computing
technológiának hála, a következő Windows verzió óriási lehetőségeket rejt magában: a gépünkre csak meghatározott
szoftvereket
telepíthetünk,
(akár szerzői jogilag, akár politikailag) illegális tartalmak lejátszása, megnyitása, másolása
megtiltható, szabad bejárást
engedünk gépünkre a redmondiaknak és a velük jóban lévő
kormányoknak, lehetővé válik
a dokumentumok olvashatóságának meghatározott személyekre való korlátozása, tartalmuk utólagos módosítása, stb.
Mobilkommunikáció
A mobiltelefon alapjaiban változtatta meg kommunikációs
szokásainkat, és jelentős kihatással van szociális életünkre
is. A jelenség előnyeit és hátrányait sokan, sokféle aspektusból vizsgálták, egy dologról
azonban a legritkább esetben
esik szó: teljesen önként és saját költségünkön informáljuk a
legkülönfélébb személyes dolgainkról az érdeklődő hatósá2003. DECEMBER

gokat. Évekig visszakereshető a
be- és kijövő hívásaink listája,
valamint az általunk küldött és
kapott smsek szövege. A teljes
beszélgetések tárolása is csak
műszaki kapacitás és elhatározás kérdése. Ennél is aggasztóbb azonban az, hogy a mobiltelefonunknak „hála” pontosan követhető a mozgásunk a
cellainformációk segítségével.
Na és, mi baj lehet ebből? –
gondoljuk. Egy kíváncsi hatóság, vagy akár bármely, a mobilszolgáltatóra hatni tudó
szervezet meg tudja mondani
például, hogy milyen rendezvényeken jártunk 1998-ban, de
akár azt is, hogy kikkel találkoztunk egy meghatározott
időszakban. Semmi probléma,
legyintünk, hiszen egy más
névre vett prepaid kártyával
bárki könnyedén átverheti a
Nagy Testvért! Ez az elképzelés
igencsak téves, hiszen például
még high technek nem feltétlenül nevezhető rendőrségünk
számára sem jelent problémát
egy prepaid számnak a tulajdonoshoz való kötése, akár a
partnerei híváslistájának elemzésével, akár a megegyező cellapozíciók segítségével – ha
esetleg egyszerre hordanánk
régi és új telefonunkat.

Digitális
fényképezõgépek
Nem aludhatunk teljesen nyugodtan olyan ártatlannak tűnő
eszközök mellett sem, mint egy
digitális kamera, fénymásológép vagy szkenner. Az általuk létrehozott képekben
ugyanis megjelenik a készülék
egyedi azonosító száma, amely
számos transzformáció után is
kiolvasható. Megállapítható,
hogy ki a képet vagy a szórólapot készítő eszköznek a tulajdonosa, vagy például, hogy ki
készített illegális másolatot a
Playboy fotóiról. Megoszlanak
a vélemények arról, hogy jelenleg mennyire széles körben terjedtek el ezek a technológiák,
tény, hogy a színes fénymásolóknak már mindegyike rajtahagyja „névjegyét” az elkészült
másolatokon.
Ha valaki nem használna
semmilyen elektronikus eszközt, akkor sem tud könnyűszerrel elrejtőzni a kíváncsi
szemek elől. A széles körben elterjedt térfigyelő rendszerek
összekötve a fényképes lakcím
adatbázissal (amilyen pl. a hazai) alkalmasak az arra járók
azonosítására. Itthon ezek a
rendszerek (egyelőre) nincsenek összekapcsolva, de például
egy tüntetésről készült videofelvételek alapján így is összeállítható (lenne) a résztvevők
névsora.
Uncle Sam,
mint Big Brother?
Az
állampolgárok
teljes
ellenőrzésének ötlete nem csak
a legsötétebb diktatúrákban
merül fel. Nagy hagyományai
vannak a világ egyik legrégibb
demokráciájában is. Évek óta
nagy felháborodást kelt az
Echelon rendszer működése.
Az Echelont egy amerikai kormányszerv, az NSA (National
Security Agency) működteti,
néhány ország (Anglia, Ausztrália, Kanada, stb.) segítségével. Nem más, mint egy műhol-

dakból és földi állomásokból
álló globális lehallgatórendszer. Hivatalosan elismert tény,
hogy a világ legnagyobb számítógépes feldolgozó kapacitása
az NSA-nál található. A rendszer képes a világ digitális
adatforgalma (email, fax, telefon, stb.) 90%-ának lehallgatására. A hatalmas mennyiségű
információt meghatározott
szempontok szerint elemzik,
valamint célzott információgyűjtésre is alkalmas.
Figyelemre méltó a legújabb
amerikai kezdeményezés, a
Teljes Információs Éberség
Program is. A közelmúltban
felállított Információs Éberség
Hivatal célja minden egyes ember digitális életdossziéjának
összeállítása (a miénk is!). Az
állami adatbázisok és lehallgatórendszerek összekapcsolásával minden ismert személyazonosságú állampolgárról
összegyűjtik a rendelkezésre
álló információkat: életrajzi
adatok, mit vásárolt a hitelkártyájával,
telefon-híváslista,
emailek, stb. Ezekből az információkból ezután előre kiszűrhetőek a terroristagyanús egyének, de nemcsak ezek, bármely
más szempont szerint elemezhető az adatbázis. A projektet
hatalmas felháborodás fogadta, de a jelenlegi információk
szerint a hivatal megkezdte
működését.
A folyamat akkor is ijesztő,
ha bízunk abban, hogy a demokratikus jogállami berendezkedés nem változik. Ha esetleg
mégis, egy jövőbeli diktatúra
számára tényleges lehetőség nyílik az állampolgárok minden lépésének, gondolatának kontrollálására. Megtudható rólunk,
hogy merre járunk, kivel beszélünk, és találkozunk, mit vásároltunk, milyen megmozdulásokon szoktunk részt venni, kivel
és mit levelezünk. A Nagy Testvér eszköztára minden képzeletet felülmúló módon kiszélese– SZ. A.
dett.
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Pápai Lajos püspök a keresztény értékek válságáról és a reményről

Magyarország félhomályban
Lapunknak adott exkluzív interjújában a győri egyházmegye püspöke
beszélt a több irányból felerősödött keresztény-ellenességről, az Európai
Alkotmányról, elődjének, a mártírsorsot vállalt Apor Vilmos püspök örökségéről, és arról, hogy milyen lelki állapot jellemzi 2003 végén az országot.
– „Azt szeretném, hogy az
emberek az utcán közlekedjenek, a templomokban imádkozzanak, és a parlamentben
politizáljanak” – mondta
Medgyessy Péter tavaly, két
utcai MSZP-s szórólap-kampány között. Püspök Úr! Mit
gondol erről a kijelentésről?
– A szocializmusban úgy értelmezték a vallásszabadságot,
hogy szabad a templomban
imádkozni. A keresztény ember
számára viszont természetes,
hogy hívőként a mindennapi
élet bármilyen területén megjelenhet, részt vesz a nemzet életében. Tehát ha valaki úgy érti
az idézett kijelentést, hogy a keresztény ember csak a templomban legyen hívő, akkor az
elfogadhatatlan számunkra.
– A tavalyi választási kampány óta pedig felerősödött a
kormánypártoknak azon igénye, hogy az egyházak ne politizáljanak.
– Nyilvánvaló, hogy az egyház tagjai között ilyen értelemben van különbség, tehát papoknak vagy püspököknek nem
kell pártpolitikával foglalkozni.

Az egyház előírja, hogy a papok
ne töltsenek be olyan feladatot,
amely közhatalom gyakorlásában való részvételre jogosít. De
ez nem állami törvény, hiszen
az Alkotmány alapján nekem
erre éppen annyi jogom lenne,
mint bárki másnak, hanem egy
belső, egyházi önkorlátozás.
Azért létezik ez a szabály, mert
egy püspöknek vagy egy papnak többféle szellemi mozgalomhoz tartozó hívei is lehetnek. Az egyház vezetőinek akkor kell megszólalniuk, ha mindenkit érintő erkölcsi alapelvek
vagy az emberi jogok forognak
kockán. Akkor viszont fel kell
emelniük a szavukat.
– Egyik előadásában azt tanácsolta a fiatal hívő értelmiségnek, hogy „merjen önmaga lenni és vállalja, hogy ő
más”. Mit értett ezalatt?
– Általában a „másságot” arra szokták alkalmazni, hogy
egy nagyobb tömegen belül egy
kisebb résznek a másságát jelöljék meg vele. A hitüket tudatosan vállaló fiatal keresztényekre is nyugodtan lehet ezt a kifejezést alkalmazni, ugyanis ki-
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sebbségben vannak. S mint kisebbség, véleményem szerint
megérdemelnék a pozitív megkülönböztetést.
– Hogyan?
– Ha valakiről kiderül, hogy
valódi keresztény életet él,
rendszeresen gyakorolja a vallását, akkor gyakran egyfajta
lenézéssel szembesül. A szocializmus, mint hivatalos ideológia ugyan megváltozott, például
a kapitalizmust már nem bírálja, de az egyház- és vallásellenesség megmaradt. Korábban
szisztematikusan folyt az egyház kiszorítása, elnémítása, de
arra azért ügyeltek, hogy a médiában ne legyenek nyílt támadások ellenünk. Ma pedig tény,
hogy évente többször meggyalázzák a katolikus temetőket. A
média pedig elbagatellizálja
ezeket az ügyeket.
– A sajtó általában egyszerű rongálásnak állítja be az
ilyen és az ehez hasonló ügyeket.
– Ha tényleg csak rongálásról van szó, akkor Mécs László
költő soraival élve el kell mondanunk: „E fiúkért valaki felelős.”
– De nemcsak a temetőben
lehet rongálni, hanem a közéletben is. Pár éve egy „művészeti” eseményen disznóvérbe
mártottak keresztet, idén pedig egy „művészfilmet” hirdettek úgy, hogy a kereszt horogkeresztet formált a plakáton.
– Bizonyos liberális körök
nem elégednek meg azzal, hogy
ők úgy gondolkodnak, ahogy
akarnak, hanem szinte bosz-

szantja őket, hogy van, aki másként gondolkodik. Ezt a tényt
nem tudják elfogadni, és úgy reagálnak rá, hogy a hivők számára szent jelképeket teszik gúny
tárgyává.
– Keresztényellenes hangokat azonban mostanában
nemcsak a kormánypártok oldaláról lehet hallani, de egykét hangos, magát jobboldalinak tartó csoport irányából
is.
– Az egy bizonyos oldalról érkező támadások már nem lepnek meg bennünket, mert azok
természetével tisztában vagyunk. De mindenképpen fájó,
amikor azt tapasztaljuk, hogy
másutt is akadnak olyan erők,
akik szisztematikusan támadják a kereszténységet, csökkenteni akarják annak hatását a
magyar történelemre és visszasírják a pogány időket. Vádjaikkal szemben Magyarországon a
kereszténység elterjedése egy
alulról jövő mozgalomból indult el, Szent István inkább
csak már az intézményi kereteket hozta létre.
– Többen úgy gondolják
közülük, hogy nemcsak a kereszténységgel szemben kell
harcolni, de az általánosan elfogadott eredettörténetünkkel is.
– Nem a mi feladatunk, hogy
történelmi kérdésekbe beleszóljunk, ám a magánvéleményem
az, hogy van valódi történelmünk, és nem szorulunk rá
dákoromán jellegű elméletekre,
ami miatt mások nevethetnének rajtunk. Nem kell szégyellni az igazi történelmünket.
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– Napjainkban éles vita zajlik arról, hogy az Európai Alkotmányban szerepeljen a
kontinens keresztény értékeire való hivatkozás. Miért fontos ezen értékek megnevezése?
– Az Alkotmány preambulumának semmi köze a mostani jogokhoz. Egyszerűen ténykérdés, hogy ha megemlékezünk a görög és a római civilizációról, vagy a felvilágosodásról és egyebekről, akkor nevetséges volna a kereszténységet
kihagyni.
– Milyen hatása lehet az
uniós csatlakozásnak a hívő
magyar emberek életére?
– Ez nagyrészt azon múlik,
hogy egy unióba belépő ország
milyen érdekérvényesítő képességekkel rendelkezik. Ha valamit nem tudunk kiharcolni, akkor azért most már csak magunkat hibáztathatjuk. Sok
függ attól, hogy emelt fővel
csatlakozunk-e az Európai Unióhoz. Az is fontos szempont,
hogy mi magyarok mivel tudunk hozzájárulni az unió kereszténységéhez, hiszen az unióban a keresztény értékek válságban vannak. Ezer évvel ezelőtt, amikor Szent István országa az akkori európai közösségbe belépett, szintén mélyponton volt az európai kereszténység. A mi belépésünk pozitívan változtatta meg a helyzetet.
– Melyek ma a katolikus
egyház legnagyobb gondjai?
– A papság elöregedése mára
súlyos gonddá vált. Még ha a jelentkezők száma most növekedne is, akkor is sokáig tartana,
hogy a javulás érezhetővé váljon. A keresztény értelmiség nevelése terén szintén nehézségeink vannak. A régi rendszerben
nagyon sok értelmiségi megőrizte a hitét, de mégsem nevezhetjük őket keresztény értelmiségieknek, mert a hitük nem
állt értelmiségi szinten. Nagyon
fontos, hogy erős értelmisé2003. DECEMBER

