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• A jó Kozsó
Kozsónak rengeteg a rajongója. Mióta megjárta a Big Brother-házat,
még inkább megsokszorozódott híveinek száma. Bár volt, akinek kicsit gyámoltalannak tűnt a gengszter rapper, Ganxta Zolee mellett:
– Nem voltam gyámoltalan, csak
próbáltam olyan maradni, amilyen az életben is vagyok. Tiszta,
korrekt, őszinte és szeretettel teli.
• Lévai Katalin
De aztán ami Nórival történt, (Westel Talákozások Magazin,
megrendítette az ideológiámat, április)
mert nem hittem volna, hogy vala- És ami kimaradt: szerény.
ki egyetlen éjszaka anyává tud válni. (HVG, május 15.)
• Az új miniszter
Bizony, bizony, a gyerekek vallomása
egyetlen éjszaka alatt fogan- Lehet, hogy az életem gazdagabb
nak…
lenne, ha többet hancúroznék
elefántokkal, csak az állatkert• Szenvedõ szerkezet
nek nem biztos, hogy az lenne a
A tájékoztatás a részvénytársaság jó. (Necc.hu)
kötelezettsége, ennek a kötelezett- Kóródi fürdette, Persányi szeségének eleget tett. Hadd mond- retgetné.
jam, hogy köszönet jár azért, hogy
korrekt módon, elfogulásmentesen • Kiegészítõ a tavaszi
és megfelelő pontossággal adott tá- kollekcióból
jékoztatást arról, ami történt. A golyóálló mellény nem véd,
Hogy ez mennyire így van, képvi- csak ad még egy esélyt. (TV2, Jó
selő úr, azt onnan is lehet tudni, reggelt, Magyarország!, május 16.)
hogy zöldszervezetek végeztek sa- Adj esélyt a halálnak!
ját méréseket, és ennek alapján is
ugyanaz az eredmény jött ki, mint • Szigorú elvárások
amit egyébként a hivatalos tájé- Sok keserű poharat kell meginni a
koztatás jelentett. (Medgyessy Pé- mezőgazdasági
termelőknek.
ter, április 28.)
(Napkelte, Németh Imre május 21.)
Elfogulásmentesen? A szöveg- Amíg vannak, akik biciklit eszszerkesztő aláhúzta vörössel!
nek, addig ez nem hír.
• Lényeglátás
Kornéliát annak idején nem zavarta meg semmi, ő véghezvitte,
amit akart. A fekete démon nem
kellett Renátónak. A talján csődör
faképnél hagyta, és kirohant a
házból. (Mai Nap, május 13.)
Alázzon ön is bulvárritmusban!
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• Pár szóban
az egészségügyrõl
A történet színvonalas, mindenkire kiterjedő ellátásért szól. Hamis
és rossz az, ha technikai részletekben presztízsvitákat folyatnak le.
(Medgyessy Péter, egészségügyi
konferencián, május 23.)
Amikor még a történet is felemeli a szavát…

Tartalom
„A tiszta és egyenes
beszéd ajándéka”

• Rostok
A sok rostot a magasabb gyümölcstartalom miatt láthatod. (Felirat
az új Fanta flakonján)
Kincs, ami nincs.

•Légy
A nemi erőszak vádját nem hiszi
a közeli ismerős se, szerinte három másik fiatalembert kellene
keresni, akik szintén ott legyeskedtek a 16 éves lány körül.
(Index.hu, május 29.)
Erőszakos nemi legyeskedés.
• Kirakatpolitika
A kormány mindig a kirakatot jelenti, de a bolt mi vagyunk, az MSZP és
az SZDSZ. (MSZP választmány,
Jánosi György, május 24.)
Kitűnő üzlet!
• Izomtrikó
Muscle shirt, pigeon blue (izoming, galambkék – a szerk.)
(Ruházati termékismertető címke)
Testépítő elegancia.

Orbán Viktor életgyakorlatokról és a kispadon üldögélés hasznosságáról –
interjúnk a 14. oldalon.
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8Gyurcsány Ferenc
a hónap nyertese

Z

SONGLŐRKÖDIK,

MINT

7SZDSZ
a hónap vesztese

N

EM ELÉG, HOGY A NÁDI POSZÁ-

Gyurcsány Ferenc a kádkővel – eme kifejezéssel
egyik közeli barátom ajándékozott meg, igaz a sokadik sör
után, ez talán megmagyarázza
azt is, hogy miért közöltem
mennyei mosollyal ezt a kis
szösszenetet a kelleténél nagyobb hangerővel az éjszakai
busz utasaival. Csak másnap, letisztult fejjel tudtam gondolkodni a kijelentés filozofikus mélységén. Semmi elvi kifogásom a
rendszerváltás előtt nagypofával
észt osztó KISZ-funkcik ellen,
akik kapcsolati tőkéjüket villámgyorsan konvertálták gazdasági
tőkére, mondjuk az állami vagyon „lebontásával”. Az azonban megfeküdte a gyomromat,
hogy olyan fószer játssza a Mr.
Tiszteletreméltót, aki csak nagynagy nehézséggel titkolja miniszterelnöki ambícióit és három zavaros cikk megírása után politikai gondolkodónak képzeli magát. Ifjúsághoz, sporthoz meg
annyit ért, hogy néha kigombolt
nyakú ingben kell megjelenni,
mert az fiatalos – meg sportos is.

ták és a magyar vízügy
megmentője, Kóródi Mária
távozni kényszerült miniszteri
bársonyszékéből, s hogy a többi
eszdéeszes miniszter még a baráti
sajtó jelentős része szerint is csapnivalóan teljesít. Most még Magyar Bálintról is kiderülget ez-az:
például csúnya, csúnya, telivér piacpárti liberálishoz nem nagyon
illő mutyizás baráti cégekkel, kis
utazgatás Ámerikába multipénzen, kabinetfőnöki nyaralás
tendergyőztes vállalkozás képviselőivel. Mindegy, az vesse Magyarra
az első követ, aki még soha nem
tett ilyet. Ráadásul az időközi választások sem nagyon mennek:
Dunaújvároson például a madaras önkormányzati képviselőjelölt
egyetlenegy szavazatot sem kapott. Tehát ő maga sem bízott
meg saját magában, családtagjairól nem szólva. Nem mondom,
hogy ilyen hírek hallatán könynyebb a mélységes, bús magyar
rögvalóság elviselése, de mindenesetre vidámabban nézegetem a
nők dekoltázsát. Csak tartsák a jó
irányt eszdéeszes barátaink!

„A szerkesztő azt üzente”

minden szélsőségtől tartózkodó
kommentárjaink a magyar
nyúszvíkot tekintik példaképüknek. Meg egyszer mi is szeretnénk interjút csinálni valamelyik nagy államférfival, persze
lehetőleg úgy, hogy ő is tudjon
róla. Addig is fogadják szeretettel a júniusi UFI-t: Orbán Viktorral beszélgettünk múltról, jövőről és emlékekről, a bélapátfalvi cementüzem környékén
néztünk szét (s minő meglepetés: tőkefelhalmozó, valahai állami vagyon körül sertepertélő
szocialisták is akadtak), nyugateurópai nyugdíjreformokat vettünk szemügyre és Oli bácsi e
hónapban is megmondja a
frankót.
– TÉTÉNYI ISTVÁN

Átalakulás
2003
nyár eleje az ország életében: nemcsak Görgey Gábor minisztersége nélkül kell tovább morzsolgatni napjainkat,
nemcsak szövetség született a
melegtől eltikkadt gesztenyefák
árnyékában, hanem lapunk is új
ruhába öltözött. A megnövekedett terjedelem és a színes
borító a megkomolyodás, a mértéktartóság újabb állomása. Úgy
is mondhatnám, hogy százhatvanyolcórásodunk. Hiszen mértéktartó, független elemzéseink,

Ú

JABB FORDULÓPONT

2003. JÚNIUS

Kevesebb pénzt az embereknek!
Erről beszéltünk. Mondtuk csendesen, nyugodtan és persze sokakat zavaró nyersességgel, szókimondó módon. A szocialisták mindig ugratnak
bennünket. Az a kínos csupán, hogy senki nem
nevet. Mert ugye mondanak valamit, amit sokan
komolyan vesznek. Aztán kiderül, hogy (hehe,
mekkora poén) nem is úgy van, ahogyan azt mindenki gondolta.
OKAN, AKIK MELLÉJÜK ÁLLTAK

alább a semmit próbálják valamost kényszeredetten vigyo- hogy eladni. Erre vonatkozharognak, mi azonban a hirte- tott Medgyessy Péter azon elgonlen felindultságból elkövetett tett- dolása, hogy reális kritika érte a
legesség határmezsgyéjére sodró- kommunikációt. Most tehát majd
dunk. Modern európai magyar kommunikálnak velünk jól. S mi
köztársaság, meg efféle szómágiá- annyit fogunk látni a hirtelen
val táplálnak minket, alattvalói- gyúlt világosságban, mint Csócsó
kat, milliárdosok etetnek kézből, elvtárs, amikor a vallatófénnyel
miközben mindaz drágul, amiről szemezett.
megígérték, hogy nem fog. LasVakulunk némileg, de nem fesan mondom: drá-gul! Az esély- lejtünk. Emlékezünk még a váegyenlőség ebben az összefüggés- lasztási kampány szocialista plaben azt jelenti, hogy mindenki kát-erdejére. Több pénzt az önkorszív. Nincs az országban
olyan társadalmi csoport,
A máról holnapra bukdácsoló
mely ne tapasztalná, hiákormány nem is üzenhetett
ba minden ellenállás,
volna mást, mi lényege: a 2004-es
magától szorul a gatyaesztendő a takarékosság éve
madzag. Komolyan monlesz. Köszönjük.
dom, ha ez így folytatódik, beiratkozom egy zsugorító tanfolyamra és megtanu- mányzatoknak, szólt az ígéret,
lok kicsi lenni. Talán akkor majd most viszont a többi mellett szocinem szorít annyira.
alista és szabaddemokrata vezetéÚgy kezdődött az egész, hogy sű települések csoszognak bokára
nincs pénz. Sokan elhitték, a go- eresztett gatyával a Kossuth térre
nosz Fidesz lenullázta a büdzsét. könyörögni állami adományért.
Aztán a baloldal vett magának Több pénzt az embereknek –
egy önkormányzati választást, csendült a lózung, s az emberek
majd a száznapos programjával olyan bizakodással mentek a szaegy évre elegendő impozáns nép- vazófülkékbe, mint ahogy egyéb
szerűségi mutatót is mellé. Egy napokon a lottózóba. Nos, körülévvel annak szétkürtölése után belül annyit is nyertek az új kabikiürült a kassza. A máról holnap- nettel. Persze néhány embernek
ra bukdácsoló kormány nem is beütött a fincsi.
üzenhetett volna mást, mi lényeAkik EU kommunikálhatnak
ge: a 2004-es esztendő a takaré- például. Ki hinné, az EUKK nem
kosság éve lesz. Köszönjük.
fejezte be munkáját a dicstelen
Inkább
pragmatikusnak, népszavazással, most is költi a
mint ügyesnek nevezhető manő- pénzt. Vajon mire? Rejtély. Ők dolver, hogy ha már nincsenek a goznak és mi is dolgozhatunk.
társadalom komfortérzetét javí- Például nyithatunk cukrászdát
tani képes mutatványaik, leg- Bécsben.
–AMBRUS BALÁZS
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Döglődő EU-kampány • Költeni való milliárdok • Megrajzolhatatlan uniós jövőkép

Hova, hova, hova, de hova megyek?
Hogyhogy hova? Pontosan oda, ahová az egykor
plakátra kent nagyjaink: Gera Zoli, Jordán Tamás, Törőcsik Mari meg Győzike is indultak. Az
Európai Unióba – ha már a többség kisebbségének a többsége így akarta. Ugyan az uniós kampányra innen-onnan elkülönített tízmilliárdnyi
zseton tovább fogyogat, eddig nem derült ki: vajon hogyan tud jól csatlakozni a fuvarozó, a gázáremelés igazságtalanságán morfondírozó nagycsaládos, vagy a sertéstenyésztő. Pedig elvileg most –
egyetlen esztendővel az európai parlamenti választások előtt – fut az EU-kelletés felvilágosító
szakasza. Mégsem tudjuk, hova megyünk.