günk legyen. Hiányuk belső bizonytalanságot eredményezhet.
– Milyen állapotban van az
egyházi oktatás helyzete Magyarországon? Ön a győri
egyházmegyében igen tevékeny tíz évet tudhat maga mögött, hiszen a térségben nyolc
katolikus iskolát alapított.
– Nagy eredmény, hogy létezik négyszáz katolikus iskola,
lényegében egységes irányítással. A rendszerváltozás óta az
egyházi iskolahálózatot tulajdonképpen kiépítettük, és mostantól már annak minőségét
szeretnénk javítani.
– Hogyan tekint az egyház
a fiatalokra?
– Rajtuk múlik az egyház jövője. Egyébként az egyetemista
korú fiatalokat könnyebben
tudjuk megszólítani, mint a
negyven évnél idősebbeket,
akik már gyakran közömbösek.
A fiatalokban még van egy kiirthatatlan vágy valami más
után.
– Püspök Úr! Ön igen sokat tett mártírhalált halt elődje, az 1945-ben a szovjet katonák által agyonlőtt Apor Vilmos győri püspök emlékének
ápolásáért. Miért fontos Apor
Vilmos szellemi öröksége?
– Apor Vilmos előkelő származása ellenére nagyon jól
megértette az egyszerű emberek gondjait. Sokat tett a szociális igazságosságért, mentette
az üldözötteket. Amikor például meghozták a zsidótörvényeket, akkor a szószékről támadta
meg az akkor belügyminisztert,
később felkereste a győri gettót
és még szocialistákat is bújtatott. Tudatosan vállalta a mártíromságot, amikor több száz
lányt és asszonyt védelmezett a
részeg szovjet katonák elől.
Apor Vilmos jellemzően huszadik századi szent. Úgy lett vértanú, hogy megtapasztalta a
náci és bolsevik diktatúrák előszelét. Életművéről a rendszerváltozás előtt természetesen
nem lehetett beszélni. Azóta vi-

„A mindent elöntõ, szürke köd passzívvá teszi az embereket.”

szont sikerült azt is elérni, hogy
1997-ben a Szentatya boldoggá
avatta Apor Vilmost.
– Mit szól ahhoz, hogy a várakozásokkal ellentétben idén
nem a pápa kapta meg a Béke
Nobel-díjat?
– Ez sem a Szentatyának,
sem az egyháznak nem jelentett
semmiféle traumát, legfeljebb a
Nobel-díj bizottság fosztotta
meg magát attól a megtiszteltetéstől, hogy a pápa huszonöt
éves fáradozásáért egy ilyen kitüntetést adhasson.
– Ön szerint milyen morális, lelki állapotban van Magyarország 2003 adventjén?
– Az ország mai lelki állapotát leginkább ahhoz a félhomályhoz, ködhöz hasonlítanám,
amikor hajnali misére mennek
az emberek, de a templomokban ragyog a fény, világosság
uralkodik. Úgy látom, hogy a
rendszerváltozással bekövetkezett sok új változást az emberek
nem tudták feldolgozni. A nemzet erkölcsi állapota is megren-

dült az elmúlt évtizedekben. Az
elmúlt években nyíltan hirdetett erkölcstelenség a helyzetet
még súlyosabbá tette. Eközben
az emberek azt látják, hogy bizonyos dolgokat meg lehet tenni anélkül, hogy annak bármilyen következménye lenne. Ennek eredménye, hogy rezignálttá, közömbössé válnak, s azt
gondolják, hogy minden mindegy, úgysem lehet tenni semmit.
A mindent elöntő, szürke köd
passzívvá teszi az embereket, s
ez hatalmas veszély. A kereszténység üzenete ezzel szemben
az, hogy a történelemre ugyan
mindig jellemző egyfajta félhomály, hiszen a régi világot Isten
országának megjelenése nem
változtatta meg térben és időben, hanem azon belül terjedt
el, de aki akarja és van szeme
hozzá, az a félhomályban is észreveszi a terjedő fényt. Nekünk
pontosan az a feladatunk, hogy
ezt a fényt bemutassuk és felragyogtassuk, különösen kará– NÉVAI GÁBOR
csonykor.
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VizuálKult
Nem pite, bár ami

Széttépni
János Pált?
Ha az Olvasó tudná,
hogy utálom az általánosítást mint nyelvi-gondolati slampot, megbocsátaná, hogy egy újságmellékletként piacra dobott
DVD-ből, az NBC amerikai óriástévé élő mjúziksóinak legnagyobb dobásaiból ezt a címet bírom kihozni. Az alantas
részletek alant.
aradva a címnél és a
könnyed, körültekintés
nélküli fogalmazásnál,
tán maga a Jóisten se tudná már
előszámlálni, hány DVD-tallózó
lap, vagy annak látszó tárgy jelenik meg a standokon – különbséget tenni, egyedi jegyeket felfedezni pedig a többi párhuzamos
világvallás összekapcsolt feljebbvalóival együtt se lenne képes.
Mert mindegyik reklámoz filmeket, mindenhol ott vannak a legújabbak dögös fotók, lehetőleg
ugyanabból a kiadói reklámanyagból másolva, mindegyikben
figyel retró-rovat, és mivel a hifimagazinok is átmentek filmajánlásba, -szortírozásba és -kritizálásba, és a celluloidos meg videós lapok se hagyják ki már a kütyübeharangozást és -tesztelést, minden mindennel összeért és baromira ugyanolyan lett ugyanazon
istenek összes egei alatt.
Ebből nekünk van hasznunk:
egymással versengve purcantják
ki magukat a szerkesztőségek,
hogy milyen valós filmmelléklettel rukkoljanak elő. Hál' (megint)
Istennek, némelyek arra is ráéb-

M
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redtek, hogy jobb, mégis olcsóbb
lemezekkel összecelofánozódva
lesz több a kevesebb, mert lakatolódik a vásárlók leláncolása, magyarán az üzlet, mint olyan.
És amikor egy ilyes tipikus,
pszeudo-újsággal csomagolt szatyorban Tarantino neve virít egy
tipikusan (jól) plakatírozott mozifilm sugárlemezéről, nem kis merészség, esetleg nagyobb adag naivitás, hozzá nem lövés kellhet
ahhoz, hogy Best Of NBC címmel egy kimondottan ronda borítót állítsanak a startkőre. Tisztára, mint egy marketinget nem látott CD-ROM.
Na, de belül! Teljes értékű kárpótlás! Kiderül, hogy odaát még
vannak élő zenei műsorok – attól
még, hogy show-nak hívják őket,
nem okvetlenül széthízott-szürke
csalogányok vagy háznyi trombitásromok uralják a képcsövet.
A csalogányok arra nem (mindig)
csalnak, ott biztos nem fordulna
elő, hogy slágerénekesnő saját,
húsz évvel korábbi dalának akkori kazettájára tátogjon. Mert mit
is látunk itt? Pl. Claptont, igaz,
egy '93-as műsorból kimetszve,
ahol is eljátssza a Wonderful
Tonightot, ő gitározza saját lassú
kezével, ő maga is énekli a hangulatos raktár-próbateremnek
maszkírozott stúdióban.
Ugyanitt feltűnik Paul, igen,
az a Paul: előbb csak pár másodpercre vágják be, amint egy ifjú
parodista fisztulás dalába bemondja a pincemély refrén egy

szavát, miként azt a felkonfjait jó
színészi tehetséggel álkorrektúrázó műsorvezető is tette az imént,
naggyon lazán, fel se tekintve papiruszai közül. Paul aztán elzongorázza a Hey Jude-ot, természetesen élőben kísérik Wings-es barátai, köztük az akkor még egészséges, vidám szőkeség, Linda.
A dal beatlesesen se volt semmi,
de energiája most is elképesztő
– közben kiderül, mennyivel
jobb kulissza a klub-hangulatra
intimen világított belső tér mint
hazai megfelelője, az udvarház
műmuskátlival, munkalámpákkal, sörpaddal és borszörppel,
hogy az erősítőkombók és a
hangszerek, drótok egyáltalán
nem zavarnak senkit, kivéve nálunk az antitálentumokat, s hogy
a zene jobb, mint a pszeudó-dajdaj.
Feltűnik a show-kban Aretha
Franklin, elképesztően nagyot
muzsikál egy kivétellel csupa
afro session-zenészeivel, akire a
válogatás összekötésére beültetett nyegle faszi azt a humort lövi, hogyha az énekesnő hajózna,
akkor mindig zátonyra futnának
a mellein (?!), akkorák. Ezt nem
is értem pontosan (bár tényleg
nagytüdejű a zseniális művész),
mindenesetre combos bunkóság,
egy Szulák-műsorban mi is mérlegbe állunk már vele. Nem ragozom tovább, ez a környezet, a
taps-feliratok (vagy legalábbis
azok érzete) nélküli stúdió
Springsteennek és a Nirvanának
ugyanúgy megfelel.
Néha még Wayne idióta világa
is feltűnik, nem hiszem el, mint
a korabeli amcsi tévékukker se,
de igaziból Madonna ágyán találjuk a két istenverte barmot, a
művésznő harisnyatartóban hozza legjobb Monroe-formáját,
majd valódi, igen hosszú csókot
vált az egyikkel, miként azt Bartók is írja a Kékszakállú partitúrájában.
Végére hagyom a csattanót:
Sinead O'Connor művésznő füldugót húz, és a capella, magyarán ohne musik előad egy megle-

hetősen zavaros, előbb pacifistának, utóbb csak simán anarchistának tűnő számot, a Háború
(háborodott?) címűt. A szpíker
meséli, hogy a kamerapróbán végül a csaj egy kisgyermek képét
mutatta fel. Élőben viszont a pápa színes fotóját rántja elő, és végignézhetjük a soha azóta le nem
vetített felvételről, amint széttépi
azt. Alig merem leírni, amit a kamera ezután befog: a nő nyakában arany Dávid-csillag csillog.
Döbbenetem négy fekete lány
oldja, akik alakját, mozgását se
említeném egy lapon holmi Baby
Sistersekkel, ahogy sötét ezüstöt
énekelnek élőben, hibátlan koreográfiával, az meg nyomtathatatlan, pedig tűrné, csak a szavakat
nem lelem.
Aki ezek után se keresi a
DVD-t, magára vessen, kölcsön
ilyesmit nem adunk. Ha megtalálta, akkor csak annyit javasolnék, hogy a kettes trekket léptesse át. De előbb még a nejlont
tépje szét. Semmiképp se János
Pált.
– SZILVER OTTÓ
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Könyvelõ
tt egy könyvajánló lenne. Ez
mégsem az. Aki ismeri Végh
Attilát és verseit, annak úgyis hiába írok bármit, tudja,
hogy egy klasszikusan, sőt, görögösen művelt költővel van dolga. Vagy aki írásait olvasta már,
annak atomcsapáshoz hasonlatosan megsemmisítő erejű intellektuális humora, a mondatszerkesztésnek verset idéző,
gond nélküli ritmusa és nem
utolsó sorban az örök javakkal

I

Kritikán alul
Katalin, a képzet asszonya

A nem-bírom-nõ
agyunk páran, kik flekkpénzért cikizzük a kereskedelmi tévék kölninek
marketingelt izzadságfolyamait, ez se egy büszke mesterség,
hiszen arra épül, ami vacak.
Na, de amit most láttam… a
kukacállapotából numerikussá bábozódott kettes csatorna
magica – Havas Henrik boldogtalan emléke után szabadon – jogi show-t kezde szórni.
A pulpituson a mára ítélőszéki
szóvivővé avanzsált, dohányos
férfi-hangú Sándor bírónő
hűlt helyén csücsül Katalin. És
ugyanazzal a másodosztályú,
színészképzős blazírtsággal adja az unott, mégis szívtelen nőalakot, mint elődje, aki a pálcán kívül még az utat is törte a
magyar televíziózásban.
Alapeset, hogy mindenkit
foglalkoztató ügyeket, az
eljárásból
és
a
fiktív
al/felperesek érvanyagából eltanulható logikákat kellene
forgatókönyvesíteni, ehhez képest a tanúk padján önkaparásos nézőkínzást generálva om-
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lik össze egy őszülő harmincas
szülő, mellesleg pedagógus,
akinek tanárnő felesége érettségiző diákjával szűrte össze a
levet. Kiscsávó pedig megruházta a tanár urat, akit most
bordáinak töretésén túl sokkal
jobban megvisel a tárgyalás
maga. Apuci, a felszarvazott,
egy szárazra gépelt monológ
artikulálása közben homokot
sír a szeméből, egy rostáig jutna Vas utcában, itt viszont ötmillió készülékbe elektronizálják; Katalin cárnő felfüggesztett börtönt szab ki, hozzátéve.
Stílszerűen harangozzák
már a következő adást: kolostorban molesztálja a pap a leányt – a gyóntatószék árnya
rejti a bűnt. Brávó, tv2! Várom
a folytatásokat: Szodómia a
rabbiképzőben, vagy A Hit
Csarnok mint melegház című
epizódokat, nyilván ezeket is
tervbe vették, hisz éljen az
ökumené, ha már a tolerancia
elhunyt.
Hadd bíráljam ez egyszer
én is a bíróságot, hisz ez most
úgyis olyan trendi: csak azt
sajnálom igazán, hogy sorozat
lesz Katalin bírónőből, hogy a
forgatókönyvírók hosszú bevételi terve nem olyan, mint a
nemes ítélet indokló része.
Nem egy ügyű.
– SZ. O.

Értékpárti kritikai hajlam

Hiányjel
mérő, kíméletlenül értékpárti
kritikai hajlam tűnhetett fel. Vékonyka, ám elgondolkodtató,
ezért mégis több estés versfüzete kapcsán végképp csak a
Delete billentyűt nyomkodom,
mert szeretném bár a fenti két

feltételből kimaradtak figyelmét
felkelteni, mégsem gondolnám,
hogy sorai helyett nekem kellene beszélnem.
Forgassanak bele a Tiltott
építkezésbe, töprengjenek kicsit,
és értsenek meg engem. Enter.

A Hír Televízió népszerű Ketten című portréműsorában elhangzott beszélgetésekből jelent meg egy válogatás. Az igényes kiállítású kötetben megosztja velünk gondolatait többek között:
Makovecz Imre, Dr. Papp Lajos, Béres József, Eperjes Károly,
Melocco Miklós, Lázár Ervin, Pitti Katalin, Raksányi Gellért,
Szörényi Levente, Czakó Gábor, Gyurkovics Tibor, Kovács Ákos,
Gyarmati Dezső, Tolcsvay Béla, Kubik Anna, Hargitay András,
Szokolay Sándor, Berecz András. A könyv megrendelhető a Ketten
infóvonalon: 06-30/ 332-32-22, ára: 2990 forint + postaköltség
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Lemezvágó
Házigagyi klasszik

A diszharmonikusok
E hónapban is valóságos ollócsodámon csillan a fény, mert a komoly/klasszikus zenébe is betüremkedtek
azok a kellemetlen minőségproblémák, amelyek a novemberi számban ecsetelt úgy-teszekmintha-a-jutút-hallanád-de-nem-az-típusú,
akkor aktuális felhorgadásomat kiváltották.
Irány a metszés, de
előbb kis okoskodás.
ondolkozott-e már azon az
Olvasó, mi történik, ha
feljátssza Beethoven Holdfény-szonátájának elejét (az elég
könnyű) odahaza a mini-musiccenter beépített mikrofonja
előtt? Vagy leforgat otthon egy
régi, noname bakelitet, és recsegésmentesen átírja CD-re, kis

G

tömegzajt, sustorgást kever hozzá. Mindkét esetben megszülethet, mondjuk, Szvjatoszlav
Richter, mondjuk, kisinyovi,
mondjuk, '67. március 5-i koncertjének eddig kiadatlan felvétele. Ha megveszem, elkezdek
hinni is a borítóban, és jó lesz
nekem – de még jobb lesz az
agyafúrt gyártónak. Azt hiszem,
ha valami, hát ez volna a tiszta
haszon. Vásároltam én már
Pavarotti-lemezt, amin nem ő
énekelt, bár ez a szó kissé
eufemizálja annak a névtelen
pasasnak esetében a hangadás
megszentelt szavát.
Mégsem ez a fő baj. Másképp
is lehet pénzt keresni. Jugoszláviában vagy más, pillanatnyilag
épp olcsó helyen a kisvárosi zenekarral felveszek pár népszerű
művet. Vivaldikat, Mozartot,
Beethovent. Kamaradarabok
előnyben. Persze, az együttest a
felvétel idejére átnevezzük, lehetőleg a Festival, vagy a London, a Vienna, vagy a
Philharmonic szavak szerepeljenek benne. És nyomom is a
cédét. Szerzőink több mint 70
éve holtak, a szűk esztendőkben
tengődő zenészektől diszkontáron megváltom a felvétel jogait
(írhatnám becsapásnak is, de az

olyan ciki), és még tisztább
hasznot húzok. Mert itt senki
nevével vissza nem éltem, csak
eladom, mint az Adios táskát
meg a Panasenic hifi-cuccot.
Mert a komponista klasszikus, a
mű népszerű, az a 4-5 zenekarnévbe ültetett szó pedig húzóerő a felületes vásárlónak. És
minden angolul legyen, kisebb
hibákkal, hogy a nyelvet tudókat is elbizonytalanítsam. Olcsón adom viszont, hogy legalább a pénztárnál ne kelljen
hezitálni, öccázbó' megvan hazára a kulissza.
És a legszomorúbb most jön:
viszik a lemezeket, mint a cukrot, ötezerből már azt hiszik,
zsebre tették mindazt, amit a ze-

LENIN SIRATÁSA

Retro
Nagy Októberi Szocialista Formadalom II.

Mindennapi Lenin
olytatjuk múlt hónapban
megkezdett művészeti sorozatunkat, ha az ÉS nem
közli őket, nekünk kell őrizni a
lángot – vagy legalábbis a megbotránkozás tüzét. Good bye, Lenin – visítják német és már magyar mozikban is, mi viszont a
magunk hűvös, ám igen elegáns
módján klasszikussal búcsúzunk
az évtől, egyúttal a napokban új
öltönyt kapott vezértől is. Ne fe-
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ledjük, hogy bár több Lenin-vers
egyhamar nem látható az Ufiban, a költemények alanya a Vörös téren ma is látogatható,
ugyanolyan hallgatag, mint a peresztrojka előtt volt. Hihetetlen,
de az őt tagadó rendszer ugyanúgy orra előtt hagyta a viaszbábot, senkit nem zavar a jó hetvenöt éve elcsendesedett forradalmár. Mintha azt jelezné behunyt
szeme is: semmi se változott.

neirodalomból érdemes. (Értem én, persze, mert a nagy kiadók repertoárja tízszer ennyibe kerül.
De ha azokat senki se
veszi, nem is lesz olcsóbb soha…) És a
legmegátalkodottabbja, illetve a legjobb
szándékkal vásárló
kispénzű zenebarát
még hallgatja is ezeket a javarészt csapnivaló minőségben és
igen gyenge művészi tartalommal rögzített korongokat. Ismertetőjelük árukon és gagyi
borítójukon kívül, hogy mindig
sorozatszerűen (dömpingvásárlás!) jelennek meg, ezer köntösük lehet. És egypár karmesternév, ijesztésül: Anton Nanut,
Alexander von Pitamic, Hans
Zanotelli, Sidney Lark, Alberto
Lizzio, Henry Adolph.
Most indulok, és szétlemezvágózom mind. Ameddig le
nem kapcsolnak, folytatom a
kultúrkampfot, de elkelne egy
kis szolidaritás a fülsértés elleni
csatában.
Legalább mi, itt a jobb csatornában ne hallgassuk a Városi
Diszharmonikusokat. – SZ. O.

Szulejmán Sztálszkij már a
halott vezért siratja, általam
döntött betűiből dagesztáni
muzulmán gyökereinek transzcendenciális szüremkedései érzékelhetők. Vigyázat, csak értőknek! Ím, örökbecsű siralmának részlete (ide se írok fordítót, puszta jóakaratból, s a megbízás hátteréről mit se tudva,
próbáljanak csak tiltakozni, érdekes lenne):

Most már tudom: ez a világ
csak karavánok útja, elvtárs!
Fájdalmunk kútjába ki lát?
Vigasztalni ki tudna, elvtárs?
Szabadság útján lépdelünk,
Lenin világított nekünk,
De elhagyott már, nincs velünk,
Elindult hosszú útra, elvtárs!
(…)
Lenin! Ó, mérget inna szánk,
ha ezzel feltámasztanánk!
Virágba bomló almafánk
kidőlt, a porba hullva, elvtárs!
(…)
Hol a gondolat hőse? Hol?
Szulejmán, ülsz s gondolkodol.
„Lehet, hogy ő már nincs sehol?”
– kérdem újra meg újra, elvtárs!
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Aranyévforduló

6:3

50 éve verte az Aranycsapat a Wembleyben az
angolokat. 1953. november 25-én százötezer szigetországi öltött
fel magára a hűvös idő
elleni védelemként térdig érő vászonkabátot,
tett a fejére kalapot, csapott a hóna alá esernyőt,
majd indult a londoni
Wembley-stadionban
rendezett Anglia–Magyarország-mérkőzésre.
em rághatták előzetesen tövig a körmüket az izgalomtól, mert az angol válogatott a mérkőzés előtt kilencven
éve őrizte hazai veretlenségét.
Akik újabb brit diadalt vártak,
csalatkozniuk kellett, viszont tanúi lehettek egy varázslatos kilencven percnek, ahol a magyar
válogatott felcsillantotta előttük a
labdarúgás jövőjét, mellesleg győzelmével minden nemzeti tizen-
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egy közül először térhetett haza
győzelemmel a szigetekről.
6:3. Egy eredmény, amelyhez
nem kell időpontot, sportágat,
eseményt, résztvevőket csatolnunk, mégis mindenki tudja, mi2003. DECEMBER

ről van szó. Egy mérkőzés, melyet a külföldi sajtó még azelőtt
nevezett el az Évszázad Mérkőzésének, hogy a holland Horn sípjelére a kezdőrúgást elvégezték volna. Egy meccs, amelyről a magyar futballtörténelemben egyedüliként könyvet írtak és filmet
készítettek. Grosics – Buzánszky,
Lóránt, Lantos – Bozsik, Zakariás – Hidegkuti – Budai II, Kocsis, Puskás, Czibor. Egy tizenegy, melyet kis hazánkban olyanok képesek felsorolni, akiknek
a világszenzációt jelentő győzelem idején még a szülei is csak
halovány gondolatot jelentettek a
nagyszülők agyában.
A megdicsőüléshez persze göröngyökkel teli út vezetett. Az angol–magyart megelőző utolsó hivatalos mérkőzésen legjobbjaink
idehaza csak 2:2-es döntetlent
szenvedtek ki a svédek ellen, ráadásul a kiutazás sem volt éppen
zökkenőmentes. Amikor a fiúk
végre kijutottak, elfogytak a
problémák: már csak focizni kellett, azt, amihez a legjobban értettek. Az angolok a szokásos
„rúgd és fuss”-taktikával rukkoltak elő; fikarcnyi esélyük sem
volt a nagyrészt zseniális labdaművészekből álló, négy csatárral
és egy visszavont középcsatárral
rohamozó magyarokkal szemben. Nyomát sem lehetett látni a
mai futballban tapasztalható
brutális bodicsekeknek, fogsort
mozgató könyökléseknek, sunyi meztépéseknek, viszont ragadt a
magyar lábakhoz a labda, több évtized távlatából is lenyűgöző látni a
játékszer és a labdarúgóink között kialakult
bensőséges barátságot.
A hat gombócban akadt
felejthetetlen fineszes
megoldás (Puskás viszszahúzós gólja), gyors improvizáció, bombagól, sakk-mattra játszott helyzet lezárása. Hidegkuti
három-, Puskás két-, és Bozsik
egy góljára egy-egy találattal csak
Sewell, Mortensen, és Ramsey vá-

laszolt. A győzelem után a hangulat a ködös Albionban és itthon is
leírhatatlan. Tízmillió ember várta haza a hősöket, akiktől talán a
túlzott szeretet, a verhetetlenség
mítosza, és az amúgy nyomorgató politikai rendszer miatt nem
tudták elfogadni, amikor pár hónappal később az 1954-es svájci
vb döntőjében vereséget szenvedtek.
Aztán jött 1956, Czibor, Kocsis, és Puskás távozott az országból, az Aranycsapat pedig atomjaira hullott. Azóta a magyar labdarúgás folyamatos mélyrepülést
produkál, a rendszerváltoztatás

után ezt szuperszonikus sebességgel teszi. A maiakat hagyjuk,
a legnagyobb kritika számukra
az, hogy még mindig a fél évszázaddal ezelőttiekre emlékezünk.
Sajnos rájuk sem úgy, ahogy kellene. Jobb helyeken évfordulókon sikerfilmek, ajándéktárgyak
tömege, több tucatnyi írott és
elektronikus különkiadás születne róluk, nálunk a három még
élő legendával közös kézfogósmosolygós fényképek készülnek
hatalomban lévő politikusokkal,
megspékelve néhány kitüntetéssel a koporsó előtt. Többet érdemelnének.
– BÁTHORY LÁSZLÓ
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A magyar sport ismeretlen hősei az utánpótlás-edzők

Feribácsi
„Kell ez nekem?” – kérdezi magától Feri bácsi,
amikor a benzinköltségét is alig fedező fizetésért teszi ki szívét-lelkét a magyar foci palántáiért. Amikor viszont éremmel a nyakukban és
serleggel a kezükben aludni látja őket a busz
ülésén, nos, akkor arra gondol, hogy a gyerekekkel foglalkozó edzők boldogsága megfizethetetlen.
ovanyecz Feri bácsi húsz
éves kora óta foglalkozik
gyerekekkel, csak kiegészítésként vállalja felnőtt futballcsapatok edzését. Első csapata a MALÉV ifije volt, még a
hetvenes években. Ezután az
RTK, majd a Rákoshegy következett, de volt a Budapest Válogatott pályaedzője is. A megélhetés civil formája természetesen nem az edzősködés volt, hanem fűtés- és vízszerelés vagy
éppen anyagbeszerzés a csodálatos nevű Magyar–Bolgár Barátság Téesznél. Boldog békeidők voltak ezek. A szocialista
vállalatok árnyékában működő
sportegyesületek anyagi helyzete kiegyensúlyozott volt, és jutott az utánpótlás-bázisokra is.
A ma még mindig mesebelinek
tűnő állapotoknak a rendszerváltoztatás néhány év alatt véget vetett. A cégek folyamatosan csökkentették sportegyesületeik támogatását, gyakran teljesen fel is számolták azokat.
Ekkoriban gyengültek meg az
utánpótlás-bázisok is. A gyereksport hősei – a miénk is – végtelen gyerekszeretetükből erőt
merítve küzdöttek a megmaradásért: az új megmentő, a
szponzor után kajtattak, beérték használt bójával és lyukas
hálóval, csak legyen még edzés,
mert hátha.