EGYÜK FEL, HOGY A VILÁGHÁlón böngészvén véletlenül
rátenyerelünk számítógépünk billentyűzetére, s a sors –
alias Bill Gates – kifürkészhetetlen szeszélye a www.eukk.hu
címen elérhető honlapra röpít
bennünket. A portálon az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány (ez vón’ az EUKK)
híreit, információit, háttéranyagait találjuk – s az interaktivitás nagyobb dicsőségére
részt vehetünk egy közvélemény-kutatásban is. „Jól informáltnak érzi-e magát EU-ügyekben?” – érdeklődik a honlap
szerkesztője, ami lássuk be, itt
bizony helyénvaló kérdés,
mondhatni telitalálat. A gondos
webmester három választ is
megfogalmazott, nehogy véleményünk megfogalmazásához
egyetlen kattintásnál nagyobb
erőfeszítésre legyen szükségünk. „Igen, tudatosan készülök rá” – hangzik az első felelet. Ehelyt eltekintünk attól,
hogy e rövidke mondatot – különös tekintettel a kérdéshez
való illeszkedés vizsgálatára –
szemantikai elemzésnek vessük
alá, csupán azt rögzítjük, hogy
a válaszolók 38 százaléka véle-

T

4

kedett így. „Készülnék, de nem
találok megfelelő információkat” – folytatódik a lehetséges
válaszok sora, s azt látjuk: 48
százalék nem érzi jól informáltnak magát EU-ügyekben, és ezt
nem máshol, mint a tájékoztatásra létrehozott közalapítvány
honlapján nyilvánítja ki. A harmadik válasz így hangzott: „A
csapból is ez folyik, nekem bőven elég ennyi tudás.” Mivel ez
utóbbi kérdésre kattintó 14 százaléknyi webpolgár nagy részét
minden bizonnyal a minimalista szédelgők és javíthatatlan
életművészek csoportjába lehet
sorolni, akik véleménye inkább
levonandó, mint hozzáadandó
az első választ adók táborához,
megállapítható: a válaszolók
többsége nem elégedett az
EUKK munkájával. Persze őrizzük meg hidegvérünket: nem
akarjuk azt a látszatot kelteni,
mintha valaha is komolyan vettük volna az efféle számítógépes távszavazásokat – hiszen
komoly ember nem von le semmiféle következtetést néhány
száz, teljesen ellenőrizhetetlen
„mintavétel” alapján összeverődő ember véleményéből. Kérdés persze, mi a búbánatos ros-

Az Európai Parlament ülésterme – egy év múlva már belülrõl szemléljük

sebnek kell akár egyetlen perc
munkaidőt is ilyen szavazások
kiötlésére pazarolni.
Tékozló fiúk
Hagyjuk hát a bohóságokat, és
beszéljünk komolyabb dolgokról. Az EU-kommunikációs stratégia szerint ezidőtájt javában
kellene dúlnia a csatlakozásra
való felkészülés harmadik szakaszának. A jelek szerint azonban mintha a korábban oly harsány hírverést takaréklángra állították volna: eltűntek az óriásplakátok, kivesztek a tévéspotok. Értékelni kell az április 12i népszavazás körülményeit, „a
kormány pedig természetesen
majd eldönti, hogy szüksége
van-e erre a közalapítványra” –
nyilatkozta a közelmúltban
Somody Imre, a közalapítvány
elnökhelyettese. Nem gondolnánk, hogy – az „elvárhatónál”
nagyobb – rosszindulatot tanúsítunk, amikor megfogalmazzuk gyanúnkat: ez a mondat bi-

zony akár a lemondás felajánlásának is tekinthető. Hiszen az
EUKK létrehozásakor a kormányfik nem győzték egyik szavukat a másikba ölteni, mondván: a szervezetet nem csupán a
népszavazásig, hanem legalább
a csatlakozásig fenn kívánják
tartani, s, tegyük hozzá, nyilván
csak akkor csapnák el a kurátorokat,
ha
elégedetlenek
lennének munkájukkal. Arra viszont – némi túlzással – mérget
vennénk, hogy ilyet nem tesznek: hiszen azzal beismernék a
beismernivalókat. Az uniós hírverők tehát szemlátomást nem
heverték ki a gyér látogatottságú népszavazás okozta nyilvánvaló kudarcot, s a kormány is bizonytalan, hogy – Leninnel
szólva – mi is a teendő.
Két dolog biztosnak látszik.
Egyfelől: az EU-felkészítésre
szánt milliárdok fele-kétharmada még mindig arra vár, hogy
kiszabaduljon az állam bukszáiból. Egy február közepén össze-
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dobott kormányhatározat szerint ugyanis – az EUKK 2,2 milliárdja mellett – a szaktárcák is
feljogosíttattak arra, hogy uniós
haknikra költsék az idei kiadásaik egynegyed százalékát (azaz
7-8 milliárd forintot). Másfelől:
az áprilisi népszavazáson született eredmény – legitimitás
szempontjából – igencsak gyatra. A sorstárs-országok lapzártánkig megtartott referendumain például messze magasabb
volt a „néprétegek aktivitása”,
mint idehaza: Máltán 91, Litvániában 64, Szlovákiában 52 százaléknyi bennszülött célozta
meg az urnákat, Magyarországon már 46 százaléknál beragadt a számláló. Ráadásul az
„igen” szavazatok aránya az öszszes állampolgár körében
ugyancsak nálunk volt a legalacsonyabb – mindössze 38 százalék. (Máltán – ahol egyébként
roppant szoros lett az

igen–nem-arány – ez az érték
48, Litvániában 57, Szlovákiában szintén 48 százalékra kerekedett.) S hogy egyáltalán érvényes lett a magyarországi ügydöntő népszavazás, csak annak
köszönhető, hogy 1997 nyarán
az akkori MSZP–SZDSZ-duó –
50 százalék plusz egy voksról –

»Az RTL Klubból

például szakadatlanul
ömlik a Gyermek-,
Ifjúsági és Sportminisztérium finanszírozta
– egyébként felettébb
hasztalan – uniós reklámiáda

«

25 százalék plusz egy egynemű
szavazatra szállította le a referendumok érvényességi küszöbét. Csak hogy tovább borzoljuk
a kedélyeket: az EU-belépést közel 300 ezer fővel kevesebben

támogatták, mint 1997-ben a
NATO-csatlakozást.
Bölcsek a Mesterek?
További egymilliárdot kérünk a
kormánytól a tájékoztatás erősítésére – jelentette be a sikertelen kampányt követő félsikerű
népszavazás után Somody
urunk. Merthogy ugye az ifjúság és a parasztgazdák körében
még van pótolnivaló – ezt azért
ő is elismerte. (Még szerencse,
hogy a többi plebsképző réteg
betéve tudja a reá vonatkozó
uniós jogok, kötelezettségek és
lehetőségek összességét!) Óh, be
szomorú, hiszen a fiatalok meggyőzésére szánt tízmilliókat maga a Well Reklámügynökség
kapta meg – mely cég leginkább
annak köszönheti hírnevét,
hogy tulajdonosa a 168 Órás
elöljáró, Bölcs István, s korábban Mester Ákos is profitált a
társaságból. „Ugyan, mindenki

a haverokkal dolgoztat” – törhetne elő belőlünk a kisördög,
de inkább visszagyömöszköljük
magunkba. Üdvös volna, ha a
szocikat és a szadeszéket megkímélné végre a sors a szánalmasan teljesítő, ám pénznyelésben
aktív cimboráktól.
Ám egyelőre nem így áll a dolog. Az RTL Klubból például
szakadatlanul ömlik a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium finanszírozta – egyébként
felettébb hasztalan – uniós reklámiáda. Még mindig a nemes,
masszív, történelmi közösségiességre építő Európa-képet erősítik a polgárokban, miközben
úgy hírlik: az előcsatlakozási
pénzek, a strukturális vagy a kohéziós alapok, a pályázati lehetőségek nem a történelmi igazság alapján osztódnak. (Félreértés ne essék: nem a lélekrengetésre építő Európa–nemzet–
felvirágzás-tematika ellen lází-

Egy jobb polgári műhely
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tunk. Magunk is hiszünk a – s
most kérjük, bocsássanak meg
MSZP-szavazó bajtársaink – a
szeretet és az összefogás erejében. De a kormányurak, mintha túl sokat beszélnének a spirituális Európáról. Ahelyett, hogy
EU-életre nevelnék a jövőszeretőket.)
A lényeg a lényeg: Somodyék
pénzt kérnek. Több pénzt a
kampányolóknak. Hogy utólag
betörhessék az ifjúságot s a földjükből élőket. Úgy látják, a nemzeti sztereotípiákat – gulyás,
ménes, paprika, Juliska – is át
kellene írni. Ezt persze már külföldi imázskampány keretében,
szintén adóforintokból. Uccu
neki, csináljátok! – mondhatnánk –, de félünk, Győzike lesz
az új jelkép. Az Oktatási Minisztérium EU-célokra költött/költendő 350 millióját, s a Gazdasági Minisztérium 150-200 milláját sem szólnánk meg – csak
épp nem látszik, mire költik.
Önérdekû kurátorság
Legalább azt tudhatnánk, milyen jövőkép él a kormányerőkben. Már csak azért is, mert az
EU-kampány idején világossá
vált (persze nem közpénzzel támogatott hírverések segítségé-

vel), hogy a jobbos uniótagadókat tömörítő Szabad Magyarországért Mozgalom tagjai mit
akarnak. Történelmi alkotmányt akarnak – melyet szerintük a Szent Korona jelképez –,
amely az anyanyelvhez és a népművészethez hasonlóan több évszázad alatt fejlődött ki. Mint
mondják: a földpiac uniós liberalizációjával a Szent Korona
tárgyi alapja, a munkaerő szabad áramlásával a Szent Korona
tagjainak érdeke sérül. Az önellátó gazdálkodás újrahonosításával, a Németh László-i
Kertmagyarország kiépítésével,
a bankrendszer felszámolásával
megoldódna a nemzet baja –
mondják. Akár erős késztetést is
érezhetnénk, hogy e blődlit elutasítsuk, jó szívvel mégsem legyinthetünk. Az EU-ellenzők
„jövőképét” ugyanis senki meg
nem kontrázta, érveikkel senki
nem szállt vitába. Pedig alapvető választástechnikai szabály:
ha magas választási részvételt
akarsz, élezd ki – akár mesterségesen is – a meglévő konfliktusokat, adj pénzt (az állami
adóbevételeket egyébként szintúgy gyarapító) ellenoldaliaknak is. A felturbózott vita nyilván a közömbösöket is megérin-

tette volna – s most minden politikus büszkén mesélhetné,
hogy felemelt fejjel megyünk az
EU-ba (fideszes hangolásban: az
EU jön a felemelt fejűek országába).
A kabinet – letudva a magyarság jövőképéről szóló diskurzust – az EUKK kurátorait
kérte fel saját jövőképük, illetve
feladatterveik megrajzolására.
Ezzel azonban meghökkentő
pillanatokat okozott azoknak,
akik voltak szerencsések olvasni
a kormány EU-kommunikációs
stratégiáját. A dokumentum
ugyanis évekre előre világosan
meghatározza a tennivalókat –
sőt Somody Imre már bátorkodott utalni arra, hogy tevékenységüket szíves-örömest végeznék
akár az euró bevezetéséig. Mielőtt valaki hálatelt szívvel az önfeláldozás nemes lovagjaiként
gondolna a kurátorokra, szögezzük le, hogy esetükben minden
hónap hosszabbítás 250 ezer forint tiszteletdíjjal dagasztja
pénztárcájukat (Palánkai Tibor
elnöknek 300 ezer forint jár).
Tekintve, hogy az euró honosításával alighanem úgy leszünk,
mint az EU-csatlakozással, mely
egy időben mindig szigorúan öt
év távolában derengett előt-

Somody Imre már megpendítette: az EUKK szívesen folytatná munkáját egészen az euró bevezetéséig
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tünk, beláthatatlan perspektívák sejlhetnek fel az említetteken kívül Ágh Attilából, Chikán
Attilából, Gerő Andrásból, Kádár Bélából és Bojár Gáborból
álló kuratórium előtt. (Az igazsághoz tartozik, hogy Chikán
nem veszi fel a pénzt: az összeget egy alapítvány számlájára
kérte utalni.)
Elátkozott lelkek
„A közalapítvány rendezvényei
közül az Európa-híd mindent
felülmúló sikere bizonyította,
hogy az emberekben él a társadalmi megbékélés iránti igény”
– olvasható az EUKK honlapján
a népszavazást értékelő tanulmányban. Ez az a mondat,
melynek még azok előtt is le
kell lepleznie a kuratóriumot,
akik valaha is hittek abban,
hogy pártatlanul és politikamentesen végzik tevékenységüket. Ha ugyanis tényleg akad
olyan kurátor, aki komolyan
gondolja „a társadalmi megbékélési igényről” szóló értékelést,
akkor az alaposan félreértett
cirka 400 ezer embert. Márpedig aki nem ért a kommunikációhoz, annak nem sok keresnivalója van egy ilyen kuratóriumban. Ha viszont a kurátorok
egyáltalán nem gondolnak ilyet,
csak éppen a kormányzati agitprop műhely önkénteseinek szegődtek el, akkor azért kellene
távozniuk.
Ha már a távozásnál tartunk:
őszinte
csodálkozásunknak
adunk hangot, hogy az egyik
kurátor – Kádár Béla – ezt eddig még nem tette meg. Az
olyan emberre ugyanis, aki a
„csak a Szent István-i államalapítás jelentőségéhez mérhető”
uniós csatlakozás hírverésének
avatott szakértőjeként sértegeti
honfitársait – legyenek azok
bármilyen elszánt EU-ellenzők
–, vélhetően nincs helye egy
ilyen illusztris testületben. Kádár ugyanis a kérdésre: hajlandó-e vitába szállni a csatlakozás
ellenzőivel, egy, az EUKK hon-
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lapján olvasható interjúban így
felelt: „Csak abban az esetben,
ha a fogékonyság jeleit tapasztalom rajtuk. Csakhogy vannak
olyan »holt lelkek« is, akik
buddhista szerzetesek módjára
mormolják maguk elé az úgynevezett »alapigazságokat«, hogy
tönkremegyünk, eltűnik a nyugdíj értéke, elveszítjük a munkahelyünket, válságba jutunk –

»Sokak szerint kezd

körvonalazódni: az
Országimázs Központ
tevékenysége kismiska
volt ahhoz képest, ami
itt Európai Uniós kommunikáció ürügyén fog
történni.