H
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Sokan feladták. Hősünk, Feri
bácsi is. De csak rövid időre. A
kilencvenes évek elejének rögvalóságába veti magát: büfét nyit
és működtet a Fővárosi Autópiacon annak hőskorszakában, a
román–ukrán–orosz invázió idején. (Az említett népek fiai ezekben az években boldogan vásárolják vissza saját márkáikat Magyarországon, mivel náluk még
ekkor sem kaphatóak.) Feri bácsi oldalasa, hurkája és kolbásza, nem beszélve rumos teájáról nagy népszerűségnek örvend. Jól megy a bolt, és a foci
nincs napirenden. „Sokan hív-

Feri bácsi nem adja fel

tak, de belefáradtam a sok hitegetésbe” – emlékezik ezekre ez
évekre.
A keleti autók azonban viszszatérnek az anyaföldre és a szívnek sem lehet tovább parancsolni. Először csak az új munkahely, egy pesti óvoda kicsinyeivel
kezd el foglalkozni, majd megtalálják őt a foci lelkes támogatói
által megerősített egyesületek el-

nökei is. A legújabb kihívás tavaly nyáron érkezett:
egy új, teljesen önálló gyerekfoci egyesület szakmai
igazgatójának kérik fel
Gyálon. A munkája azóta
Pest megyei szinten sikertörténet, mert a semmiből
létrehozott egyesületben
már közel száz kisfiú és
kislány rúgja a labdát.
Az egyesület anyagi
helyzete kiegyensúlyozott,
ám még mindig nagy szív
kell a munkához. A fizetés csak a benzinre elég,
az öltöző állapota rémes,
a szülők mindenbe belekotyognak. De Feri bácsinál mindig van zsepi, beköti a cipőfűzőt, belenéz
az ellenőrzőbe, nevel és
fegyelmez. Pontosságra,
tiszteletre, sportszerűségre és emberségre.
Az elmúlt évek néma hősei
voltak az utánpótlás-neveléssel
foglalkozó edzők. Sokan elhagyták a pályájukat, másnak azt kellett megélnie, hogy kínai piac,
autókereskedés, lakópark lett a
sporttelepből. Talán túl vannak
a nehéz éveken. A óriási eredményeket felmutató magyar
sport alapjait tartják ők, ezt jó
ha tudjuk. – CZOTTER ANDRÁS
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zocializációm Soroksáron
kezdődött a rokonoknál,
ahol valami homályos eredetű szokásként még olyasmi is
élt a nyolcvanas évek elején,
hogy a gyerekek számára poszthumusz tojt a disznó; igen,
igen, mint a nyuszi. (Néprajzos
olvasóink, remélem, zokognak
– a szerk.) Az már hétévesen is
derengett: a disznó állapotát elnézve nem valószínű, hogy szegény coca éppen mentosz fresmékert és szőlős-mandulás
milka csokit nyomjon az örök
vadászmezők szegélyén, de hittük a csodát, mert jó volt. (A
család felét bevagonírozták
1946-ban, így a kies baden-württembergi Nürtingenből jött az
ellátmány.) Utána a paradicsomos májat főztek az asszonyok,
aminek az íze ott, a
Schwäbische Türkei északi végvárainak környékén a legjobb.
Hajnal volt, hideg, a férfiak tisztes kádenciával töltögették egymásra a feleseket. Rövid német
vezényszavak („Óóóóff!” – erre
például a ketrecet fel kellett tenni a mérlegre), végtelenül takarékos, ugyanakkor szakavatott
mozdulatok, valami mélyből jövő, hideg profizmus. Aminek
mindegy, hogy rohamlöveget vezet Tobruk előtt vagy takarékpénztárt Bajorországban, az
eredmény egyformán imponáló.
A malacot le kellett fogni, megbökni, pumpálni belőle a vért –
azt közben kevergetni is kell,
hogy meg ne alvadjon. A disznó
közben játszhat a gumilabdával,
amit Brüsszelből kapott.
A látványt nem fogja megénekelni Korda György, az tuti. A
malac kimúlásáig eltelt idő
egyébként a legkönnyebb szakasza volt a műveletnek, utána estébe hajló kemény munka következett, amíg a malacból néhány kevéssé használható testrész kivételével mindent feldolgoztak. Mi addig inkább az udvaron rohangásztunk, és legfeljebb akkor kaptunk egy nyakast, amikor az istálló mélyén
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Komparatív szertartástan

Disznóölés
Tisztázzuk: a disznóölést urbánus ember is űzheti, de meg kell fogadnia, hogy korán kel, hajlik az
erőszakra, nem riad meg a vértől, iszik és még
meg is áll a lábán. Kvázi megtagadja önmagát. Én
megpróbáltam.

Még nem tudja, mi vár rá…

lévő öreg olajoshordóról leolvastuk a tulaj nevét, és ordítva tudakoltuk: „Matyi bácsiiiii! Ki
volt az a Luftwaffe?”
E boldog gyermekkorban és e
hierarchikus világban legfeljebb a malac farkát markolászhattuk, az onnan előrébb lévő
részek lefogása már felnőtt
munka volt. Sohasem hittem,
hogy feljebb jutok.
Sokára sikerült. Hülye történeteket már mindenki hallott a
felrobbant disznóról. Családomban a vízzel leöntött, és krokodilcsipeszekkel a fülén az áramütés elől rohanó áldozatról szóló sztori fut, akit (a disznót,
mármint) be kellett terelni a
hosszabbító akciórádiuszába,
de ez mese.
A Felvidék déli szegélyére
mentünk, Nógrádba. Disznót
ölni és komparatisztikai tanulmányokat végezni. Pisti, a hentes már nem vállal háznál vágást, de kedvesünk nagymamájánál, az állatorvos úréknál még

igen – oda tartottunk. Pisti a
magyar mészárosipari szakértelmiség része, nincs szüksége vezényszavakra, ráadásul nem késel, hanem EU-konform módon
lő. Egészen Szécsényig, sőt Hatvanig közismert tény, hogy az ő
hurkája a legjobb, és mélyen
megveti azokat, akik rizst raknak a véresbe. A staff tagja még
Laci és édesanyja, akik az abálás tekintetében két külön iskolához tartoznak: Ilcsi néni esküszik, hogy az abálóvízbe kell egy
kis tejet tenni, míg Laci ezt badarságnak tartja. Összetűzésük
egyetlen disszonáns eleme volt a
vágásnak, de úgy festett, mint
az ugoros–törökös vita, tulajdonképpen mindenkinek igaza
volt. Itt végre foghattam a csülköt és részt vettem a feldolgozásban. Nem állítom, hogy a német
Reinheitsgebotnak mindenben
megfelelt volna, ahogy a tornácon a lapockákat szépen sorban
mind kiraktuk, de a Húsipari
Terméktanács leforgathatott

volna egy szívhez szóló reklámfilmet. A disznóölés egyik alapvető vonása, hogy télen szokás
űzni, ezen időszak pedig rendszerint hideg. E megállapítások
outputja kézenfekvő: vagy inni
kell, vagy fázni. A rumos tea feltalálójára szeretnék ezúton szavazni a Prima primissima-díjra
pályázók közül: az illető kivételes jót tett az emberiséggel, sőt
lelkes tanítványára, a Várda
Drink Kft. Sütőrum fantázianevű italának megalkotójára is
nagy-nagy szívmelegséggel gondolok azóta folyamatosan.
Ugyan alkoholtól párálló szemmel lényegesen nehezebb húst
aprítani, de legalább nem érezzük, hogy betyárul fázik a lábunk.
A disznóölést hiba volna párba állítani azzal, hogy az öreg
fotelben Purcell Dido és Aeneas-át hallgatva (Dido: Victoria
de los Angeles, Aeneas: Peter
Glossop, vezényel: Sir John
Barbirolli), pipánkból bodor
füstfelhőket eregetve Auchankatalógust lapozgatunk, ez más
típusú tevékenység. Tűnjön bár
blaszfémiának: olyasmi, mint a
templomba járás. Emlékeztető
és megerősítés, ez arról, hogy az
élet küzdelem. Ölés, gyilok,
munka, sár, erőfeszítés. Egy
disznóöléses nap vége olyan,
mint a függönykarnis felfúrása
vagy a konnektor megszerelése.
Valami hasznosat csináltunk,
aminek látszata van: nem lehet
benézni a nagyszobába és be lehet dugni az olvasólámpát. De
ezeknél sokkal nagyobb szabásút cselekedtünk. Disznót öltünk, olyasmiben vettünk részt,
amit a nők rendszerint nem
szoktak csinálni, viszont ők is
elismerik az erőszak szükséges
voltát: húst hoztunk a családnak, tehát fennmaradhat a
törzs. Érintkeztünk a bennünk
megbúvó ősivel, részesévé váltunk a néphagyománynak és
még belet sem kellett pucolnunk. Ilyen jól meg lehet úsz– R. R.
ni.
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z óvárosnak van még egy szerencséje: Fiume nem idegenforgalmi város. Ez bizonyára nem minden városatyának és üzletembernek tetszik, a
magunkfajta azonban tudja,
hogy manapság egyre inkább
megbecsülésre méltó, ha nem
botlunk lépten-nyomon turistákba. Különben Fiume kikötõváros, nincs híján sem az idegennek, sem a forgalomnak. Tengerhez, magyar! Elsõ sétánk a kikötõbe vezet, melyet jelentõs részben az Osztrák–Magyar Monarchia idején építettek ki, feltöltéssel viszszaszorítva a tengert az
öböl eredeti partvonalától. Ma is
jelen vagyunk, egy rakparti homlokzaton nemzeti zászlónk szembetûnõen lobogva jelzi a magyar
konzulátust. A környéken kocsma kocsmát követ, ahogyan az
ilyen helyen várható. Többnyire
barátságos kis helyek. Sûrûsödésükkel összefügg, hogy itt van a
Városi Színház és három vásárcsarnok is, körülöttük a színes,
látványos piac. Étterem viszont
kevesebb, nemcsak itt, az óvárosban sincs sok. Éhen azonban
nem maradunk, mert minden
ivóban akad valami egyszerûbb
harapnivaló. Pizzaövezetben járunk, ám az éttermekben a dalmát konyha uralkodik roston
sült húsaival (bárány, kecske),
rengeteg tengeri állattal (a tintahal meg a polip elmaradhatatlan) és párolt zöldségekkel. Vendéglõi étkezéshez mindenütt
kapni fõleg Dalmáciából származó minõségi folyóbort. A kocsmákban inkább sört isznak, aminek ezen a déli vidéken nincs
nagy múltja, de a bõ választékon
ez nem látszik. A legnépszerûbb
hazait, a karlovackát, a Karszton
túl, Károlyvárosban fõzik. Ínyenceknek ajánljuk barna változatát, melyet Tomiszlávról, az elsõ
horvát királyról neveztek el. A
gasztronómiai kínálat is mutatja, hogy Fiumében kulturális régiók érintkeznek, kárpát-medencei–középeurópai és adriai–déleurópai jegyeket hordoz, nem ta-
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Horvát, magyar két jóbarát!

Fiume

Fiume nemzeti emlékezetünk Atlantiszai közé tartozik. Valóban külön világ volt a régi Magyarországon,
és csakugyan elsüllyedt, mert még a múlt iránt érdeklõdõk sem mind tudják, hogy a mai Rijeka azonos vele. Óvárosa ma olyan sziget, melyet csak az egyik oldalán határol tenger, másfelõl toronyházak sûrû sorfala fogja közre. A volt szocialista táborban gyakori
jelenség itt azért különösen félelmetes, mert a Karszthegység meredek lejtõire épült házgyári kolosszusok
többszörösen föléje magasodnak a település magjának. Nem kell félnünk, hála Istennek agyonnyomni
nem tudták, így az óváros, melynek szûk utcái eltakarják a betongyûrût virul és árasztja a jó helyeken
nélkülözhetetlen elemet, a sajátos hangulatot.