«

ezekkel nehéz mit kezdeni. Az
orvostudományban is van pszichológia és pszichiátria; ahogy
az oktatásban pedagógia és
gyógypedagógia. Az utóbbiakhoz én nem értek.”
Dupla kultúra
Persze ahol Kádár Béla havi
250 ezer extrapénzért ilyeneket
mondhat büntetlenül, ott az is
következmények nélkül maradhat, hogy – miként a népszavazási kampány már idézett tanulmányában olvasható – kiderült: a közalapítvány hirdetései
mellett futó számos egyéb
(szakminisztériumok által fi-
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nanszírozott) EU-reklám miatt
a különböző kampányüzenetek
gyengítették és zavarták egymást. Lebutítva e kacifántos állítást: az azért mégiscsak
snassz, hogy külön infovonalat
működtet a Külügyminisztérium (06-80-382-004) és az
EUKK (181), így ugyanazon
kérdésekre merőben eltérő válaszok is születhetnek. (Az
EUKK telefonját mostanában
napi 2-300 fő tárcsázza. A Való
Világ csillagocskáinak ki-beszavazása eközben minimum félmillió tévénézőt megmozgatott.
Utóbbi esetben bizonyíthatóan
haszontalanul folyt el a spórolt
pénztömeg.) Még egy – kampányduplikációra utaló – példa: néhány hete történt, hogy
Pécsett Kultúra és EU címmel
konferenciát rendezett az egyik
kormányszerv, míg húsz kilométerrel arrébb, Komló Cityben szintén a „Kultúra és EU”
témán csámcsoghatott a nagyérdemű. A két esemény kiötlői
még csak nem is hallottak egymásról, illetve egymás rendezvényéről, pedig mindketten a
gondoskodó államtól kapják a
gubáravalót.
Isten bocsássa meg, de a magunkfajta egyszeri polgárnak
még belegondolni is megrázó
élmény: a közalapítvány idei évre szánt 1,5 milliárd forintjának (mint említettük, összességében 2,2 milliárdjának), illet-

Hol a nevetõ harmadik? – Medgyessy Péter az Eu-zászlót keresi

ve az egyes tárcáknál összességében elköltött többmilliárd forintos összegnek egy része nemhogy a tájékoztatást segítette
volna, de még károkat is okozott! Brrr.
A végére a népszavazási értékelés legszebb mondatát hagytuk. A szöveg azzal próbálja
menteni az április 12-i referendum iránti csekély érdeklődés
tényét, hogy az eddigi uniós
tagországokban a csatlakozásról annak idején tartott népszavazások esetében is „csak ott
volt magas a részvétel, ahol a
szavazásnak tétje volt.” Bravó!
Bravó! És még egyszer: bravó!

Ezek szerint 2003 áprilisában
Magyarországon azért költöttek
több mint hárommilliárd forintot a népszavazásra, hogy egy
abszolúte tét nélküli ügyben
kérdezzék az emberek véleményét! Azt mondják, a jó kommunikáció titka a lényeges üzenetek megfelelő gyakorisággal történő ismétlése. Ezt szem előtt
tartva ismételjük meg búcsúzóul egyik korábbi vélekedésünket: „Sokak szerint kezd körvonalazódni: az Országimázs Központ tevékenysége kismiska volt
ahhoz képest, ami itt Európai
Uniós kommunikáció ürügyén
fog történni.” –B. D. S.–ZS. ZS.
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„Lerombolták a múltunkat,
ellehetetlenítik jelenünket, ellopják a jövőnket!”

Bélapátfalva ostroma
A bélapátfalviak nemrég tüntettek. Egy állami cég
ellen, amely meg akarja kaparintani a bélapátfalviak jussát. Ez a vagyon a Bélkő Területfejlesztési
Kht. 50%-os tulajdonrészében testesül meg. Horn
Gyula idején eladták a fejük fölül Magyarország legjobb minőségű cementet gyártó gyárát. Amikor a
külföldi tulajdonosok 2000-ben bezárták a gyárat,
egy fideszes képviselő térdre kényszerítette a multikat, akik milliárdokat voltak kénytelenek Bélapátfalván hagyni. A szocialisták ráéheztek a vagyonra,
és most ki akarják fosztani az alig több, mint háromezer lelket számláló Bélapátfalva lakosságát.
TÖRTÉNET TÖBB MINT SZÁZ ÉV-

A

vel ezelőtt kezdődött, mikor
a Bél nemzetség egykori
szállásterülete környékén, a Bélkő hegyen elindult a mészkőbányászat. A hetvenes évek közepén
néhány építőipari szaki felfigyelt
egy kellemes téesz-földre Bélapátfalván, és egy új cementgyárat álmodott oda. Ezeregyszáz embernek adott munkát, sportegyesületnek támogatást, dolgozóknak
sört és virslit, funkciknak nyersanyagot a dácsához, vszjo
harasó... Rendben is ment addig,
amíg jött a rendszerváltás, és felborult minden. Sötét erők ébredtek Magyarországon, és megindult a szabadrablás – amit privatizációnak hívnak a szakzsargonban –, E-hitel, egy kis menedzsment-furfang, meg némi Hornkormány segédlet kellett csak, és
a Bélapátfalvi Cementművek
már át is vándorolt a svájci és német cementipar zsebébe. Baráti
áron, természetesen. Mire Bélapátfalva és környéke feleszmélt,
az ezeregyszáz dolgozó helyén
1999-re alig háromszáz maradt.
Nem baj, de legalább tejelt a
BÉCEM
Részvénytársasággá
avanzsált cementgyár, iparűzési
adó, ingyen-nyaralás a Balato8

non, sör, virsli és társai. Egyébként is a Holcim meg a
Heidelberg cégek megígérték,
hogy fejlesztenek.
Nem gazdaságos
Mindeközben némely magyarországi cementgyárak magyar vezetői szép csendben elkezdték felosztani a magyar cementpiacot,
és az áldozat szerepét Bélapátfalvára osztották. Az évi hat-hétszázezer tonna cementet három-négy
magyarországi cementgyár osztotta fel maga közt, miközben
2000 februárjában a BÉCEM Rt.
vezetői bejelentették, hogy Bélapátfalva nem gazdaságos. Közölték, hogy a cementgyárat bezárják, majd lebontják a földig. A
dolgozóknak jár egy kis végkielégítés, ők úgyse értik a GDP-t meg
a hatékonysági indexet. Az ügyben új fordulatot jelentett, hogy
2000 februárjában ádáz harc
kezdődött a cementgyár megmentéséért
a
bélapátfalvi
Horváth László fideszes országgyűlési képviselővel az élen: sajtóháború, versenyhivatali vizsgálatok, petíciók, aláírásgyűjtés, interpellációk. Partnere is akadt
Horváthnak, a volt MSZMP-párttitkár és tanácselnök személyé-

ben, aki akkor már harmadik
ciklusát töltötte polgármesterként, és az ördöggel is kész volt
szövetkezni (vagy harcba szállni),
ha Bélapátfalváról volt szó.
Színre lép a Kht.
A hónapok teltek-múltak, a
fideszes képviselőt életveszélyes
fenyegetések érték, családja rendőri védelem árnyékában élt, kocsiját ellopták. A svájci és német
cementipar számára kezdett kifejezetten kényelmetlenné válni a
bélapátfalvi ügy, nem értették,
hogy lehet az, hogy egy istenháta
mögötti faluból egy magyar parlamenter hónapok óta idegesíti
őket, hisz ez máshol is így megy:
bezárunk és kész. Ezek meg itt
képtelenek felfogni a nagy európai cementipar világpiaci érdekeit és követelőznek. A harc addig
jutott, hogy egy brit lobbycég, a
CEC Government Relations magyar irodájának közvetítésével
kompromisszumot kezdett keresni a multi vállalat. Hosszas tárgyalások után egy kht. alakításának ötlete merült fel, melyet a
svájci és német cementiparnak
ajándékokkal kellett elhalmoznia. 2001 decemberében, a választási kampány kellős közepén
a BÉCEM Rt. és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.
részvételével, százmillió forintos
törzstőkével megalakult a Bélkő
Területfejlesztési Közhasznú Társaság. A svájci Holcim, valamint
német partnercégei vállalták,
hogy másfél milliárd forint pénzadománnyal, és hatszázmillió forint értékű ingatlanadománnyal
segítik a kht. munkáját. A felügyelő bizottság elnöke Horváth
László lett, örömtüzek gyúltak,
hisz bár a cementgyárat nem sikerült megmenteni, a multi mégsem tűnhetett el úgy, hogy üres
kézzel hagyja Bélapátfalvát. A
BÉCEM Rt. vállalta, hogy saját
költségén elbontja a gyárat,
rekultiválja, ha környezeti kár
van, elhárítja. Az adomány feltétele volt, hogy Bélapátfalván többet cementet gyártani nem lehet,

sőt, bányászni sem. Lehet viszont
ipari parkot építeni, turizmust
fejleszteni, vállalkozókat támogatni. Sikersztorinak ígérkezett a
Bélkő Kht., bár az alakuláskor
már gyülekeztek a viharfellegek.
A BÉCEM Rt. magyar menedzsmentjét külföldi tulajdonosai a
Bélkő Kht. megalakulása előtt
egy-két nappal tájékoztatták csak
arról, hogy kht-t kell alapítaniuk,
és minden tulajdonukban levő
ingatlant át kell adni. (Legfájdalmasabban a 60 fős balatonparti
üdülő sorsa érintette őket, hisz a
szóbeszéd szerint saját terveik
voltak vele.) A külföldi tulajdonosok garanciaként magyar állami
részvételt kértek a kht-ben, így
merült fel a Gazdasági Minisztérium tulajdonában lévő budapesti Regionális Fejlesztési Holding
Rt. A holding akkori vezérigazgatója azonban továbbpattintotta a
feladatot a salgótarjáni Középmagyarországi Regionális Fejlesztési Rt-nek, melynek baloldali kötődésű vezérigazgatója akkor
már majd három éve művészkedett egy hétszázmilliós állami cég
élén. Mindez a Fidesz-kormány
idején történt.
Késik az érdemi munka
A KRF Rt. csak úgy volt hajlandó
részt vállalni, hogy 2001. december 6-án a bélapátfalvi önkormányzat határozatot hozott arról, hogy a KRF Rt. 50%-os részét
kivásárolja. Tehát az önkormányzat előbb döntött a kivásárlásról,
mint hogy a Bélkő Kht. megalakult volna. Ennek megfelelően
az alapítás után nem sokkal született szindikátusi szerződésben a
KRF Rt. kötelezte magát, hogy
„…szándékai szerint üzletrészét
mielőbb értékesíteni kívánja a
Bélapátfalvi Önkormányzat részére.” A BÉCEM Rt. pedig a
szerződésben vállalta, hogy lemond elővásárlási jogáról, így is
jelezve, hogy az üzletrész Bélapátfalvát illeti. Az izgalmakat tetézte, hogy a választási harc
Pétervására körzetben Horváth
László és az MSZP-s megyei köz-
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gyűlési elnök Sós Tamás közt épp
akkor kezdett kibontakozni, így
ami Horváthnak siker volt, az
Sósnak kudarc és fordítva. A salgótarjáni cég vezetője jó viszonyt
ápolt Sóssal, míg a BÉCEM Rt.
vezetéséről köztudott volt, hogy a
Fidesz olyan távol állt tőlük, mint
Makó Jeruzsálemtől. A Fidesz
bukórepülésbe kezdett a státustörvény idején, a kht. tulajdonosai MSZP-közeliek voltak, a felügyelő bizottsági elnök szocialista kihívója pedig a tulajdonosok
elvbarátja. Elindult a Bélkő Kht.
Guba Zoltántól, a Bélkő Kht.
ügyvezető igazgatójától megtudtuk, hogy a Bélkő Kht. feladata
egy 74 hektáros ipari park kialakításával, turisztikai fejlesztések,
valamint kisvállalkozások támogatásával betölteni azt az űrt, melyet a cementgyár bezárása okozott. Ehhez természetesen szükség volt a 49 hektáros BÉCEM tulajdonban lévő cementgyári terület átvételére. Az ügyvezető elmondása szerint az ingatlanajándékozási szerződést többszöri erőfeszítés után majd egy évvel a Bélkő Kht. alakulása után tudta csak
aláírni a BÉCEM vezetésével, így
az ipari parkban az érdemi munka csak egy éves késedelemmel
tudott elindulni. Elkészültek a
megvalósíthatósági tanulmányok,
környezetvédelmi állapotfelmérések, vállalkozói forrástérkép, humántérkép, és megindult egy 130
millió forintos nettó összértékű
infrastrukturális beruházás előkészítése, mely a bontás során
érintetlen csarnokok és közmű
felújítását célozta meg. A cementgyári területen a kht. kiszámítható, nyugodt viszonyokat teremtett
a vállalkozók számára, majd harminc munkahely megtartásával
és további harmincöt új munkahely létrehozásával a Bélkő Kht.
végre elkezdhette az érdemi munkát. – Apróbb csörtéink azért
vannak a BÉCEM vezetésével, néha nem akarják fizetni a többmilliós közüzemi számláikat. Ilyenkor szólunk nekik, hogy kikapcsoljuk az áramot és leáll a bon2003. JÚNIUS

tás. Ehhez jön egy kis APEH-ügy,
úgyhogy nem unatkozunk – tette
hozzá Guba.
Kisemmizés közeleg?
Horváth László – aki tagja z Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának – a Bélkő Kht. turisztikai céljairól tájékoztatta lapunkat: „Többszázmilliós turisztikai projektek előkészítése folyik, melyek kedvező pályázati
döntések esetén hatalmas lökést
adnának Bélapátfalvának. Az Árpád-kori bélháromkúti ciszter
apátság környékének rendbetétele után az apátság az új Bélapátfalva egyik szimbóluma lehet. Jelentős vonzerővé válik a Bélkőhegy és környéke, ahol rönkfalu,
középkori cölöpvár, wellness-központ, valamint tóparti rendezvények csalogathatják majd a turistákat. Hatalmas lehetőségek rejlenek a kht-ban, nem véletlen
hogy a szocialisták ráéheztek, és
ki akarják húzni a céget a bélapátfalvi önkormányzat alól.”
A képviselő elmondása szerint
birtokában van egy olyan feljegyzés, amely azt bizonyítja, hogy
egy titkos találkozón a magyar állam képviselői nyomást gyakoroltak a BÉCEM külföldi tulajdonosaira annak érdekében, hogy a
BÉCEM Rt. Bélapátfalva helyett
az állami tulajdonban lévő Regionális Fejlesztési Holdingnak adja
át 50%-os üzletrészét a Bélkő
Kht-ban. Az eredeti megállapodások szerint a vagyont Bélapátfalvának kellett volna megkapnia,
ám a választások után mind a
KRF Rt., mind a BÉCEM Rt. magyar menedzsmentje elszabotálta
az üzletrészátadást. „Legjobban
egy bélapátfalvi önkormányzati
képviselő mondatával tudnám
jellemezni a jelenlegi helyzetet,
aki azt mondta, úgy érzi, mintha
harmadszor is meglopták volna.
Először, mikor átjátszották a cementgyárat a külföldiek kezébe,
másodszor, amikor a külföldiek
minden ígéretük ellenére bezárták a gyárat, és harmadszor pedig most, mikor az állam akarja

Igazukért tüntettek a településen

megszerezni a kht-t, ami Bélapátfalvát illeti meg. Ez újraállamosítás, szocialista kormány idején, az
Európai Unió küszöbén. Ez megdöbbentő és teljességgel elfogadhatatlan” – mondta Horváth.
Barta Norbert, az előző polgármester, és tizenhét éven át vezetője, Horváth László fideszes szórólapján szerepelt támogatóként a
parlamenti választások idején.
Kapott is érte hideget, meleget
pártjától. „Volt valaki, aki harcolt
Bélapátfalváért, és kiverekedte
ezt a pénzt. Most meg szétszórná
Sós. Úgy látszik, elfelejtette, hogy
nem királyt választottunk, hanem
képviselőt. Bélapátfalva száz évig
szívta a port meg a mocskot, most
meg ki akar semmizni minket az
állam. Bélapátfalva ellen hangolták a kistérséget, közben meg az
állam akar rátenyerelni a kht-ra.
De legyenek egész nyugodtak,
hogy ezt nem fogjuk engedni.”
A háborúnak nincs vége
„Lerombolták a múltunkat, ellehetetlenítik jelenünket, ellopják a
jövőnket! De ezt nem hagyjuk!” –
dörögte Ferencz Péter, az újonnan
választott polgármester a tüntetésen. A tömeg transzparensekkel
felszerelkezve állta el a kht. útját,
és fújolva fogadta a KRF igazgató-

ját. A BÉCEM Rt. vezetése meg
sem jelent a taggyűlésen. A
jólértesültek szerint Sós Tamás
Szilvásváradra menekült a bélapátfalviak haragja elől, és állítólag oda rendelték a körzeti megbízottakat is. „Csak nem a választóitól fél?” – nevetett egy idős bélapátfalvi bácsi a tömegben. Horváth László optimista: „Bélapátfalva győzött a mai napon. Sikerült megakadályoznia a vagyon
szétosztását. Minden nappal erősebbek vagyunk. Az igazság Bélapátfalva oldalán áll. A falu kezébe kell adni az önrendelkezést.”
A taggyűlés előtt néhány nappal Oberritter Miklós, a Duna
Dráva Cement Kft. és a BÉCEM
Rt. vezérigazgatója, a Magyar Cementipari Szövetség elnöke telefonkonferenciát
folytatott
Mihályné Balázs Melindával, a
KRF Rt. igazgatójával és Sós Tamás MSZP-s országgyűlési képviselővel. A dolog szépséghibája,
hogy véletlenül bekapcsolva
hagyta a mobiltelefonját, így a
beszélgetés felkerült a bélapátfalvi polgármester hangpostafiókjára is. „Szóval a háborúnak még
nincs vége.” – hallatszik
Oberritter hangja. Nincs. Tovább
folyik Bélapátfalva ostroma.
–BAGOLY, ÁCS FERENC
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Lehetetlen küldetés a Szentföldön • Újabb kísérlet a konfliktus rendezésére

„Útiterv” a közel-keleti békéért
Az USA rövid idő alatt harmadik lehetetlen küldetését látszik felvállalni a muzulmán világban, pedig az első kettő tekintetében eredménye nem
több egy gyenge kettesnél: Afganisztánban két év
alatt alig javult a helyzet, Irak pedig a teljes káosz
szélén tántorog. Ilyen helyzetben bátor lépésnek
tűnik a palesztin–izraeli konfliktus elővétele.
USH EGY 2001-ES BESZÉDÉben határozottan szólt egy
palesztin állam létrehozásának szükségességéről és 2005-öt
jelölte meg a konfliktus rendezésének végleges dátumául. Az ún.
Roadmap (útiterv) az iraki háború után került ismét elő; az elképzelés elméletileg rugalmas, igaz,
hogy konkrétumokat nemigen
tartalmaz. A kezdeményezést a palesztin vezetés azonnal, Tel-Aviv
hosszas habozás után elfogadta.
Gyakorlatilag azonban ez alig jelent valamit, hiszen az ördög a
részletekben van. A muzulmán világ, és benne a palesztin nép sértettségben él, az ellene elkövetett
agressziókban látja történelmét:
keresztes háborúk, gyarmatosítás,
Izrael létrejötte, a két Öbölháború… Pedig a történelmi perspektíva megmutatja: az iszlám hódítás 700 és 1700 között az akkori keresztény világ közel felét nyelte el Bizánctól Tangerig,
Toledótól Budáig. Ennek a hódításnak a nagy része ma is a muzulmán világé, szó sincs tehát arról,
hogy az iszlám országai a történelem vesztesei lennének. Mégis ez
az általános kép, ami a palesztin
területeken naponta bekövetkező
megaláztatásokkal keveredve veszélyes elegyet alkot. A palesztinok
57%-a támogatja az öngyilkos robbantásokat: a Hamasznak és az
Iszlám Dzsihádnak olyan sok öngyilkosjelöltje van, hogy nem tudnak velük mit kezdeni. Valószínűleg jelentős azok száma is, akik

B
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szívesen áthelyeznék Izrael egész
népét 100 kilométerrel nyugatabbra: a Földközi-tengerbe. Eközben a nemzetközi nyomásra kinevezett, a békéért titkos tárgyalásokon már sokat munkálkodó miniszterelnök, Abu Mázen támogatottsága 3 százalék. Kétségtelen
tény, hogy a palesztinok közül az
általános elkeseredés és nyomor
közepette kevesen látják át a világ
realitásait, és a népesség jelentős
része egyre inkább a szélsőségek
felé fordul.
A helyzet azonban a másik oldalon sem jobb. A második világháborúban megtizedelt zsidóság
saját hazát akart, de azt, hogy ezt
az országot csak a palesztin nép
kárára lehetett létrehozni, máig
ön- és világámító propagandával
takarják. Ennek a főbb pontjai a
következők: 1. A palesztinok önszántukból hagyták el a zsidó államot, 2. Izrael 50 éve folyamatosan
az életéért küzd, jelenleg is a terror ártatlan áldozata, 3. Nem lehet az arabokkal megegyezni, irracionálisak, még a páratlanul
nagylelkű ajánlatokat is elutasítják. A valóság az, hogy Izrael
1947-1948-ban tudatos, nagy méretű, bár csak részleges etnikai
tisztogatást hajtott végre, és öszszes háborúját hatalmas technikai fölény birtokában vívta meg.
Ráadásul az Ariel Saron vezette
kormányzatnak tagjai olyan pártok, amelyek programjának megingathatatlan része Nagy-Izrael
megteremtése. A „páratlan aján-

Izraeli biztonságiak gyakorlatoznak – a fegyverek még nem hallgatnak

latokról” annyit, hogy közülük a
legjobb is egy zsidó településektől darabokra szabdalt, korlátozott szuverenitású, szinte mindenben Izraeltől függő államot
képzelt el, Jeruzsálemből pedig
csak egy jelentéktelen külvárost
adott volna át ténylegesen.
Van tehát két teljes mértékben
ütköző álláspont, amit csak egy
nagy hatalmú és elfogulatlan
döntőbíró tudna közös nevezőre
hozni. Ilyen viszont nincs, bár az
USA mítosza az, hogy ő betöltheti ezt a szerepet. Valójában az
amerikai kormányzat már régen
majdhogynem izraeli szemmel
nézi a konfliktust. Saron egy merész kijelentése szerint a háttérből Izrael irányítja az USA közelkeleti politikáját. Ha ez túlzásnak
tűnik is, az nem kétséges, hogy
az izraeli a legerősebb etnikai
lobbi az amerikai kormányzatban, amely sokszor képes felülírni az amerikai külügyminisztérium viszonylag kiegyensúlyozott
kezdeményezéseit. A palesztin vezetésnek kompromisszumkészebbnek kellene lennie Jeruzsálem és a Templomhegy kérdésében, véglegesen le kellene mondani az izraeli területre való tö-

meges visszatérésről, és fel kellene lépnie a terror ellen, mint
ahogy azt 1997-1999 között (a
polgárháború kockázatát is vállalva) egyszer már megtette. Izraelnek szembe kellene néznie azzal, hogy mit is tett 1948 óta, és
le kellene mondania a „Nagy-Izrael” koncepcióról. Ez azt jelentené, hogy jóval többet kellene
adniuk az 1967-ben megszállt területek 40 százalékánál, amit
Saron kíván felajánlani, és többet
kellene adni annál a 90%-nál,
amit Ehud Barak ajánlott Camp
Davidben, 2000-ben. A 2001 elején az egyiptomi Tabában tett
97%-os, izraeli területből való
kompenzálást is tartalmazó szóbeli ajánlat jó alap lehetne, hiszen ott már csak 1% maradt függőben. Ettől azonban a tárgyalásokra viszonylag nyitott Munkapárt is visszariadt. Mivel arra
pedig semmi esély, hogy Saron
keményvonalas
nacionalista
Likudja ezt felvállalja, George
Bush kormányzatán múlik az útiterv sorsa, ami az előbbiekben
már vázolt izraeli befolyás miatt
nagyon nehéznek tűnik. Békét
teremteni Palesztinában ezért jelenleg lehetetlen küldetés. – T. U.
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A vén Európa
Donald Rumsfeld amerikai hadügyminiszter eredetileg a két világ közötti gondolkodásmódot kívánta leírni az „öreg Európa” kitétellel, jelezve, a
vén kontinens élvezze még néhány esztendeig nyugalmát és már ne szóljon bele a „fiatalok” dolgába.
Az üzenet legnagyobb baja az, hogy sajnos igaz.

A

Z EURÓPAI KONTINENSEN CSAK

két ország produkál népességnövekedést: Törökország és Albánia. A demográfiai
változás pedig egy lassan, de megállíthatatlanul hömpölygő árhoz
hasonlítható. (Például a ma izraeli ellenőrzés alatt álló területeken 2010 körül már a palesztinok képezik a lakosság többségét. S azt már Koszovó példája is
megmutatta, hogy egy hadsereg
sem képes hosszútávon egy ellenségessé váló régiót megtartani.)
Európában a legkatasztrofálisabb a demográfiai helyzet Spanyolországban és Itáliában, ahol

egy szülőképes nőre már csak 1,1
gyermek jut, pedig a lakosságszám szinten maradásához minimum 2,2-es arány lenne szükséges. A következő generáció 4045%-kal kevesebb személyt számlál, s ez már az a kritikus szint,
amit a társadalom saját erejéből
nem tud pótolni. Nem véletlen,
hogy az egykor népességfelesleggel gyarmatosító spanyolok ma
rászorulnak a latin-amerikai bevándorlók munkaerejére. Valamivel jobban áll Németország –
1,35-ös egy főre jutó gyermekszámmal –, amelynek lakossága a
százezres bevándorlás ellenére

Lesz még rosszabb...
Franciaországban, Ausztriában és Németországban is százezrek mentek a közelmúltban az utcára, hogy tiltakozzanak a kormányok szociális reformtervei ellen. Az egyetlen különbség, hogy
ahol konzervatív kormány veselkedik neki a megszorításoknak, ott a tiltakozásokat szervező szakszervezetek hangosabbak és az első sorokban ott
menetelnek a helyi szocialisták is.