Kikötõvárosunk madártávlatból

gadva le a balkáni és az itáliai
elemeket.
A széles, hangulatos Korzón
feltétlenül sétálni kell! Tervezõi
tudták, hogy többszáz méter
hosszú útvonalat szabályos mértani alakzat helyett célszerûbb
enyhe ívben hajló sétatéret kialakítani, melynek egyik végét a
másikból épp csak meg lehet pillantani. Könnyebb a szemnek,
kellemes érzéssel tölti el az an-

dalgót és a bámészkodó. A Korzó
házai tanúskodnak leginkább a
város olasz múltjáról: a sima zsalugáteres homlokzatok, copf és
klasszicista díszítõelemekkel bármelyik észak-olasz városba illenének. Az itt-ott fölbukkanó szecesszió inkább Bécset idézi, az
eklektika pedig Budapestet. A
hajdani kormányzósági palota
Budán, a rakpart fõhelyén emelt
Adria-palota Pesten is állhatna.

Ha tudjuk, hogy 1918 októberétõl számítva, amikor elszakadt
Magyarországtól, uralomváltások és megszállások nyomán Fiume nyolcszor cserélt zászlót, csodálkozhatunk, hogy történelmi
magja még mindig õrzi a csak rá
jellemzõ sajátos képet. Ezt még
az egy-egy torony-, iroda- és áruházat a központba rondító jugoszláv szocializmus sem tudta földúlni.
Este horvátokkal kocsmázunk. Újdonsült barátságos ismerõseink életszínvonalra, munkanélküliségre, a Nyugat szerbbarátságára panaszkodnak és hálálkodva említik a magyar fegyverszállítást, mely a polgárháború döntõ perceiben segített rajtuk. Odakint hirtelen esõre fordul. Õsz van, mégsincs hideg, és
azzal a jólesõ érzéssel készülõdünk a másnapi hazautazásra,
hogy végre egy szomszédország,
ahol dicsérik a magyarokat, sõt
elismerik, hogy olykor történel– PÁSZTHORY JÓZSEF
met írunk.
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Tíz éve halt meg Antall József

A szabadság hírnöke
„Semmiféle karriervágy nem vezet. Úgy gondolom,
életkorom tapasztalatok gyûjtésével felkészített egykét feladatra, de számomra ez nem jelenthet hosszú
idõt” – mondta Antall József 1990. május 3-án, az elsõ szabadon választott Országgyûlés második ülésén.
agyon hamar nekiestek. Ellenzéki Kerekasztal egykori
Teljes gõzzel. 1990 októbe- kulcsfigurája rendelkezett azokrében kormánya súlyos hi- kal a képességekkel, amelyek õt
bákat vétett a benzináremelés államférfivá tették, de már nem
bejelentése elõtt (ma azt monda- volt elég ereje ahhoz, hogy befenák: kommunikációs zavarok jezze mûvét. A régi rendszer élkeletkeztek, ki kell rúgni a szó- csapata itt maradt és csak rövid
vivõt) s akkor máig tisztázatlan idõre, pár évre engedte ki kezékörülmények között kirobbant bõl a politikai irányítást. Antallt
a taxisblokád. Több ellenzéki sokszor gúnyolták egy kijelentépolitikus kommün-hangulatban se miatt, amelyet állítólag a forordítozott a lezárt hidakon. Õ radalom leverése után tett:
kórházban feküdt, kés alatt. Az- „Most lemerülök és kibekkelem
tán egy egész mozgalmat alapí- õket.” Az MSZMP vezérkara és
tottak ellene: a Demokratikus második vonala Antall miniszterChartát. Azt mondták, a Chartá- elnökségét a gazdaságban, hivara azért van szükség, mert a sa- tásszerûen ûzött privatizációval
ját kádereit helyezi a pártatlan bekkelte ki.
szakemberek helyére. Megszállja
S persze akkoriban még nem
a köztévét. Ott felszámolja az el- beszéltek olyan szépen róla,
lenzéki mûsorokat. Ellehetetleníti az ellenzéki
A nemzet felemelkedését
irányultságú tudomáa hagyományaikra támaszkodó
nyos mûhelyeket. Úgy foközösségek megerõsítésében,
galmaztak: „demokrácia
magyar önbecsülésünk helyreállíakkor lesz, ha a mindentásában és a szabad nemzetek
kori hatalmi-politikai
Európájában látta
erõk tartózkodnak a független bírói hatalom befolyásolásától.” Antall Józsefnek mint ma. Azt mondták: Antall
szegezték, hogy „demokrácia ak- veszélyezteti a demokráciát, új
kor lesz, ha a sajtó szabadságát horthyzmust épít. Mondták minnem korlátozza állami monopó- dezt azok, akik negyven éven
lium, sem államtól függõ ban- keresztül elnyomták a nemzet
kok pénzügyi túlsúlya, sem az új- szabadságvágyát.
ságírók megfélemlítése, és a minAzt is mondták róla: nincs hudenkori hatalom egyként szolgál mora, sótlan ember. Ez sem volt
információkkal valamennyi tör- igaz. Közeli ismerõsei szerint favényes sajtóorgánumnak”. Ezt nyar humorával mindenen úrrá
mondták akkor a hatalom mai tudott lenni. Felülemelkedett elurai.
lenfelei kicsinyes és bornírt vádPedig talán az volt a baj, és azt jain, sokáig még a betegségén is.
nyögjük ma is, hogy féloldalasra A baloldali heccértelmiséget, a
sikeredett a rendszerváltozás. Az kizárólag csak polgári kormá-
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Antall József hitt az áldozatkész és feltétlen hazaszeretetben

nyok idején akciózó, tüntetõ, aláíró, bõröndöket csomagoló társaságot „politikai mikiegereknek”
nevezte, akik ezen persze rettenetesen megsértõdtek. Pedig
csak értékükön kezelte õket.
Tény, hogy Antall nem volt „médiaszemélyiség”. Nem volt színész. Talán nem kellõ idõben ismerte föl, hogy a média önálló
hatalmi ággá vált és függetlenítette magát mindenféle erkölcsi
megfontolástól. Pedig azok még
visszafogott idõk voltak azokhoz
képest, amelyeket ma élünk
meg.
Antall 1993 õszén már nagyon beteg volt. Kölni gyógykezelése idején érdekes olvasói levelek jelentek meg az MSZP szócsövében, a Népszavában. Menynyibe kerül a gyógykezelés, miért nem jó neki az itthoni kórház? – efféle irományoknak
adott helyet a Népszava akkoriban. Ma már másról számol be a
Népszava. Többek között arról,
hogy Lendvai Ildikó, a Népszavát
mesterségesen tápláló MSZP
frakcióvezetõje szót kért a parlamentben, és azt mondta: a pártok most koszorúzzanak együtt
Antall József sírjánál. Közben
megrebbent a szeme, de nem

azért, mert elszégyellte volna
magát, hanem mert gyakran pislog. Van ilyen. Amióta Antall halott, kifejezetten megkedvelték
egykori politikai ellenfelei. Ilyen
is van.
De hagyjuk az ellenfeleit. Az
ellenfeleinket.
Antall József õszintén és mélyen hitt a kereszténydemokrata
értékrendben. Hitt az áldozatkész és feltétlen hazaszeretetben,
a keresztény értékek alapján gyarapodó Magyarországban, és abban, hogy nincs valódi szabadság
felelõsségvállalás nélkül. A nemzet felemelkedését a hagyományaikra támaszkodó közösségek
megerõsítésében, magyar önbecsülésünk helyreállításában és a
szabad nemzetek Európájában
látta. 1945 óta õ volt az elsõ politikus, aki kinyújtotta kezét a jeges semmibe taszított, határon
túli magyarság felé. Az új nemzedék felelõssége lesz, hogy beteljesítse Antall életmûvét, mert ez a
nemzedék Antall József örököse
is.
Tíz éve halt meg a rendszerváltozás miniszterelnöke. December 12-én elmegyek a sírjához egy szál virággal. Remélem,
– NÉVAI GÁBOR
sokan leszünk.
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A karácsonyi asztal bejglivel

Süssünk bejglit!
A karácsony bejgli nélkül olyan, mint Noszály Sán dor. Nagy Õ-nek nagy Õ, de nem az igazi. Így aztán
a bejgli filozófiája már túl van a szeretem-nem szeretem-dialektikáján, és a parancsoló, bejglinek lenni kell-imperativusz felé mutat. De az atomkorba
csöppent világ más meghitt karácsonyi szokást is
magával hozott, a már csak a képeslapokon létezõ,
ropogós hó takarta falusi életbõl. Még ha öntudatlanul is, de utánozva a nagyitól tanultakat, õrzünk jó
néhány õsi hagyományt szent karácsony este, akkor, amikor a kis Jézus születése el tudja hallgattatni egy pillanatra a Tesco árazó gépeit is.
karácsonyi asztalon mindennek külön története
és a gasztronómiai élvezeten túlmutató jelentése van,
és gyakran a pogány babonák
világát idézi. Karácsonykor
például piros csíkos terítõ került az asztalra. Az abrosznak
varázsereje volt: egészséget jólétet hozott. Az asztalra helyezett terménymagok a következõ
év bõ termését biztosították.
A fokhagyma védte az egészséget; a dióból jövendöltek, az
alma az egység, egészség, szépség, szerelem szimbóluma volt,
míg a méz az életet tette édessé. A karácsonyi halfogyasztás
talán bécsi eredetû, és ennek
is van mágikus jelentése: a gazdagságot jelképezi. Az asztalon
maradt morzsát gyógyításra
használták, parázsra szórva
füstjével beteg gyermeket, állatot gyógyítottak. Sok helyen
nem szedték le az asztalt, éjjelre is ott hagyták az ételt, így
emlékezve az elhunytakra.
A bejgli eredetileg zsidó ünnepi sütemény volt, amely a karácsonyhoz kapcsolódva Sziléziából terjedt el Közép-Európában. A mágikus fõszerep a tölteléknek jutott, a mák bõséget
biztosított, a dió pedig elhárította a rontást.
A receptek és trükkök után
érdeklõdve sok érdekességet
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tudtam meg, például, hogy hogyan kell gyúrni, mikor kell
hozzáadni, meddig kell állni
hagyni. És még mielõtt bebizonyosodott volna hozzánemértésem, levontam a legfontosabb tanulságot: igazán akkor
lesz jó a bejgli, ha elkészítése
közben az elmúlt év örömeire
gondolnak, azt gyúrják a tésztába, és úgy készítik az ünnepi
asztalon egyébként a vidámságot is szimbolizáló süteményt.
Így rendhagyó módon a
2003-as év közéleti örömeit recepté gyúrva próbálunk segíteni a bejgli készítésben. Amíg a
hozzávalókért rohangálunk, kicsit filozofikusabb örömöket
ajánlunk. Tehát, amikor többek között veszünk 56 dkg finomlisztet, 21 dkg vajat, 2 tojássárgáját, 30 dkg darált dióbelet, 8-10 dkg apróra vágott
birsalmasajtot,
gondoljunk
azokra, akik idén születtek, és
felnõve majd öregbíthetik jó hírünket. Ki tudja, talán idén
született meg az a fiú, aki 23 év
múlva a világbajnoki döntõben
megszerzi a magyarok gyõztes
gólját, vagy az a lány, aki 20 év
múlva az elsõ magyar nõi asztronautaként a pápai repülõtérrõl felszállva a világûrbe jut.
Vagy talán már elkezdett tipegni az a késõbbi testépítõ, aki
negyven év múlva az USA elnö-

kévé is megválasztanak, eltörölve a születési diszkriminációt. De hát végtelen a sor, lehet
jó kedvvel gondolni most született leendõ Nobel-díjasokra,
olimpikonokra, színészekre,
feltalálókra és államférfiakra.
Amint összeszedtük a hozzávalókat és gondolatban berendeztünk egy virágzó Magyarországot, elkezdõdhet a
munka.
Miközben csomómentesre
keverjük a vajat, a lisztet, az
élesztõt és a tejet, megelégedéssel gondolhatunk arra, hogy
van még magyar igazság, és
egy-két csúnya dologra azért
fény derült az idén. Ennek köszönhetõen, akárki akármit
mond, a bejglit készítve egyikünk sem cserélne sem a bécsi
priccsen üldögélõ Kulcsárral,
sem az ex-K&H-s valaha volt
nagybankár Rejtõvel.
Ha a tészta sima, akkor négy
cipóra osztjuk, és miközben a
cipókat a lisztezett deszkára
helyezzük, eszünkbe juthat Kásás Tamás, amint a nyári barcelonai vízilabda döntõ végén
magasra emeli a világbajnoki
serleget.
Amíg a tészta pihen, nekiállhatunk a tölteléknek, és amíg a
dióval meg a cukros vízzel pepecselünk, megnyugodva gondolhatunk arra, hogy idén a
nyári balatoni nyaralásunkat
sem a német turisták, sem az
esõs idõ nem tette tönkre, sõt,
a jó szerencse még attól is megkímélte kis hazánkat és tizenegynéhány millió embert, hogy
jobb sorsa érdemes radioaktív
hamu legyen. De mosolyogva
gondolhatunk, arra is, hogy a
profinak mondott MSZP-kormány, olyan csúnya bakikat vet
el, hogy néhány polgári körös
fejében már megfordulhatott a
gondolat: Tóta W. Árpád és
Szily László is átállt a polgári
oldalra. Egy kis mandulás angolna, egy kis amerikai utazgatás, egy kis EU-kampány, egy
kis Zeley-levél, egy kis

A szeretet és összefogás süteménye

Gyurcsány. Mintha direkt csinálnák, lemondva a népszerûség terhérõl.
Amint visszatérünk a tésztához és megmarkoljuk a sodrófát, eszünkbe juthat Szász
Károly, aki, amíg lehetett bátran próbálta õrizni a bankfelügyelet függetlenségét, dacolva
a miniszterelnökkel és a kocogó seprûnyelekkel.
A lendület hamar kinyújtatja velünk a tésztát, amire gondosan elkezdhetjük felkenni a
tölteléket, ekkor merenghetünk el azon, hogy ötven éve
vertük 6:3-ra Angliát és a régi
nagy csapatból még hárman
köztünk vannak, sõt ezekben
az ínséges foci-idõkben a DVSC
továbbjutása is komoly öröm,
ha nem is elsõsorban a háziaszszonyoknak.
Végül a tésztát összetekerjük, a rudakat a sütõlemezre
tesszük egymástól három cm
távolságra. Miközben tojásfehérjével megkenjük a tetejüket,
boldogan gondolhatunk arra
is, hogy 2003 júniusa óta színes lett az Ufi.
Végül ropogós barnára sütjük, vigyázva arra, hogy el ne
égjen, mert ha elrontjuk, akkor
kezdhetjük az egészet elölrõl,
de abban – bármit is írnánk–
már biztos nem lenne sok örömünk.
– NOVÁK TAMÁS
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Téli felhozatal áruházainkban

Zöldmezõs beruházás
Az azért megvan, amikor a gondos családfõ
betuszkolja övéit a gépjármûbe és ráhajt az M7-esre?
Nem rokonlátogatás a cél, hisz Budaörsnél már
lekanyarodik. Igen, a célkeresztben az Auchanmézeskalács meg a Tesco gazdaságos wc-papír.
a valaki a Szõke András–
Badár Sándor-kettõs által
megformált embertípusra
kíváncsi, a fent nevezett helyeken
bizton megfigyelheti néhány nagyobb falka vonulását. Hogy ezek
mi mindenre rárepülnek… komolyan, nem értem. Elsõként mindjárt itt van a plazma TV, hifi részleg. Ott legalább egy fél órás program a gombok buzerálása, plusz a
tv mûsor bámulása. Persze semmi
nem kerül itt a kosárba, hisz
„nem lopjuk mink a pénzt, ugye”,
meg aztán konkrétan nem is ezért
jöttek. Konkrétan max. tejért meg
kenyérért (a helyben sütött tény-
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leg nagyon finom), de ha már itt
vannak, mindent alaposan meg
kell vizsgálni. A felhozatal gyakorlatilag korlátlan. Ha súlyos képzavar is, nálam a pálmát a fenyõ vitte el. A mûfenyõ. Egészen addig
elfogadtam a környezetvédõ szöveget, amíg a mûfenyõ ágai között
igazi tobozokra nem leltem. Na
most vagy a bevásárló csarnok
píárosai pörögtek túl, vagy a gyártókat valaki tényleg bevitte az erdõbe ezzel az ötlettel. Mindenesetre a fa-imitáció után azok sem nagyon érdeklõdnek, akik az egész
hétvégét itt töltik. Van még a „tûlevelek” végén világítós fa, a kará-

Õrült pörgés – félpénzzel

csony bólogatós kutyája meg a tajvani égõfüzérek. Egyébiránt igen
erõs bázisokat épített ki a TávolKelet a konzumidiotizmus templomaiban, s ennek az itt áramló olcsójóskák isszák is a levét rendesen.
Tudták-e például, hogy az autósrészleg árukészletének legjavát biztosító Homasita nevû cég a Hong
Kong, Malajzia, Szingapúr, Tajvan
mozaikszava? Apuka meg boldogan veszi meg 3700-ért a kézifékzárat. Egy magára valamit is adó
shopping turista alapfelszerelése a
polifonikus csengõhanggal és
Vitamax kártyával felturbózott,
nyakba akasztható mobil. Nõk

(sajnos kortól függetlenül) keblek
közé illesztve, míg partnerük jól
látható helyen, övre applikálva viseli. Igaz csemege, amikor apu
mobilon átszól nejének, aki épp a
bálás alsógatyák konténerébe merül alá, hogy úgyis tudom, a kajáknál vagy, hát tegyél be egy hatos
Soproni Ászokat, az most akciós!
S a tömeg decemberben szombatról szombatra egyre növekszik.
Huszadika környékén már szinte
elviselhetetlen. Ha valaki e nagy
lökdösõdésben rövid szünetet tartana, menjen el a sportfelszerelések részlegébe. Ott alig lézengenek páran.
– AMBRUS BALÁZS
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Hatvan éve történt • Máig érvényben vannak a dekrétumok

Benes Moszkvában
Hatvan esztendõvel ezelõtt, 1943. december 12-én
Moszkvában aláírták a csehszlovák–szovjet barátsági
és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt. Ezzel a
lépésével a Szovjetunió elismerte az Eduard Benes
vezette londoni emigráns kormányt „Csehszlovákia”
legitim képviselõjének és szövetséges „hadviselõ”
félnek. (Mindezt annak ellenére, hogy az aláírás pillanatában szlovák csapatok harcolnak a tengelyhatalmak oldalán, a cseh hadiüzemekben pedig a
termelékenység meghaladja még a Németországban
mért adatokat is.)
gyben e megegyezés nyitotta meg az utat a kisebbségi
kérdés benesi koncepció
szerinti végsõ megoldása, nevezetesen Csehszlovákia nem szláv
lakosainak tervezett teljes kitelepítése elõtt. Az etnikai tisztogatáshoz való hozzájárulásért cserébe Benes Kárpátaljának a
Szovjetunióhoz csatolását ajánlotta fel. Erõszakos megalakítása
óta Csehszlovákia legsúlyosabb
problémáját jelentette, hogy a
mesterséges államalakulat lényegesen túlterjeszkedett a szlávok
lakta területeken, s határai mentén, anyanemzetétõl elszakítva
mintegy 3,4 millió német (27%)
és 1 millió magyar (9%) élt. Az
ország összlakosságának 45%-át
kitevõ csehek és 14%-ot adó szlovákok együttélése is rendkívül
problematikusan alakult, hiszen
Prága megtagadta Pozsony autonómiaköveteléseit. A szociális
problémákat kezdetben enyhítette az 1919-es földreform, melynek során döntõen a német és
magyar birtokokat sajátítottak
ki, ám Prága mind erõsebb csehesítõ politikája még azokat a
szlovákokat és ruténokat is kijózanította, akik kezdetben a magyar uralom megszûnésére mint
felszabadulásukra tekintettek.
Kezdettõl fogva világos volt:
Prága addig maradhat meg az
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1919-es határai között, amíg Németország, Lengyelország és Magyarország túl gyenge ahhoz,
hogy az anyaországgal egyesítse
a cseh uralom alatt élõ nemzetrészeit. Így a csehszlovák politikai vezetésben, fõként az 1935-ig
a külügyminiszteri tisztet betöltõ, majd Masaryk halála után
köztársasági elnökké választott
Eduárd Benesben, mind erõsebben fogalmazódott meg a nem
szláv kisebbségek kitelepítésének igénye. E koncepció a cseh
elit számára sokkoló 1938-as
Szudéta-válsággal szilárdult meg
véglegesen. Prága kénytelen volt
tapasztalni, hogy pillanatok alatt
szétporladt az állam legitimációját képezõ csehszlovák mítosz,
hiszen a németek és magyarok
mellett a szlovákok, a ruténok és
lengyelek sem kívántak azért az
államért áldozatot hozni. Ez
okozta, hogy Európa egyik legerõsebb hadserege, mely egy
rendkívül erõs erõdrendszerre
támaszkodhatott, meg sem kísérelte a fegyveres ellenállást. Az
1938. szeptember végén, az ország valuta és arany készletének
jelentõs részével Londonba távozott csehszlovák emigráns kormány kezdetben a brit kormány,
ezen belül is Churchill támogatását élvezte. Ennek egyik meghatározó oka, hogy London há-

A dekrétumok atyja

borús kiadásait 1940 õszén már
csak a menekült kormányok –
cseh, belga, stb. – vagyonának
„kölcsönvételével” tudta fedezni.
Csehszlovákia 1939-es megszûnte egészen 1941-ig hidegen
hagyta a Szovjetuniót. Legfontosabb problémája az volt, hogy a
pilseni Skoda mûvekkel korábban megkötött fegyverszállítási
megállapodásokat érvényesnek
tekinti-e a birodalmi kormány.
Sõt, Moszkva kifejezett megelégedettségének adott hangot, amikor 1939. március 15-én a Magyar Honvédség csapatai bevonultak Kárpátaljára. (Sztálin tartott attól, hogy ha Kárpátalját
Lengyelország, vagy a Német Birodalom szállja meg, akkor onnan megkísérelhetik az ukrán
nemzeti öntudat élesztésével a
Szovjetuniót destabilizálni.)
Benes kemény lobbizásának
következtében 1942 szeptemberében a brit kormány elviekben
elismerte a csehszlovák emigráns
kormány azon jogát, hogy a szudétanémeteket kitelepítse. 1943.
május 12-én Roosevelt, egy hónappal késõbb Bogomolov szovjet követ adta elõzetes áldását az