É

RDEKES” SZÖVETSÉGEK IS KI-

alakultak, hiszen az osztrák szocialisták elnöke
Alfred Gusenbauer a korábban
fasisztaként kirekesztett karintiai kormányfővel, Jörg Haiderrel
közösen követelte a nyugdíjreformot tartalmazó törvénycsomag
visszavonását és az előrehozott
választások megtartását… A jólé2003. JÚNIUS

ti rendszerek összeomlása részben demográfiai okokra vezethető vissza – lásd a másik írásunkat
– részint pedig a globalizációra,
hiszen a Volkswagen kínai leányvállalatánál alkalmazottak bérköltsége kevesebb mint huszadát
teszi ki a wolfsburgi anyaüzemben foglalkoztatottakénak. S
azon időknek már régen vége,

2050-ig mintegy 20-25 millióval
csökken. Akkor a várható 60 milliós népesség alig fele lesz német
nemzetiségű, s egyetlen 20 esztendőnél fiatalabbra három 60
év feletti fog jutni. Az ötvenes
évek végén, amikor a nyugdíjellátást teljessé tették, még nyolc keresőre jutott egy eltartott, míg
száz évvel később már 1:1 lesz az
arány. Így jövedelmének vagy felét levonják nyugdíjjárulék címén – ma az elvonás 19,5%-os –,
vagy a mai jövedelem feléből kell
az időseknek megélniük.
A hetvenes évektől – ekkor
kezd el zuhanni a szülési kedv –
Németországban már tíz millió
fiatal hiányzik. A rendszer is ellenérdekeltté tette a polgárokat
a gyermekvállalásban, hiszen az
döntően a keresetet és a szolgálati időt értékelte. S mint egy
szakértő fogalmazott, a jólét egy
részét éppen a fiatalok kontójára finanszírozták, főként azzal,
hogy meg sem születtek. A baloldal kezdetben profitál is a bevándorlásból: a szövetségi választásokat alig hatezer vokssal
megnyerő Gerhard Schröder
például nekik köszönheti a hatalmát. Hiszen a honosítottak

közel kétharmada az SPD-re,
további hatoda a zöldekre szavazott. Csak most, a terror elleni harc nyomán kezd el derengeni, hogy tévedtek, amikor azt
hitték, az ideérkezők majd elájulnak a nyugati demokrácia

amikor a vállalkozó még felelősséget érzett hazája szociális békéjéért.
E gondokat csak növeli, hogy
radikálisan megváltozott a nyugdíjrendszer kialakításakor természetes életpálya, miszerint valaki
18 évesen kitanulva a szakmát
65 éves koráig dolgozott. Ma Németországban az átlagos munkába állás 27 évesen következik be,
s 58 évesen a legtöbben már a
korai nyugdíjba vonulás örömeit
élvezik. Ráadásul azokban a gazdag évtizedekben a rendszert
egyéb kiadásokkal is megterhelték. Olaszországban például a
német megszállás ellen harcoló
partizánokat is korkedvezménynyel jutalmazták, így a háború
vége óta folyamatosan nő az ellenállók, így az ellátandók szá-

ma. Annak ellenére, hogy a reformlépések visszafogottnak tűnnek – a francia szociális miniszter a közalkalmazottak esetében
a teljes nyugdíjösszeg eléréséhez
eddig szükséges 37,5 munkában
eltöltött esztendőt 2020-ig 42 évre kívánja növelni –, a szakszervezetek idegessége érthető. Megértették ugyanis, hogy e lépések
még csak a nyugat-európai jóléti
modell leépítésének kezdetét jelentik, s a java még hátra van.
Bennünket, magyarokat vigasztalhat az a tudat, hogy kimaradunk e folyamatból: hozzánk be
se köszöntött e történelemben
példátlan jólét. Nálunk a rendszer közelgő összeomlása nem fenyeget, miután főként a férfi populáció meg sem éri a nyugdíjba
vonulást.
– SCH

»Nem véletlen, hogy az

egykor népességfelesleggel gyarmatosító
spanyolok ma rászorulnak a latin-amerikai
bevándorlók
munkaerejére

«

áldásaitól és lelkesen integrálódnak a többséghez. Nos, épp
ellenkezőleg: míg a hatvanas
évek vendégmunkásai még törekedtek erre, addig az ott született másod- és harmadgenerációs bevándorlók többségének
már esze ágában sincs asszimilálódni. Amit mi eddig klasszikus Európán értettünk tehát,
felélte tartalékait, s a következő
négy-öt évtizedben el is fog tűnni. A következmények pedig
könnyen átláthatóak.
– SCHÖRNER
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Továbbra sem szűnt meg teljesen a bizonytalanság

Se elõre, se hátra

Hosszas találgatások és a kormánydöntés többszöri halogatása után megszületett az államilag támogatott lakáshitelek új szabályozása. Nem váltak
valóra a legborúlátóbbak aggodalmai, ugyanakkor Medgyessy Péter tavalyi ígérete sem teljesült,
miszerint nem szűkül, hanem szélesedik a kedvezményezettek köre. A máris késésben lévő rendelet
végrehajtásának még nincs meg minden feltétele.

A

NÉPSZABADSÁG 2002. ÁPRIlis 17-ei számának tanulsága szerint Medgyessy Péter
a két választási forduló között
azt ígérte: „Az MSZP kiszélesíti
a lakáshitel-kedvezményeket,
így azt azok is igénybe tudják
majd venni, akik nem vállalhatják a 60-70 ezer forintos havi
törlesztőrészletet.” Az új kormány hivatalba lépése óta időről időre felröppentek hírek a
támogatási rendszer „racionalizálásáról”, de a koalíció érezhetően óvatosan állt a kérdéshez.
A lakáshitel az előző kabinet
egyik sikeres, szimbolikus jelentőségű lépése volt (az MNB
adatai szerint 2002 nyara óta
havi 50 milliárddal növekszik
az ingatlankölcsönök állománya, ezeknek mintegy 80 százaléka kedvezményes finanszírozású). A sokáig húzott-halasztott döntés végül a május 21-ei
kormányülésen született meg.
A változások közül a legfontosabbak, hogy 10-ről 15 millióra nő az új lakás vásárlására
fordítható, 5%-os kamatplafonú
hitelek felső határa, a használt
lakás vásárlására, illetve bővítésre, korszerűsítésre fordítható legfeljebb évi 6%-os kamatozású jelzáloghitel limitje viszont 30-ról 15 millió forintra
csökken. Az új szabályok szerint családonként legfeljebb egy
állami támogatású hitelt lehet
majd igénybe venni és a csalá12

don belüli adás-vételre nem járhat támogatás, a viszszaéléseket
elkerülendő. 3%-kal kisebb
kamatmarzsot érhetnek el a
bankok is.

»Kérdés, hogy

meddig lavírozhat a
koalíció a népszerűtlen
intézkedések kerülgetésével a dinamikusan
növekvő költségvetési
hiány és a 6 éves mélypontját elérő gazdasági
növekedés mellett

«

A rendelet még nem is lépett
hatályba (megjelenése – jellemző módon – folyamatosan csúszik), de kellő előkészítettség
hiányában már több ponton is
kérdésessé vált betarthatósága.
Például a bankok csak saját
adósaikat tartják nyilván, egységes hitel-adatbázis egyelőre
nem létezik, így nem tudják
ellenőrizni, hogy egy családban tényleg csak egy kedvezményes hitelfelvevő van-e. A
tervek szerint a központi nyilvántartást a Magyar Államkincstár vezeti majd, de még
nincsenek erre felkészülve, a
rendszer kialakítása akár hónapokig is eltarthat. A kormány a támogatások igazságosabbá tételéről beszél, ugyanakkor félő, hogy a kamat-

marzs csökkenése miatt a
pénzintézetek szigorítanak
hitelkihelyezési gyakorlatukon – kockázataikat csökkentendő –, ez pedig pont a legrászorultabbakat zárhatja ki a
kedvezményezettek köréből.
Egy másik lehetséges reakció
a bankok által felszámított
különböző egyszeri költségek
emelkedése. A családon belüli
lakásvásárlás támogatásának
megvonása sem biztos, hogy a
kívánt hatást éri el. A spekulánsok kis költségnövekedéssel továbbra is kijátszhatják a
rendelkezést, a becsületes
ügyfelek számára viszont lehetetlenné válik támogatást felvenni a családi adásvételre.
Összességében nem történt
olyan mértékű szigorítás,
mint amire sokan számítottak, a kormány mintha kihátrált volna a korábban megszellőztetett elképzelések mö-

gül, mivel valószínűleg nem
akarta felvállalni az ezzel járó
konfliktust. Kérdés, hogy
meddig lavírozhat a koalíció a
népszerűtlen intézkedések kerülgetésével a dinamikusan
növekvő költségvetési hiány és
a 6 éves mélypontját elérő gazdasági növekedés mellett. A jelenlegi döntés azonban – egyelőre – mindezek ellenére
sem jelenthet teljes megnyugvást az államilag támogatott
lakáshitellel rendelkezők számára. A támogatott hitelekhez járó, legfeljebb évi 240
ezer forintos adókedvezményről csak ősszel, az adózási szabályozás tárgyalásakor derül
ki, változik-e, és ha igen, hogyan. Van olyan javaslat,
amely szerint bizonyos jövedelem felett nem járna az adóvisszatérítés, ez pedig nem
csak a jövőbeli hitelfelvevőket
sújtaná.
– TURUL
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A szerzői jog cápái újabb nagy hódításra készülnek

A brüsszeli istenek
a fejükre estek?
Történt egyszer, hogy egy tréfás kedvű ausztrál
ügyvéd saját szabadalmaként bejegyeztette a kerék működési elvét, és egy keresetben fordult a fuvarozókhoz és a vasúttársaságokhoz, amely szerint fizessenek neki 1 dollár/kerék/2 év licencdíjat. A hatályos jogi szabályozás szerint a bíróság
köteles lett volna helyt adni keresetének. Szerencsére ez esetben csak az volt a célja, hogy felhívja
a figyelmet a jogi szabályozás anomáliáira.

A

MIVEL KAPCSOLATBAN AZONBAN

az Európai Parlamentnek a
közeljövőben döntenie kell,
annak a fele sem tréfa. A tervezett
direktíva szerint ugyanis a szoftverek, valamint szoftverelemek,
ötletek, sőt kódrészletek is szabadalmaztathatóak lennének. Egyegy újabb algoritmus regisztrálása folyamán azonban képtelenség
tisztességes újdonságkutatást végezni és az esetek jelentős részében előbb-utóbb kiderül, hogy a
szabadalmazott szoftvertechnológia egyáltalán nem új. Vagy már a
bejegyzés előtt is széles körben
használták, vagy egyszerűen
olyan triviális problémának számít, amit szinte bármelyik programozó képes önmagától is megoldani. Alapjaiban vitatható tehát
e szabadalmak célszerűsége és
igazságossága (szándékosan kerülve a jogszerűség kifejezést).

Mindez azt jelenti, hogy egy
sok szabadalmat birtokló multinacionális vállalat jogi úton bármely kisebb versenytársat eltüntethet az útból, hiszen a kisebbek nem tudnák megfizetni a licencdíjakat. Nem nehéz belátni,
hogy ez esetben a nagy fejlesztő
cégek kutatás-fejlesztési részlegei
is átalakulnak, egy kutatóra legalább két szabadalom-jogász jut
majd. Az eddigi gyakorlat szerint
az 1973-ban Münchenben elfogadott Európai Szabadalmi
Egyezmény értelmében Európában nem lehetséges számítógépes eljárásokat önmagukban szabadalmi oltalom alá vonni. Betű
szerint értelmezve a jelenlegi direktíva-tervezet ellentétes az
egyezmény szövegének szellemével. Az utóbbi évtizedben azonban az Európai Szabadalmi Hivatal egy ideje már nagyvonalú-

Mi mindennek mondhatnánk búcsút?
„Folyamatsáv”: Az egyes folyamatok előrehaladását jelző
elem. Majdnem minden grafikus felülettel rendelkező szoftver használja (pl. a böngésző
alján is látható, miközben az
betölt egy oldalt).
A weboldalak tömörítése letöltés közben: A hálózat
2003. JÚNIUS

jobb kihasználása céljából a
web-szerverek legtöbbje alkalmazza
ezt.
Gregory
Aharoniant, a szoftverszabadalmak egy híres kritikusát
ennek a szabadalomnak a
megsértésével vádolták, mert
volt weboldala.
A JPEG tömörítés: A jpeg és