elûzési tervekre. Arról, hogy ez a
deportáció miként valósul meg,
maga Benes sem hagyott kétséget, amikor 1943. október 27-én
úgy fogalmazott: országunkban a
háború vége vérrel lesz megírva.
A kollektív bûnösség tézisébõl
kiinduló 1945. augusztus 2-i, a
máig hírhedt, állampolgárságról
szóló dekrétum még a nemzetiszocializmus üldözötteit és az aktív ellenállókat is kíméletlenül
sújtotta. Pusztán annyi „kedvezményt” adott nekik, hogy például a fehér karszalag helyett vöröset kellett viselniük és néhány bútorjukat magukkal vihették a Birodalomba. Külön tragikus fejezetet képez a csehszlovákiai zsidóság sorsa, akiknek túlnyomó
többsége magát németnek, illetve magyarnak vallotta, így 1945
májusi felszabadulásukat követõen legtöbbjük osztozni volt kénytelen a többi kitelepített sorsában. Az õ beszámolóikból tudjuk, hogy 1945 õszén ismét
„üzembe helyezett” koncentrációs táborokban, mint például
Theresienstadtban az SS-nél is
kegyetlenebbül bántak velük a
cseh õrök. Az 1946. május 16-i
kárpótlási törvény, illetve az ezt
szabályozó szeptember 13-i belügyminiszteri rendelet csak a
„megbízhatóaknak” tartott zsidók vagyonának visszaadását engedélyezte. Már az is megbízhatatlannak számított – s függetlenül, hogy ezt 1918 elõtt, vagy
1938 után tette –, aki német vagy
magyar iskolák létrehozását és
fenntartását támogatta, vagy
akár csak magyar, vagy német alkalmazottakat foglalkoztatott.
Csak feltételezésekkel rendelkezünk, hogy – a Potsdami Határozatok megfogalmazása szerint
a „humánus és rendezett kitelepítés” – hány áldozatot követelt.
A leginkább elfogadott adatok
mintegy 3.100.000 német és
mintegy 140.000 magyar elüldözésérõl tudósítanak, s a becslések szerint az 1945-öt követõ
pogromokban mintegy 280.000en veszítették életüket. – K. L.
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Tarzan román volt? Áll egy ifjú Gyurcsány a téren
„A Tarzan-hõs, azaz Johnny Weissmüller a romá niai Temesváron született 1904. június 2-án. Ha zájában megkezdték az elõkészületeket a sztár szü letésének századik évfordulójának megemlékezé sére.” (Tarzan román volt, Korridor.hu, 2003. no vember 17., Színes Mai Lap/szaszand nyomán)
hírben nem az a meglepõ, még a legelvetemültebb román
hogy Tarzan a román mi- nyelvészek is csak hosszas etitológia részévé vált. Tud- mológiai elemzés után tudnájuk, hogy keleti szomszédaink nak kimutatni géta-dák és latin
legszívesebben már a neander- morfológiai elemeket. Mindvölgyi õsembert is románná ezek fényében pedig Szaszand
nyilvánítanák, csakhogy teljes számára megoldhatatlan feladegészében piros-sárga-kékre má- vány lenne annak a ténynek az
zolhassák Erdély történelmét. értékelése, hogy 1904-ben RoMég akár azt is elnézhetnénk a mánia igen messze volt (még)
tudósítás szerzõjének, hogy új- Temesvártól: „Tarzan” vélhetõságíró létére láthatóan hadilá- leg sohasem járt abban az orbon áll a magyar nyelv szintakti- szágban, amely a román törtékai és stiláris sajátosságaival. Az netírás és Szaszand jóvoltából a
azonban mégiscsak kiütötte a „hazájává” vált. Ráadásul a kis
biztosítékot az Ufi szerkesztõsé- Johannes születésekor a dinagében, hogy ma Magyarorszá- mikusan fejlõdõ, sváb és zsidó
gon ilyen hihetetlen
Mindazonáltal javasoljuk
alulmûveltségrõl és
Szaszandnak, hogy legyen
faragatlanságról tanúságot tévõ írások következetes, és ne engedjen mélyen
látnak napvilágot.
lapuló irredenta hajlamainak
Hiszen nem kell
sem történésznek, sem melldön- polgárainak asszimilációja régetõ irredentának lenni ahhoz, vén rohamléptékben magyarohogy egy magát újságírónak ne- sodó bánsági metropolisz – az
vezõ valaki – ha már leküzdhe- 1910-es cenzus tanúsága szerint
tetlen ingert érez, hogy történel- – 43 százaléknyi német- és 40
mi összefüggésekrõl írjon – leg- százaléknyi magyarajkú lakos
alább minimális témaérzékeny- mellett csupán 10 százaléknyi
séggel rendelkezzen. Nos, ezen román anyanyelvût számlált.
a ponton Szaszand látványosan
Mindazonáltal
javasoljuk
elbukott.
Szaszandnak, hogy legyen követÚgy tûnik, még azt sem za- kezetes, és ne engedjen mélyen
varta, hogy frappáns címválasz- lapuló irredenta hajlamainak.
tása – „Tarzan román volt” – el- Úgy tûnik, nem vette Bächer
lentmondásban áll három sor- Iván nyomatékos figyelmeztetéral lejjebb tett megállapításával, sét minap a Népszabadságban,
miszerint „a sváb családból miszerint
Nagyvárad
ma
származó Johnny még gyerek Oradea néven Romániához tarvolt, amikor szülei kivándorol- tozik. Minek itt temesvározni,
tak az Egyesült Államokba.” mikor rendelkezésünkre áll a
Ezek után igazán nem várhat- város õsi latin neve? Az echte
juk el Szaszandtól, hogy hogy timisoarai Johnny forogna a sír– B. L. CS.
tudja: a Weissmüller névbõl jában, ha hallaná.
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„Szokásos esti forgatagban voltunk, mondta a miniszter, általában az idõsebb korosztályhoz tartozó emberekkel kerestük a kapcsolatot, de az érdeklõdõ külföldieknek is elmagyaráztuk, hogy valójában mi is történik a téren.” (Gyurcsány Ferenc a FIBISZ honlapján)
úzódik már egy ideje ez a
„Megbecsülés az idõs emb e r e k n e k ” - k a mp á ny.
Nyomják a szórólapot a szocialista lelkek, Tóbiás pártigazgató pedig a médián át tolja nyilatkozataival az akciót. Az emberek
igénylik a törõdést (vö. „a Trabant is meghálálja a gondoskodást, hû társunk lesz sok száz
kilométeren át”), szeretnék szeretni a kormányt (a négy kerekrõl
szóló rész törölve), de hát –
mondjuk ki bátran – nem olyan
könnyû az. A sokat látott megmondó emberek azonban nem
szeretik, ha kukoricáznak velük.
Bár a módszer közel sem olyan
hatékony, mint amikor be lehetett sóhajtani a háztömbbizalmi
fülébe, hogy Péter bácsi lakása
felõl a Szabad Európa hangjai
szûrödnek át, de ez a fajta nyomulás – mint tudjuk – a szocialista vívmányokért folytatott küzdelem, más eszközökkel. Ejrópakompatibilisebb, na!
A szórólapozás hatékonyságába vetett hit újabb rohamra késztette a csapatjáték kiötlõit és kétkezi robotosait. A célcsoport és a
üzenet is ugyanaz. Mit mondjak,
zavarba ejtõ. Ha valóban akkora
áttörést sikerült elérni, mint
Montgomery tábornoknak az
észak-afrikai fronton, akkor hova
a nagy igyekezet? Vagy Tóbiás lódított, s nem volt elég meggyõzõ a
(kis)polgári orbánista elhajlók
meggyõzésére az 53. heti nyugdíj
hivatkozásként? Esetleg nem olvastak Hérakleitoszt, „ugyanabba a folyóba kétszer…?” (Hogy a
saját szórólapozással szembeni
fenntartásainkkal már ne is hozakodjunk elõ.) Azon a borongós
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novemberi délutánon is csak egy
Gyurcsány Ferencet tudtak mellékelni a kis lapocskákhoz. Ha
mindez nem novemberben történik egészen elérzékenyülhettünk
volna: fentrõl a nagy hal lejött
hozzááátok, stb. Noha az tagadhatatlan, hogy az ideológiagyáros
mûkorund király, korát jócskán
megelõzõ futurisztikus gondolataival hasonlít Köbükire, de ezért
– kapcs ford – mégsem õt kellett
volna kiküldeni. Az õszidõ projektnek hitelesebb megjelenítõje
lett volna például Horn Gyula.
Kedélyesen elbeszélgethettek volna a MALÉV-os repülõs élményekrõl, a szocialista internacionálé alelnökök szomorú életérõl
(izgi téma), aztán jóéjszakát.
Gyurcsány Ferenc szerint jó
hangulatú, sikeres politikai akció
volt: „Fontosnak tartom a személyes találkozást, az információcserét”. Szinte látom ahogy az információcsere jegyében Gizi néni –
cekkerébõl kikókadó kakasfejet
regulázva – épp a stadion beléptetõ rendszerrel kapcsolatos meglátásait osztja meg a tárca vezetõvel. Vagy az az információ csere,
hogy had panaszkodjanak szegény öregek, mi majd megnyugtatjuk õket, hogy 53. heti?
A legjobb ötlet a külföldiek bevonása. Már ne is haragudjon
uram, de mit érdekli önt, hogy
merre van a Halászbástya? Itt kérem emberi sorsokról, meg a
2600 forint 53. heti nyugdíjról
van szó. Nézze, itt ez a diagram,
látja? Yes. Ennyit vett el az Orbán
kormány. Nekem elhiheti, én vagyok a Köztársaság ifjúsági minisztere! Micsoda, hogy hova
– Z. E.
húzzak?
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ztán ott van még az edzõterem öltözõje, ahol tetszés
szerint töltekezhetünk
„vaze, mondom a szerelõnek,
megrepedt a spojler, a Speed
elõtt mindenki rajtam fog röhögni, csináljon vele valamit”–
kezdetû gondolatfutamokból.
Az egyik legfilozofikusabb
hely azonban a férfifodrászat.
Az esetek nagy részében ottan
nõk dolgoznak, viszont – kézenfekvõnek tûnik – jórészt férfiak
a vendégek. Akik egy kis fejsimogatásért a legbelsõ családi
életükrõl, fantáziáikról, vágyaikról egészen elképesztõ nyíltsággal beszélnek a melírozott
hajú, frizurájuktól húsz centire
dohányzó fõnökasszonynak. Mivel a helyiség kicsi, mi is minden szót hallunk, és bízvást
mondhatjuk, nincs szomorúbb,
mint amikor kissé zsíros, ritkuló hajú anyagmozgatók sikamlós célzásokat tesznek a fodrásznõnek („az enyém még mindig
elég hosszú” – sírás). De mégis:
amikor magukat budai polgárnak vélõ, kissé lassú beszédû,
ám öblös hangú miépes vízmérnökök világnézeti vitát kezdeményeznek, az még siralmasabb. Igazából monológ ez, a
fodrásznõnek elõadott provokáció, tetszelgés a cég filozófusaszerepben, arra várva, hogy a
vendégek közül valaki beszóljon, és akkor meginduljon a
mérhetetlenül alacsony színvonalú vita. Ma a konzervativizmus van terítéken. Máskor a kereszténység. Esetleg a Legyen
Ön is milliomos.
Az a baj, hogy hajunk irtózatosan loncsos már. Kollégáink
közül többen megjegyezték,
hogy nyilván a debreceni Iron
Maiden-koncert iránti kegyeletbõl maradtunk így. A múltkor
ezt a helyzetet húgunk orvosolta, õ vágta le a fölösleget, de akkor meg arról érdeklõdtek a rohadtak, hogy mi a jelünk: vitorláshajó vagy gyöngysor? Tehát
vágatni kell, mi vagyunk a következõk, félórát vártunk, ezt

A
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Oli bácsi megmongya a frankót

A konzervativizmusról
Ha a független és elfogulatlan marsi kutató (ehelyütt egy sor idétlen, a Fókusz
mûsorvezetõjére utaló szójátékot húztam ki. – a szerk.) a magyar férfilélek
mélységeit akarná vehemensen kikutatni, van néhány olyan hely, amelyet jó
szívvel ajánlhatnánk neki. Legelsõsorban azt a névtelen római-parti kocsmát,
ahol a Rajnai Gábornak öltözött (nyírott bajusz, Eszterházy-kockás öltöny, nyakkendõ, kardigán – mert hideg van és megérdemlem) Lajos bácsi, valamikori cigányprímás, hegedûje és egy fröccs társaságában nézi az Anyátok közt-et, kívánságra bárkinek elcincogja a nótáját, és a csaposlányok bármilyen adottságú hímet figyelmeztetés nélkül szarrá vernek csocsóban.
tényleg ki lehet bekkelni. Csak
ez a hülye duma ne lenne. Azt
tesszük, amit a kis gyufaáruslány, ez az egyetlen út. Álomvilágba menekülünk. Mert valóban: mi is a konzervativizmus?
Ki ragaszkodik értékekhez,
hagyományokhoz? Vannak egyáltalán értékek, hagyományok?
Van-e világos, áttekinthetõ viszony a társadalom szerkezetében? Érdem-e a becsület, a tisztesség? Van-e még hit a dolgok
helyes elrendezésében, és bizalom valami felettünk álló akaratban?
Hiszen bizonyos értelemben
a munkáspárti szavazó is konzervatív: neki a diktatúra a hagyomány, Sas József az érték,
Kádár az isten.
A konzervatívnak levés összetett állapot, és nagyon idõigényes. A konzervatív ideje jelentõs részét olvasással tölti, vi-

kocsiból a pirosnál, és egyáltaA konzervatív jó esetben látlán: nem szemetel. Nem azért, hatatlan: arra törekszik, hogy
mert környezettudatos, hanem létezése a legkevesebb problémert nem szeret mocsokban jár- mát okozza a körülötte lévõkni. A konzervatív tud mérlegel- nek, cserébe elvárja tõlük szeni, reakcióit az adott ügy súlyá- mélyes szabadságának és méltóhoz igazítja. A konzervatív lapokat járat, sõt foKi ragaszkodik értékekhez,
lyóirat-elõfizetõ. Alapve- hagyományokhoz? Vannak egyáltõen nem szeret nyaktalán értékek, hagyományok?
kendõben járni, (zakóVan-e
világos, áttekinthetõ viszony
ban igen) de egy szépen
a társadalom szerkezetében?
szabott
selyemnyakkendõ el tudja bûvölni.
Csakúgy mint egy pohár bor ságának tiszteletben tartását.
vagy egy szép vonalú nõi mell.
Ha esetleg a közúti forgalomFiatalon elborult elméjû ma- ban ordítozó konzervatívot lágyar konzervatív gondolkodónk tunk, az közállapotaink implicit
szép megfogalmazása szerint: bírálata. A konzervatív melan„A szabadelvû konzervatívnak kolikus és nosztalgikus lény.
tetszik Magyarország. Történet- Élete végcélja, hogy fõszolgabímítosza, habár szkeptikus, ba- ró legyen Homonnán. Ugyanakrátságos. Nemcsak vérfürdõk- kor tudja, hogy semmiféle burõl, hazaárulásokról, Mo- tácska honlap nem hozhatja vishácsokról vél tudni, hanem sza azt, ami elveszett, mert elKrúdy ironikus melankó- vesztettük. A visszatérés csak
A konzervatív melankolikus liájához hasonlóan képes úgy lehetséges, ha megtalálja és
és nosztalgikus lény. Élete vég- fölfödözni jó kis helyeket, visszaszerzi ezeket a helyeket –
célja, hogy fõszolgabíró legyen bolyongva a históriai köd- magának. Felfedezi a szepesben – jó kocsmákat, köny- szombati antikváriumot, azt a
Homonnán
nyû borokat, pörgõ nyelvû jó étkezdét Kolozsváron, megáll
szont igen keveset ír. (Ez egy lé- lányokat, szellemes ivócimbo- fenn a Nagy-Pietrosz tetején és
nyeges kritérium, Solymosi Fri- rákat, jó ívû karosszékeket; szétnéz. A konzervatív segítõgyes tehát nem konzervatív.) A nemcsak mérgeket, tõrt és dog- kész lény, ámbár nem szereti,
konzervatív mindent olvas, még mákat.” (Tamás Gáspár Mik- ha kihasználják. A konzervatív
a hazaárulókat és a megtévelye- lós: Búcsú a baloldaltól, 1989). szeret dagonyázni az elmúlásdetteket is. Hit van benne és a A konzervatív ugyanakkor ki ban, mindene a búcsúzkodás.
nemes ügyek nemességébe ve- tudja cserélni a faxpapírt, és Hát legyen most is így.
tett õszinte bizalom. A konzer- eligazodik a csatolt fájlok
Mi következünk. Ez egy búvatív nem bassza ki a csikket a bonyolult világában.
csú.
– TVISZT OLIVÉR
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Viccelõdünk, viccelõdünk?
Szerelmes Népszavánk november 28-i számának címlapja tragikus élmény
– persze nem kell megijedni: a tragikumnak csak arról a szintjérõl van szó,
amelyre a Népszava lát, ha lábujjhegyre áll; semmi nagymonológ apagyilkosságügyben, csak amolyan népszavás bonyodalom a pinceszinten. De mi is valójában tartalma, svungja, rövid összegzése ennek a spirituális csavarnak? Hát nem
más: a sokszor szeretett újság szerkesztõi rájöttek, hogy van humorérzékük.
nnek mindjárt hangot is
adnak a címlapon, egy karikatúra képében. Cím: A
Fidesz a Munkáspárt mellett; alcím: Sokoldalú közös aláírásgyûjtés kezdõdik a kórháztörvény ellen; a képen: Thürmer elvtárs (az
elvtársak azon fajából, amely így
is írja alá a leveleit, nem csak lakossági fórumokon elvtársoztatja
magát rongyosra) sarlós-kalapácsos-orbánviktoros balját magasra emeli, a háttér vörös, mint a
parancsolat; a plüssmaciként felemelt Orbán Viktor szája pedig
eképp zengedez: Nem megmondtam? Összenõ, ami összetartozik!

E

Elintézhetnénk mindezt egy
szolid anyátokkal, de a Népszava, mint mondtam, olyannyira
szívünk közepén leledzik, hogy
nekünk fájna, ha nem magyaráznánk el nekik mindent, szépen, okosan, mint a cukorkát
sokadszorra eltolvajló gyerkõcnek, akinek igazából már az elsõ alkalommal a pofájára hágnánk, de mégis el kell neki magyarázni mindent, szépen,
igen: okosan, ha kell, sokadszor – hisz a végén még brókereket hívogat föl a lakására, ha
megnõ, hogy mást ne mondjak.

Doromboló cicus-díj
Csillagos Feketeség
icsit úgy érezzük magunkat, mint a sikervállalat,
amelyik korábbi megkérdõjelezhetetlen piacvezetõi
pozíciója után követõi szerepben találja magát. Múlt hónapban a Magyar Szocialista Párt
elismerése után kullogott Cicusunk, most a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium díjának
ered nyomába – még ha kicsit
más helyzetben is.
Decemberi
nyertesünk
ugyanis nem más, mint az erõs
Forint réme, a Peugeot- és a
Hyundai-beruházások sikerembere, minden autópályák
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édesapja, Csillag István. Jó képességû miniszterünk ugyanis
– harmadik gazdasági zsenink,
Medgyessy Péter jelenlétében –
kitüntette Fekete Jánost, az
MNB egykori elnökhelyettesét.
A Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium tájékoztatása
szerint a Magyar Gazdaságért
Díj adományozására a magyar
gazdaság érdekében végzett
példamutató tevékenység, illetve életmû elismeréseként került sor. A jeles pénzügyi szakember az utóbbi idõben ismét
észre-észrevéteti magát, hol a
közszolgálati televízión, hol a

Szóval ha már oly szépen öszszenõtt a Fidesz a Munkáspárttal, akkor Népszava, hátra arc,
takarodj, jön a Fidesz! Akkor ki
kell cserélnetek az összes munkáspártos spanotok névjegyét
fideszesre. Akkor kedveseim,
aki eddig Thürmerrel szimpatizált a szerkiben, vagy neadjisten
csak egy régi nyáron haverkodott össze vele valahol a messzi
Öszödön, szóval ezek a figurák
elõbb-utóbb nem találják a helyüket. A Népszavának nem kívánjuk, hogy teljesüljön a jóslata: hiszen a Népszava tárgyilagos, egységes színvonalú, koNépszabadságban áll elõ meglehetõsen oldschool közgazdasági nézeteivel: nem kell anynyira sietni az államháztartási
hiány leszorításával, az ország
jóval nagyobb adósságállományt is elbír, több pénzt az
embereknek, és így tovább.
Mint a régi, szép idõkben.
Ha beleolvasunk a Beszélõ
1999. júliusi számába, úgy találhatjuk, hogy jó négy éve
még Csillag is egészen más
véleménnyel
volt
a
Medgyessy- és Fekete-félék
„példamutató tevékenységérõl”, mellyel a 80-as
években csinos kis adósságot halmoztak fel,
majd hagyták a gondot
könnyû szívvel másra.
Hogy azóta mivel sikerült bizonyítania e két jómunkásembernek (s különösen Feketé-

moly múlttal rendelkezõ (ez
utóbbi kettõ irónia nélkül) napilap, amely mentes minden
pártbefolyástól (ugyan, hagyjuk
azt a csöpp kis személyi ügyet!),
pláne a fasiszta tónusok kerülik
a szerk. szobákat, és most mégis
kész, ráadásul halovány döbbenet nélküli tényként kezelik,
hogy a kommunista testvérek
olyanokkal nõnek össze, akiknek azelõtt csukott szemmel
léptek a szájszagába.
Szóval viccelõdünk, elvtársak, és ha már viccelõdünk,
hadd kérdezzem meg: ugyan
vajh kinek szól eme elrettentõ
célzatú grafikai csoda? Az ember azt gondolná, hogy ez amolyan balos önkiélegetés, amely
arról szól, hogy jól beszólunk a
Fidesznek – de ha már tényleg
viccelõdünk, kedveseim, nem
jut eszetekbe, hogy a binláden
Orbán Viktor réme éppen munkáspárti olvasóitok lelkében
hagy maradandó nyomot? Mit
ijesztgetitek a sajátjaitokat? Erre jön az ismert vicc poénja:
hát, róka, te aztán tényleg rohadt laza vagy…
– S. H.
nek), sajnos nem tudhatjuk.
Mindenesetre biztató, hogy
Csillag szívében nincs helye a
haragnak, így még él a remény: ha egy napon a forinterõsítõ fõgonosz, Járai Zsigmond jobb belátásra tér, számíthat a megbocsátásra. Addig
is Cicusunk mellé jó egészséget és további szép sikereket
kívánunk a miniszter úrnak!
– TURUL
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Risztov Éva versenyekrõl, példaképekrõl és a fekete úszósapkáról

„Nagyon szeretem, amit csinálok”
Példaképéhez, Egerszegi Krisztinához hasonlóan nagyon fiatalon 13 évesen
robbant be a magyar úszósportba; három világversenyen tizenegy érmet
nyert. Tavaly, a berlini nagymedencés Eb-n négy ezüstöt, a riesai rövid
pályás Európa-bajnokságon három aranyat és egy ezüstöt. Idén nyáron
Barcelonában pedig három ezüstöt. Ehhez hasonló teljesítményre még a
legnagyobb riválisa, az ukrán Jana Klocskova sem volt képes.
– Hogyan kezdtél el úszni?
Szülõi nyomásra, saját elhatá rozásból, vagy már fiatalon fel fedezték a tehetségedet?
– Én döntöttem el, hogy
úszó leszek. Egerszegi Krisztának köszönhetõen választottam
ezt a sportot, ugyanis 1989-ben
a szöuli olimpia után Kriszta
Hódmezõvásárhelyre jött: az õt
ünneplõ rengeteg ember mellett én négy évesen hozzá csapódtam és kezét fogva mindenhová elkísértem. Végül a Polgármesteri Hivatalba kellett
mennie egy fogadásra, ahová
nem mehettem fel. Ezt nehezményeztem – el is sírtam magam –, mire õ megnyugtatásomra adott egy úszódreszt és
egy plüssállatot. Azt hiszem,
ekkor érett meg bennem az elhatározás, ekkor döntöttem
úgy, hogy én is híres úszó leszek. A tudatosság persze még
kevés volt ebben az elhatározásban, de a tizennégy évvel ezelõtti élmény döntõ volt számomra.
– Azóta is tartjátok a kapcso latot?
– Igen, minden világversenyen a tõle kapott fekete HUN
feliratú úszósapkában indulok.
A rajtkõn pedig elmondom magamban, hogy „Segíts, Kriszta!”. Eddig – hála Istennek –
nem vallottam szégyent. Egyébként ritkán beszélünk, nem
akarom zavarni, de minden
versenyem után küld egy-egy
biztató üzenetet. Ez is sokat jelent, hiszen az õ személyisége,
30

ból könnyen megy. Ebbõl
adódóan kedvenc úszó számom sincs, mindegyiket
szeretem.
– Hogyan érzed, igazol ják az elhatározásodat az
eddigi eredményeid?
– Igen, alapvetõen elégedett vagyok, de persze szeretnék már a dobogó legmagasabb fokára is felállni. Mindenesetre Sydney
után váltottam. A Hódtáv
SC-bõl a Bp. Spartacusba
igazoltam, így Hódmezõvásárhelyrõl Pestre albérletbe
költöztünk az édesanyámmal. Azóta kiváló edzõm,
Turi György irányítása alatt
egyre komolyabb sikereket
értem el.
– Három év alatt telje sen elszakadtál otthonról?
– Nem, amikor tehetjük
(általában kéthetente nyílik rá lehetõség), hazajárunk
Vásárhelyre, hiszen ott él az
édesapám és a bátyám, ez a város jelenti számomra az igazi
otthont. Azon kívül most készült el az ország egyik legnagyobb fedett sportuszodája,
ahol egyszerre lehet 25 és 50méteres versenyeket rendezni.

„Kitartóan, becsületesen készülök”

emberi és sportolói tartása példaértékû nemcsak számomra,
hanem nagyon sok fiatal
számára is.
– Említetted a gyermekori
élményt, aminek hatására az
úszást választottad, de ez vélhe tõen nem elegendõ ahhoz,
hogy valaki világszínvonalú
sportoló legyen.
– Legfontosabb az
Legfontosabb az elhatározás,
elhatározás, meg permeg persze az, hogy nagyon
sze az, hogy nagyon
szeretem
amit csinálok. Napi
szeretem amit csinálok. Napi átlagban 16 átlagban 16 km-t szoktam úszom,
kilométert szoktam
de mivel örömmel csinálom,
úszni, de mivel örömigazából könnyen megy
mel csinálom, igazá-

»
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De hazaköltözni sajnos ennek
ellenére sem tudok, mert a
nemzetközi versenyzéshez az
egyéb feltételek csak Budapesten adottak. Persze közben Pesten is kialakult egy baráti köröm és nemcsak a medencében
értjük meg egymást, hanem a
szárazföldön is az egyik legjobb barátnõmnek tudhatom
Reményi Diát.
– Biztosított a felkészülésed
anyagi háttere?
– Igen, támogat a Westel és
idén nyáron írtunk alá szerzõdést a Ausztria piacvezetõ ásványvízgyártójával, a Vöslauerrel. A szerzõdés – egyelõre –
2004. december végéig szól, de
jövõre még újra tárgyalunk a
folytatásról a kölcsönösség jegyében, és természetesen az
eredményektõl függõen lehet
szó a hosszabbításról. Ez a cég
rajtam kívül három embert támogat. A németek üdvöskéjét,
Franziska van Almsicket, és a
két
topmodellt
Cindy
Crawfordot
és
Claudia
Schiffert.
– Adott tehát egy kiugróan
tehetséges, elkötelezett úszó
hölgy, egy biztos szponzor és
egy kiváló edzõ. Mit vársz
Athéntól? Mit várnak tõled?
– Errõl nem szeretnék beszélni, mindig az elõttünk álló
feladatokra koncentrálunk. Kitartóan, becsületesen készülök,
de nem akarok jósolgatni.
– Hogyan készülsz a kará csonyra? Van-e valami különleges karácsonyi szokásotok otthon?
– Régebben azt élveztük a
legjobban, amikor a karácsonyfát díszítettük a bátyámmal,
most az lesz a legnagyobb ajándék, hogy végre több idõt tölthetek együtt a családdal. Nagyon
várom már, hiszen a versenyzés
miatt hosszabb idõt ritkábban
vagyok otthon. De most ezen az
ünnepen különösen nagy öröm
lesz, amikor a Tisza-parthoz közeli családi házunkban együtt
lesz mindenki. – NOVÁK TAMÁS
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HIRDESSEN
AZ UFI-BAN!
A hirdetési feltételekrõl és
kedvezményekrõl érdeklõdjön
munkatársainknál a 318-4114es telefonszámon, vagy e-mailben a vadasz.judit@axelero.hu

címen.

www.uvegzseb.hu
A röntgen oldal

Jobb ár, jobb kiszolgálás, jobb hozzáállás
www.infoabc.hu 06(20)93-90-882

Toner Patron Irodaszer
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