Harc a szabadalmaztatott programrészletek ellen

an, eredeti tartalmával ellentétesen értelmezi az egyezményt és
úgy gondolja, hogy akkor is megengedhető a műszaki szempontból újdonságnak számító találmányok szabadalmaztathatósága, ha számítógépes programról
van szó. Így történhetett meg,
hogy mára az Európai Szabadalmi Hivatal már több mint harmincezer szoftverrel kapcsolatos
találmányt jegyzett be. A nemzetközi nagyvállalatok, akik már eddig is több tízezer bejegyzett
szoftverszabadalommal rendelkeznek, természetesen mindent
megtesznek annak érdekében,
hogy tovább növeljék szabadalom-portfoliójukat, és hogy azt kiterjeszthessék Európára is. Maga
a direktíva-tervezet is ennek a
lobbytevékenységnek köszönhetően születhetett meg. A tervezet
nyilvánosságra hozatalát óriási
nemzetközi tiltakozás követte,
hasonló veszteséges tömörítések elméleti alapja szabadalmaztatva van, annak ellenére,
hogy az ehhez szükséges elméleti munkát Joseph Fourier
1768-ban született francia matematikus végezte el.
Az LZW tömörítés (EP
129439): Ez a tömörítési
mód, noha nem az egyetlen,
több szabványos fájlformá-

többek között hazai informatikusokból álló tiltakozó delegáció is
járt Brüsszelben. A nyomás hatására az Európa Parlament jogi bizottsága nem tudott megállapodni a szövegezésben, és egy hónnappal elnapolta a tervezet tárgyalását. Csak reménykedhetünk
abban, hogy ez az egy hónap elég
lesz a brüsszeli honatyáknak arra, hogy a fülükbe duruzsoló
multik hangja mellett meghallgassák a szakma képviselőit is.
Ellenkező esetben Európa önként nyirbálja meg napjaink legdinamikusabban fejlődő szereplőinek szárnyait és döntő csatát
veszthet az interkontinentális
gazdasági versenyben. A terv elfogadása az EU-beli, szoftverfejlesztésben érdekelt kis- és középvállalkozások tömeges tönkremenetelét jelentheti, a főleg tengerentúli mamutcégeket hozva
helyzetbe.
– SZAKOLYI ANDRÁS
tum alapja. Ha bevezetik a
szoftverszabadalmakat, nem
lesz szabad olyan szoftvert
készíteni, ami GIF, ZIP, vagy
PDF formátumot állít elő.
Következésképpen nem lehet
majd szabadon hozzáférni a
Magyar és az Európai Szabadalmi Hivatal által nyújtott
PDF állományokhoz sem.
– SZ . A.
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– Miniszterelnök Úr! Ön legutóbbi kongresszusi beszédében gyakran hivatkozott a
keresztény gondolkodásra,
szeretetelvre, amikor a megújuló Fidesz számára fontos
értékekről beszélt. Mit jelent
Önnek közéleti emberként a
hit, a kereszténység?
– Nehéz erről beszélni, hiszen a személyes hit olyan dolog, amelyet szinte lehetetlen
szavakba önteni. Mégis, ha
meg kellene fogalmazni valamilyen, a közéleti ember számára leszűrhető tanulságot,
talán azt emelném ki, hogy a
reformátusság közösségben,
magyarságban gondolkozó embereket adott ennek az országnak az elmúlt évszázadokban.
Olyanokat, akik vallották,
hogy az ember nem térhet ki a
sorsa elől, s ez a ki nem térés
cselekvésük meghatározó elemévé vált: Bethlen Gábor, Tisza István, Bethlen István –
hogy csak néhányat említsek
– ebben a szellemiségben végezte szolgálatát. Ha úgy tetszik, a református kultúrának
az a hozzájárulása a magyarsághoz, hogy időnként az eleve elrendelésben és a feladatok elvégzésében, a kérdések
megválaszolásában gondolkodó közéleti szereplőket bocsát
útjára. Ezért van az, hogy a
magunkfajta emberek élnek a
legritkábban azzal a politikai
eszközzel, hogy nehéznek és
bonyolultnak minősítvén egy
problémát megpróbáljanak kikerülni a válaszadás felelőssége alól. Ez persze nemcsak a
mi egyházunkhoz, a református egyházhoz kapcsolódó tulajdonság, de kétségkívül a mi
közösségünkre jellemző és abban gyakran fellelhető.
– Ha már szóba került a ki
nem térés gondolata, politikusként, emberként hogy viseli az Ön személyét és politikáját nap mint nap támadó,
továbbra is kampányszerű,
gyakran igazságtalannak tű14

Orbán Viktor életgyakorlatokról és
a kispadon üldögélés hasznosságáról

A tiszta és
egyenes beszéd
ajándéka
Egy évvel az MSZP–SZDSZ-kormány megalakulása után beszélgettünk Orbán Viktorral, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnökével, akit
hit és közélet összefüggéseiről, az ellentmondásos rendszerváltoztatás utólagos áráról és a csapatszellemről faggattunk, de szó esett a liberalizmus zuhanórepülésének okairól és a fiatalok útkereséséről is. – Kimunkált panelek pengeváltása
zajlik – mondta lapunknak a legnagyobb ellenzéki párt elnöke. Véleménye szerint a kormányzati
kommunikáció nem a valós kérdésekről szól.
Szerinte a gazdasági föllendülésért tenni kell, hiba várni a begyűrűzésére.
nő írásokat, nyilatkozatokat?
– Sokat segít, ha az ember
nem olvassa el ezeket a cikkeket; ám természetesen nem lehet mindent nem elolvasni.

Igyekszem szisztematikusan
nem követni ezeket az írásokat, mert egy csapda is rejlik
bennük, amely az ember személyiségére csapódhat rá. Ar-

ra gondolok, hogy a közéleti
szereplő a közösség dolgai helyett saját magával kezd foglalkozni. Ezt a csapdát pedig el
kell kerülni. Az ellenfél megnyilatkozásai közül azokat keresem, amelyek egy-egy kérdésről szólnak és nem rólam,
ilyen írások is akadnak ugyanis szép számmal, ezekből lehet
tanulni. A feladat persze nem
könnyű, hiszen a velünk szemben álló politikai erők sem
lepnek meg minket a tiszta és
egyenes beszéd ajándékával.
– Mire gondol?
– Úgy látom, hogy a ma hatalmon lévők nyelvezete nem
azt a célt szolgálja, hogy egyegy kérdést higgadtan, őszintén, a dolgok lényegére összpontosítva megvitassunk. Érdemi vita helyett kommunikációs szempontból kimunkált
panelek pengeváltása zajlik.
Mindannyian hallottuk azt az
ártalmatlannak tűnő, valójában nagyon is lényegi miniszterelnöki mondatot, miszerint
„nem lesz gazdasági fellendülés”. Ez azt mutatja, hogy a
kormány felfogása szerint, ha
nincs föllendülés, akkor várni
kell, nem kell tenni semmit,
majd a világgazdaság kedvező
folyamatai begyűrűznek hozzánk is. Szerintem ez a megközelítés azért veszélyes, mert
azt üzeni az embereknek,
hogy várjatok, húzódzkodjatok össze, majd jönnek jobb
idők is. Komoly a nézetkülönbség, mert mi az elmúlt
négy esztendőben hasonló
helyzetben azt mondtuk, hogy
a fellendülésre nem várni kell,
a fellendülést csinálni kell. Minél nagyobb a baj, annál inkább tenni kell érte. Ezért
hoztuk létre a Széchenyi Tervet, és amikor nagyobb volt a
baj, akkor a Széchenyi Plusz
programot. Egy kormánynak
válaszokat kell adni a gazdasági folyamatokra és szerintünk
rossz válasz az, amikor azt
mondják, hogy össze kell ma-
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gunkat húzni, és várni kell. A
miniszterelnök mondatából
ugyanis az következik, hogy
most takarékoskodni kell, viszsza kell fogni a beruházásokat, le kell lassítani a bérek
növekedését, és hogy nincs
mód a kis- és középvállalkozók, a gazdák támogatására.
Nekünk gyökeresen eltérő a
szemléletmódunk. Itt zajlik tehát a szemünk előtt – igaz,
hogy kicsit elkenős, sorok között
olvasós,
amolyan
kádárista formában – az ország rövidtávú jövőjét is befolyásoló vita. Ezek a fontos kérdések, jóval fontosabbak, mint
hogy a baloldali sajtó szerint a
vaskancellár, a Führer és a
Duce személyiségjegyei közül
most éppen melyeket vettem
magamra.
– A kormánypárti média
sokszor veti az Ön szemére,
hogy a rendszerváltozás óta
eltelt időszakban nagyon sok
mindenben megváltozott,
úgymond eltávolodott régi
önmagától. Hogy látja, melyek voltak azok a fordulópontok, amelyek befolyásolták gondolkodásmódját az elmúlt tizenöt esztendőben?
– Ha az említett, bírálatnak
szánt mondatokat hallom, Madách szavai jutnak az eszembe: „Nem az idő halad, mi változunk.” Az én fordulópontjaim elsősorban magánéleti jellegűek voltak, nem annyira
közéletiek. Az elmúlt évtizedben születtek meg a gyermekeim, s ez növelte a felelősségérzetemet. Persze a magánéleti
felelősség mellett közéleti felelősség is alakítja, formálja a
közszereplésre vállalkozót, hiszen én gyakorlatilag a magyar
demokrácia megszületésével
együtt léptem be a férfikorba.
A politikában is volt azért
több fontos felismerés, amelylyel az elmúlt évtized megajándékozott bennünket: az egyik
legdöntőbb 1993–94 fordulójára tehető. Ez részben össze2003. JÚNIUS

függ azzal, hogy elment Antall
József miniszterelnök úr, aki
köré elrendeződhetett volna a
magyar közélet. A másik fontos esemény 1994-ben annak
nyilvánvalóvá válása, hogy az
SZDSZ koalícióra lépett a szocialistákkal, holott az MSZP
egyedül is kormányt alakíthatott volna.
– Ön a kongresszusi beszédében erősen kritizálta a liberalizmust, olyan emberhez
hasonlítván, aki a börtön
romjai között is kiszabadításáért kiabál.
– Igen, úgy látom, hogy az
SZDSZ 1994-es döntése világossá tette, hogy a szocialistákkal frigyre lépő magyarországi liberalizmus hosszú időre zárójelbe tétetett, hiszen a

»

Az ellenfél megnyilatkozásai közül azokat
keresem, amelyek egyegy kérdésről szólnak és
nem rólam, ilyen írások
is akadnak ugyanis szép
számmal, ezekből lehet
tanulni

«

legradikálisabbnak tűnő antikommunista párt lépett szövetségre az utódpárttal, kompromittálva ezzel a lépésével mindent, amit addig képviselt. Azt
is mondhatnám, hogy 1994-től
egyenes út vezetett a mostani
dunaújvárosi időközi önkormányzati választásig, ahol az
SZDSZ-es jelölt nulla szavazatot kapott. (Még ő sem szavazott magára. – A szerk.) Tehát
úgy érzem, ez döntő változás
volt a magyar politikai életben, teljesen átformálta az
erőviszonyokat: innentől kezdve számíthatjuk a kétpártrendszer kialakulását. Ezzel szembesülni kellett 1994-ben, s innentől kezdve számos tisztelt,
esetleg még a szakkollégiumi
mozgalomból ismert emberrel

kerültünk szembe. S még egy
szempontból
fordulópont
1994: innentől kezdve lettem
„nacionalista” és „antiszemita” a média és az ellenfél szemében. Bejelentették, hogy
számukra a velem szemben alkalmazható eszközöknek nincsen sem politikai, sem morális korlátja. Ez azért mégiscsak új helyzetet jelentett az
életemben. S bár megpróbáltam magam és családomat függetleníteni ettől, tisztában vagyok vele, hogy most már életem végéig az említett módon
fognak címkézni a baloldali
sajtóban.
– Manapság egyre erősödik az a felfogás, amely szerint az első szabadon választott konzervatív kormány-

nak nem sikerült végrehajtani a valódi rendszerváltozást
(a médiában sem) és az akkor elmaradt átalakulás súlyos árát fizeti most Magyarország, különösen a polgári–nemzeti gondolkodású
emberek tábora. Mi a véleménye erről?
– Óvatosan kell bánni ezzel
a gondolattal, mert van benne
igazság. Aki a múlt ügyében
akar okos lenni, és szereplője
is volt annak a korszaknak, jól
teszi, ha nem feledkezik meg
arról, hogy mit gondolt ő maga akkoriban, és nem kér számon olyasmit, amit csak tíz év
távlatából láthat be. Ne felejtsük el, hogy 1989–1990-ben
annyira legyőzve éreztük a
kommunistákat, hogy az igazi
15
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félelmünk nem az volt, hogy
majd ők csöndben restaurálódnak, fenntartják a hálózataikat és átmentik a hatalmukat. A kérdés inkább az volt,
hogy az egész átalakulási folyamat úgy zajlik-e le, hogy
közben ellenőrizhető, vagy pedig elszabadul a józan ész
kontrollja alól, és tömeghangulatok vezetik majd, amelyektől mindenki tartott. Magyarországon akkor senki nem
akart forradalmat. Tény, hogy
utólag ma már ezt sokan másképp gondolják, én is hajlandó
lennék egy erről szóló beszélgetésben részt venni. De abban az időben úgy gondoltuk,
hogy a koordinálatlan tömegmegmozdulások révén bekövetkező változások során több
esélye van az ország külső ellenfeleinek és a hatalmukat
átmenteni akaróknak arra,
hogy olyan állapotokat hozzanak létre Magyarországon,
amelyek leszűkítik az első szabadon választott kormány
mozgásterét.
– Valóban annyira szűk
volt az Antall-kormány mozgástere?
– A szovjet csapatok még itt
állomásoztak, az IMF és a nagy
hitelezők kivonták a tőkét a
gazdaságból, a valutatartalékok drámai csökkenése pedig
nagyon nehéz helyzetbe hozta
az éppen hivatalba lépő kormányt. A sajtó kezdettől fogva
teljesen szembenállt a kabinettel. Mindez nyilván azt az érzést erősítette a miniszterelnökben és kormányában, hogy
a mozgásterük rendkívül szűk.
Utólag azt gondolom, hogy
nem volt annyira szűk, mint
amilyennek ők érzékelték. Szerintem lehetett volna elsősorban a gazdasági és szellemi
életben olyan kormányzati
programokat beindítani – még
pénzhiány mellett is –, mint
amilyen később a Széchenyi
Terv vagy a gazdahitel-rendszer
volt. A kormány így is beavat16

kozhatott volna a gazdasági folyamatokba és akkor ma nem
lenne egyoldalú a nagytőkések
és nagytulajdonosok öszszetétele, mert bizony szellemi és politikai értelemben kétségkívül
egyívásúaknak tűnnek.
– Nagyszabású átalakulás
kezdődött a magyar jobboldalon. Május 17-én megszületett
a Magyar Polgári Szövetség.
Mit jelent az Ön értelmezésében a „polgári Magyarország
hálójának újraszövése”?
– A szövetségkötés az újragondolás jegyében történt meg.
Azt a nagyon egyszerű bölcsességet vettük kiindulópontunknak, hogy „kezdd az elején”,
vagyis „kezdd magaddal.” Vé-

ák léteznek arra nézvést, hogy
miként tudja az ember egybetartani a családját. Az én módszerem a „vedd komolyan”stratégia. Így gondolkozom politikusként is. Abban bízom,
hogy sikerül módot találni arra, hogy komolyan szót válthassunk a fiatalokkal. Ez nem azt
jelenti, hogy unalmas, poros
körmondatokat használva kellene ezt tennünk, ugyanis lehet
a fiatalok nyelvén is komolyan
beszélni. Jó példa erre a bicskei országzászló-avatás, amelyen beszédet tartottam. Előző
nap Ákos koncertjén vettem
részt és az ott hallott versrészletet, amely szerint „csak az a
múltad, amire velem együtt

»Hiába vagyok volt

miniszterelnök, ha lassúnak ítél az edző, akkor
kispadon ülök, mint
ahogy ez mostanában
történik. (...) A futball
megtanított a saját
korlátaim belátására
és az alázatra is

«

gig kell gondolnunk, hogy miben is hiszünk, mit tanultunk
meg az elmúlt években a világról, és milyen eszmékben találtuk meg azt, amit kerestünk,
vagy melyekben csalatkoztunk.
Először magunkkal kell dűlőre
jutnunk, és szövetséget kötnünk életre szólóan néhány érték és cél tekintetében. Ezután
elhatározhatjuk, hogy ezeket
megvalljuk, később pedig meg
kell találnunk azokat, akik
szintén ebben hisznek. Ezt
szolgálja a Szövetség alapítólevele. Ha belátjuk ezt a folyamatot, akkor érthetővé válik, hogy
miért mondtuk azt: a személyeknek kell egymással szövetséget kötniük, nem pedig a
szervezeteknek.
– Hol lehet a fiatalok helye
ebben az új szövetségben?
– Különböző szülői stratégi-

emlékezel” elmondhattam az
ünnepségen, mert jól illett az
esemény hangulatához. A Szövetség alapítólevelének az is a
célja, hogy minél többet találkozhassunk a fiatalokkal, nem
öltönyösen, nem nyakkendősen, hanem a hozzájuk illő módon.
– A Fejér Megyei Hírlap híre szerint május 19-én is pályára lépett a Felcsút színeiben. Mit jelent Önnek a futball?
– A futball életgyakorlat,
csapatjáték. Az ember ott igazán nagy sűrűségben kapja az
életet. Úgy kell benne magunkat feltétlenül alárendelnünk a
közösségünknek, hogy közben
a többiek azt várják tőlünk,
hogy mindent hozzunk ki magunkból, ami bennünk van.
Nem kell lemondanunk a ké-

pességeinkről vagy magunkról,
hanem úgy kell hozzátennünk
a tudásunkat a közösséghez,
hogy közben olyat tudunk,
amit más nem, hiszen ezáltal
vagyunk értékesek a csapat számára. De fontos az időzítés,
mert akkor kell gyorsnak lenni,
legmagasabbra
emelkedni,
vagy jól fejelni, amikor valóban
mindenkinek arra van szüksége és nem csak úgy öncélúan
kell ezeket a készségeket csillogtatni. A másik fontos elem a
futballban, hogy a csapattagokat azonos jogok illetik meg.
Tehát nincs egyetlen szempont
sem, amely valakit előbbre
vagy hátrább sorolna. Lehet valaki buta vagy csúnya, vagy éppen akadémiai tag, teljesen
mindegy. Onnantól kezdve,
hogy kilépünk a pályára, csak
az a döntő, hogy győzni kell
együtt. Aki ebben részt vesz, az
a személyiségének kiteljesedését élheti meg. Nagyon sokat ad
ez a játék nekem. A pályán mellébeszélésnek ugyanis nincs helye. Ott minden fehér vagy fekete és nem lehet látszattal
megváltoztatni a valóságot. Hiába vagyok volt miniszterelnök, ha lassúnak ítél az edző,
akkor kispadon ülök, mint
ahogy ez mostanában történik.
Annak a harminc percnek is
örülök, amikor pályára küld az
edzőm. A futball megtanított a
saját korlátaim belátására és az
alázatra is.
– Az utóbbi években a labdarúgás-utánpótlással is kiemelten foglalkozik. Mi vezette erre?
– Az utánpótlást az egyik
legfontosabb nevelési eszköznek tartom. Amikor a gyerekek futballoznak, akkor nem
más, könnyen elérhető, de haszontalan és személyiségromboló dologgal foglalják el magukat. Másfelől pedig a pályán
tanultakat alkalmazhatják a
pályán kívüli életben is. A nevelésnek éppen ez az értelme.
– ABLONCZY BÁLINT, NÉVAI GÁBOR
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Öt napig az írott szóé a Vörösmarty tér

Az olvasás ünnepe
Z ÍRÓ, SZERKESZTŐ, KRITIKUS

A

Supka Géza 1927-ben Miskolcon vetette fel, hogy érdemes lenne megrendezni a magyar irodalom és egyáltalán a
magyar könyvkiadók éves seregszemléjét, ahol mindenki megjelenhetne legfrissebb könyveivel.
A gondolatot tett követte, s 1929ben megrendezték az első ünnepi könyvhetet, amelyre idén is
sor kerül, immár 74. alkalommal. Az eseménynek helyet adó
budapesti Vörösmarty téren
idén is felállítja pavilonjait több
tucat – köztük határontúli és
egyházi – kiadó június 12–16
között. A szervező Magyar

Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülése (MKKE) szándéka
szerint (a hét évtizedes hagyományoknak megfelelően) a Könyvhét elsősorban a kortárs magyar
irodalom közreadásának ünnepe: könyvheti mű lehet minden
magyar szépirodalmi alkotás, a
világirodalom igényes műve. A
könyvheti listán helyet kaphatnak továbbá a nívós társadalom
tudományi, ismeretterjesztő, valamint gyermek- és ifjúsági művek is.
Az idei könyvhéttel kapcsolatos hír, hogy a tavalyi tapasztalatok hatására az MKKE, mint
szervező civil egyesület határoza-

A Radiohead és a Blur legújabb albumairól

Dühös rock és érzelem
A Radiohead 1997-ben megjelent OK Computer
című harmadik lemeze maga volt a megvalósult
szakmai és közönségsiker: a kilencvenes évekre
visszatekintő értékelések többsége az elmúlt évtizednek a U2 Achtung baby!-je melletti meghatározó albumaként emlegeti, de olyat még nem olvastam, amelyben nem szerepel az első tíz között.

I

GEN, ÉS EMELLETT FOGYOTT,

mint a cukor. Az angol csapat jó néhány évig hallgatott
a siker után, és három év alatt
rögzített vagy harminc felvételt,
amelyekből két lépésben, méghozzá mindössze öt hónap követési távolsággal mért ki két új albumot 2000-ben és 2001-ben. A
KID A és az Amnesiac megosztotta a kritikusokat: volt, aki a létező legnagyobb ugrásként, volt,
aki a Radiohead aranykorának
végeként beszélt a két új anyagról. Az mindenesetre biztos, hogy
a dalszerkezet radikális felrúgása
mellett az együttes ezer irányból
hozott inspirációkat az alapvető-
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en angol gyökerű gitárzenébe:
hozzányúltak az elektronikához, a balkáni népzenéhez. A
mostani új lemez valamelyest
visszatér a gyökerekhez, és
mindkét alkotási felfogásból
mutat be leckéket. A nyitó
2+2=5 végre újra keményebb tónust hoz a Radiohead zenéjébe,
a Sit Down Stand Up szintén
pattogós, de az ütemet a szám
felétől az elektronika adja. A We
Suck Young Blood a régi nyávogós-temetési sláger, a lemez
csúcspontja pedig a záródarab,
a Wolf at the Door, amely a
Radiohead történetének egyik
legkerekebb, legjobb dala. Újra

tot hozott, mely szerint: „Sem alkalmi könyvárusítás, sem egyéb
program nem szervezhető. Nem
folyhat semmiféle aláírásgyűjtés,
politikai agitáció, propaganda.
(…) Minden pavilonbérlő cég felelősséget vállal a könyvheti pavilonjához, dedikáló asztalához

tartozó közterületen történtekért. (…) Az Ünnepi Könyvhét
békéjét, méltóságát megzavaró
esetben a szervezők jogosultak

hatósági intézkedést kérni. A Vörösmarty téren résztvevő cégnek
úgy kell megszerveznie szerzői
dedikálásait, hogy azzal más pavilont, annak közönségét ne akadályozza, zavarja”.
A könyvbarátok örvendetes
módon egyre növekvő táborát –
tavaly már több, mint ötvenhárommilliárd forintot költöttünk
könyvre, amely a 2001-es esztendőhöz képest 17%-os növekedés
– azonban vélhetően a vitákat is
kiváltó rendelkezésnél jobban
érdekli, hogy újdonságok egész
sorával jelentkezik például a
Püski, az Osiris, a Szépirodalmi,
a Balassi, a Napvilág kiadó vagy
a Széphalom könyvműhely és a
magyar irodalom színe-java dedikálni fog az öt napig tartó rendezvényen Budapest szívében.
– A B. A.

felhívnám a figyelmet: itt
megint egy, a slágerektől nem
nagyon félő Radiohead áll előttünk, intelligens, rövidhajú
rockzene, felvértezve egy (persze hozzájuk mérten) acélosabb
palásttal, olykor dühöngenek,
olykor sírnak; s hogy végképp
elbizonytalanodjon mindenki:
vajon a kísérletezés tévút, vagy a
közönségigény kiszolgálása?
Megoszlanak a vélemények arról, hogy a kilencvenes évek elején-közepén induló, majd két
erősen tetőző brit pophullámnak
melyik együttes volt a zászlóvivője. A Blur nem az első (Suede),
nem a leghíresebb (Oasis), még
csak nem is a legtöbb slágert
gyártó (Pulp) tagja volt ennek az
azóta szerteszállt mezőnynek, de
hogy a legemblematikusabb, az
biztos. A Parklife című, immáron per. def. értelemben vett
klasszikus slágergyűjteményük
óta pedig sok víz lefolyt a Temzén. A Blur jó néhány éve kísérletezik, hol közönség- vagy szakmai sikerrel, hol anélkül, de közel sincs már a fókuszban. Lassan közelebb állnak a negyvenhez, mint a harminchoz, és a régi frissességet és humort nem na-

gyon mutatják már a lemezeiken
(kivétel a frontember Damon
Albarn Gorillaz nevű világsikerű
produkciója — de az inkább volt
poén, mint nem az). Az új lemez
(a megjelenés hetében első hely
az angol albumeladási listán) is
alapvetően sötét tónusú — köszönhető az említett életkornak,
na meg Albarn kigyógyíthatatlan
afro-mániájának. A lemez csúcspontja az első maxin kiadott Out
of Time, kedvesen szomorkás dalocska, a klipje enerváltan háborúellenes — a beletörődés érthető: a klip az iraki háború előtt
készült, és már utána kezdte ízzé-porrá játszani az MTV (nem
az). A Blurre jellemző stílkavalkád természetesen nem változott: van itt zsigerig lecsupaszított, dühös rock, Marokkóban fogant elektro-gospel, Clash-átültetés, szándékosan rosszul hangszerelt potenciális megasláger,
és a végén egy kísértetdiszkó,
hogy a rock-rajongók is felsziszszenjenek.
A gond annyi a Blurlemezekkel, hogy egy-két hét harag után bekúsznak a belső
hangarchívumunkba, és a Think
Tank-kal is ez van.
– DAMON

»A gondolatot tett

követte, s 1929-ben
megrendezték az első
ünnepi könyvhetet,
amelyre idén is sor
kerül, immár 74.
alkalommal

«
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Az operaház fantomja Budapesten • Látványos díszletek, szédületes koreográfia

Kulturális ajánlataink

A világon elsõként – másképp Merítõ
Május legutolsó napján mutatta be a Madách
Színház Sir Andrew Lloyd Webber musicaljét, Az
operaház fantomját. A jogok elnyerésével egy
tizenhat éves álom vált valóra. A produkció
egyedülálló, hisz a The Really Usefull Group Ltd.
– Webber cége – először járult hozzá olyan produkció létrehozásához, amely a színpadra állítóknak teljesen szabad kezet ad, sőt kifejezetten önálló művészi változat megalkotására ösztönöz.
GASTON LEROUX
„Az Operaház Fantomja”
című regénye alapján
komponálta Sir Webber. Az
1986-os londoni bemutatót
óriási várakozás övezte. A várt
eredmény nem maradt el: zajos
siker, megannyi előadás. Azóta
a világ számos országában
került színre a mű, természetesen úgynevezett replika-előadásban, azaz az eredeti londoni
előadás szó szerinti másolatában. A szűkös anyagi
keretek azonban nem engedték
meg a magyar színházaknak,
hogy ilyen másolatot hozzanak
Budapestre, ezért hosszú harc
kezdődött Webber cége és
három magyar színház között
egy non-replika verzió megszerzéséért; végül a csatában a
Madách Színház nyert. A bemutatót Budapesten is nagy érdeklődés és titkolózás övezte. A
jegyek már hónapokkal a bemu-

tató előtt elkeltek és a színház
sem engedett be „halandókat” a
mű próbáira. A darab Szirtes
Tamás rendezésében került
színpadra és a szereplők hármas
osztásban váltogatják egymást.
Erre szükség is van, hisz
szeptemberig
minden nap
színre kerül a Fantom. Nem
engedhető meg egy elmaradt
előadás sem. A bemutatón a
címszerepet
az
Emberek

Az Élõ Világegyetem Könyve

gondolkodásban, lelkekben túlságosan elszakadt, elidegenedett
mai emberiség eredeti életerejét
is feléleszteni”. Ezt a vonalat erősíti a mágikus gondolkodás, a varázserő gyakori előfordulása és
szokatlan a mű Isten- és
nemzetfelfogása is.
A bibliográfia meggyőző, az
ezoterikus irányultságú könyvek
mellett remek szakirodalmi

A

MUSICALT

Nap + Életerő + Mágikus gondolkodás + Nap + Társadalom + Valóság + Varázserő + Nap + Nemzet = Az Élő Világegyetem Könyve. Egyenletszerűen ennyi. Magáért beszél.
Saját bevallása szerint a szerző a könyvvel, az ismeretterjesztésen túl szeretné „az élővilágtól
2003. JÚNIUS

együttesből ismert Miller
Zoltán, Christine szerepét pedig
a Big Brother főcímdal és a
Himnusz éneklésé-vel népszerűséget/népszerűtlenséget
szerzett Király Linda játszotta.
De minden fenntartásunk
ellenére elmondhatjuk: a popszakmából érkezett csillagok a
színházi deszkákon is megállták
a helyüket. A darab színpadtechnikája lenyűgöző. A
Kentaur által tervezett díszletek
és a Vágó Nelly által megálmodott jelmezek több mint százmillió forintot emésztettek fel.
Soha, sehol ennyit még színházi
darabra Magyarországon nem
költöttek; a koreográfia Seregi
Lászlót, a zenei élmény pedig
Kocsák Tibort dicséri. Nem kell
különösebb jóstehetség ahhoz,
hogy megállapítsuk: a siker
garantált.
–MANDULA

Vágó Nelly tervezte meg az elõadás kiválóan sikerült jelmezeit

munkák is szerepelnek benne
(igaz, néha elég sajátos
értelmezést
kapnak
a
könyvben).
Összességében a mű, néhány
negatívum ellenére, nem rossz.
Olvasható, vannak benne fontos
igazságok. Ha valakinek van egy
kevés szabadideje, olvassa el bátran. A Napról mindenképpen
sok újat tudhat meg.
–WOL

Jó szívvel ajánljuk mindenkinek…
A miskolci nemzetközi
operafesztivált
– Mert a Bartók+Mozart című, nagyszabású rendezvényen ötvenöt előadásra kerül sor június 11-22. között
a borsodi megyeszékhelyen, ahol kilenc Mozartbemutató mellett az érdeklődők megtekinthetik a
Belgrádi Állami Opera által
színre vitt Csodálatos mandarint éppúgy, mint a
Salzburger
Ma-rionettentheater kifejezetten gyerekeknek szóló Varázsfuvola előadását.
A Nemzeti Múzeum Rákóczi kiállítását
– Mert a nemrég nyitott,
augusztus 31-ig látható tárlat emléket állít a háromszáz éve kitört szabadságharc és a nagyságos fejedelem emlékének, külön figyelmet szentelve a Rákóczi-kultusz tárgyi emlékeinek, ráadásul korabeli sárospataki, munkácsi, rodostói enteriőrök segítségével
idézi meg a három századdal ezelőtt történteket.
Molnár Antal történész
legújabb könyvét
– Mert a Balassi kiadó gondozásában, Katolikus miszsziók a hódolt Magyarországon címmel megjelent kötet
nemcsak a szakma, hanem
a nagyközönség számára is
élvezhető stílusban mutatja
be a legújabb kutatási eredményeket a magyarországi
katolicizmus történetéről,
az újkori balkáni–magyar
kapcsolatokról és a török
hódoltság hétköznapjairól.
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Lutri-1 • Új szabályok a száguldó cirkuszban

A biztonság megölte a Forma-1-et

Úgy történt a dolog, hogy az emberek megunták az autós felvonulást, és
valamit ki kellett találni, hogy nézzék a reklámokat. Ahhoz, hogy mindenki felébredjen a vasárnap délutáni szunyókálásból, olyan csapatnak,
illetve versenyzőnek kell pole-pozíciót szereznie, vagy vezetnie a versenyben, aki máskor a közelében sincs az élmezőnynek. Ezt a szabálymódosításokkal sikerült is elérniük…

A

Z ÚJ SZABÁLYOK SZERINT AZ

edzés után már nem lehet
tankolni, ezért mindenki a
versenyre feltankolt autóval vág
neki a leggyorsabb körének, amiből már csak egyet lehet teljesíteni. A taktika pedig mindenütt
más. Mindenki különböző menynyiségű üzemanyaggal indul el a
versenyen. Több üzemanyagtól
az autó nehezebb, a nehezebb
autó pedig lassabb. Ráadásul
nem ugyanúgy viselkednek a
Forma-1-es autók különböző
mennyiségű üzemanyagnál.
Például elképzelhető, hogy
egy teletankolt McLaren Mercedes lassúbb, mint egy teletankolt
Ferrari, viszont egy majdnem
üres tankkal közlekedő McLaren
Mercedes gyorsabb mint egy
ugyanolyan kis mennyiségű
üzemanyaggal versenyző Ferrari.
Mindezekből teljesen nyilvánvaló, hogy az időmérő edzés végeredménye annyira sokváltozós,
hogy felesleges bármilyen következtetést levonni belőle, és teljesen eltűnik az értéke a pole-pozíciónak. Ám ez csak olcsó mulatság. Filléres élvezet. Csak ilyenkor az ember elszomorodik, hogy
hová lesz Ayrton Senna utolérhetetlen rekordja hatvanöt edzéselsőséggel. Mi több az egész szezonban fogalmunk se lehet róla,
hogy ki a legjobb edzésmenő. Ez
pedig hozzátartozik a Forma-1
hagyományaihoz és szépségeihez. Ehelyett kapunk valami elég
kommersz dolgot, ami mindezek
helyett nyújt olcsó izgalmakat,
hogy: „Jéé, a két Renault indul
az első sorból!” Persze vannak
20

változások a tavalyi évhez képest. Nagyon jó teljesítményt
nyújt Alonso, egyenletesen jól
szerepel Raikönnen, a Jaguárt
meglepően előkelő pozíciókban vezeti Webber. De ne gondoljuk, hogy ez az új szabályoknak köszönhető. Most, az idény
egyharmadán túl nagyon is úgy
tűnik, hogy a kezdeti eufória,
hogy „mennyire izgalmassá teszik az új szabályok a versenyt!”, elmúlt. Túl vagyunk

Williams-korszak, most van
Ferrari-korszak. Persze sokakat
idegesít a Ferrari fölénye. De
amióta Forma-1 van, mindig
volt domináns istálló, és akik
nem nekik szurkoltak, azokat
zavarta ez a fölény. Emlékezzünk az 1996-os idényre, amikor Jacques Villeneuve élete első versenyén pole-pozícióból
indulhatott, és év végén majdnem világbajnok lett. Egyetlen
más csapatnak nem volt esélye,

Folytatódik a Ferrari-korszak

két dögunalom futamon, és
kezd minden ugyanoda visszatérni, ahol tavaly abbamaradt.
Az év első versenyein még Palik Laci lelkesen köszöngette az
FIA-nak az új szabályokat,
merthogy mennyire izgalmassá
tették a versenyt. Aztán a csapatok beleszoktak az új módiba. Most már Schumacher szerzi a pole-okat, Schumacher
nyeri a versenyeket, Barichello
pedig küzd a második helyért.
Mint tavaly. Folytatódik a Ferrari-korszak.
Amióta én figyelem a F1-et,
volt már McLaren-korszak, volt

hogy a Williams-eket megközelítse. Ilyen más sportágakban is
előfordul. Van amikor a Ferencváros az uralkodó, van
amikor az MTK, mégsem kezd
el senki évente szabálymódosítások után kiabálni. Nagyon
egyszerű a képlet. Van egynéhány istálló, amelyik a
Ferrarihoz hasonló nagyságrendű pénzzel gazdálkodik.
Tessék jobb autót csinálni!
Ezekkel a szabálymódosításokkal viszont nem lehet feléleszteni a száguldó cirkuszt.
A kilencvenes évek közepén
bekövetkezett az, amitől min-

den Forma-1-et szerető szurkoló tartott: a biztonság végleg
megölte a Forma-1-et. Az első
tőrdöfést a slick gumik betiltása adta a sportágnak. Azt
mondták, legyen kisebb a kanyarsebesség. És lett. Az előzést
azóta ponttal is jutalmazhatnák. Soha nem fogunk már
olyan jeleneteket látni, mint
1979-ben Dijonban, amikor
Gilles Villeneuve és René
Arnoux gyakorlatilag körökön
keresztül egymás mellett autóztak és többször oda-vissza előzték egymást. Ma ha valaki leszorul az ideális ívről, akkor
örülhet, ha csak időt veszt, és
nem köt ki a kavicságyban.
Megszűntek az előzések. Végignéztünk jó pár versenyt,
ahol a legnagyobb izgalmat a
kerékcserék okozták, és Palik
Laci csak ilyet ordibálhatott,
hogy: „Häkkinen jön ki a
boxba! Häkkinen jön ki a
boxba!” Van egy nagyon fontos
axióma: a verseny vagy veszélyes lesz és izgalmas, vagy biztonságos és unalmas. Az egyiket fel kell áldozni a másik érdekében. De legalábbis meg
kell találni egy egyensúlyi állapotot a kettő között. Ez az
egyensúly pár éve a biztonság
felé dőlt el. Innentől kezdve kitalálhatnak olyan dolgokat,
hogy sorsolják a rajtfelállást,
vagy induljanak fordított sorrendben a versenyzők mint a
túraautó bajnokságokban. Az a
baj, hogy minden ilyen változtatás már a Forma-1 szellemiségét veszélyezteti. Ha versenyt
akarunk látni és előzéseket, akkor ismét engedélyezzék a szélesebb kocsikat, a nagyobb
szárnyakat és a slick-gumikat.
Egyszóval tegyék alkalmassá az
autókat az előzésre. Vagy csináljanak a Forma-1-ből szériaversenyt, és kapjon mindenki
Minardit, vagy kapjon mindenki Ferrarit. Kibírtuk volna szabálymódosítások nélkül is.
– IFJ. PALICZ GYÖRGY
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Látogatás a szódások királyánál • Misi átképezte magát

Buborékok nyomás alatt
Most induló rovatunkban mindennapi életünk főszereplőit mutatjuk be: bár sokunknak van kedvenc buszsofőr-, kiváló kenyere miatt megszokott
pék- vagy jó dumás úszómester ismerőse, a lehető
legritkább esetben találkozunk ezekkel az emberekkel a médiákokban. Kár, mert személyiségükkel színt visznek életünkbe. Bár a szódásokról kedvelt napilapunk tárcaírója is rendszeresen megemlékezik, érdemes megismernünk közelebbről Misit, a gyáli szódakészítés koronázatlan királyát.
(BECSÜLETES NEVÉT
is jegyezzük meg, bár
így csak hivatalos iratokon szerepel: Kurucsai
Mihály), a gyáli szódakészítő
egy rendszerváltozás idei nap

M
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reggelén még nem is gondolt
arra, hogy déltől már szódásként tekint a világra. Korábbi
szakmája, a mezőgazdasági
gépgyártás, amelyben hosszú
éveken keresztül becsülettel

A Misi-szóda több, mint szóda

helytállt, a szocializmussal
együtt múlt ki, ám hősünk életébe a drámai, sorsot megváltoztató fordulatot egy véletlen
hozta: az ipart visszaadó szikvizes ismerőse felszerelésével
hely hiányában nem tudott mit
kezdeni, ezért Misire bízta azt,
kezdjen vele, amit tud!-felkiáltással.
A magyar vállalkozó szellem
szerencsére néhány óra alatt
kibújt a palackból, így ebédre
már megtörtént a „szerkezetváltás”. A korábbi szakma az új
helyzetben is jól kamatozott,
mivel a régi technológia („szaturáló gép”) mára már EUkompatibilis továbbfejlesztése
saját kezűleg történt meg.
A szerény, ám biztos megélhetés tizenhárom éve garantált. Ez köszönhető a viszonylag stabil piacnak (a szóda még
mindig tartja pozícióját az ásványvízzel és az üdítőkkel
szemben), a tradicionális magyar fogyasztási szokásoknak
(lásd nagyfröccs) és az alacsony
árnak (egy liter szóda piaci ára
kb. 25 forint). A szóda előnye
például, hogy a palacknak köszönhetően veszteség nélkül tárolja a szénsavat, szemben a
„kupakosokkal”. Ez talán közismert, az viszont kevésbé,

hogy a két-három szűrőn átengedett nyersanyag tisztább bármelyik konkurensénél. Hétköznapi hősünk piaci pozícióit
(„Ötven kilométeres körzetben
ez a legjobb!”) leginkább a jó
technológiájának köszönheti,
melynek következtében az általa kínált szikvíz kifejezetten finom, selymes érzetű. A Misiszóda egyediségét a tulajdonos
sajátos, közvetlen stílusa tovább fokozza.
A közhiedelemmel ellentétben a szódakészítő élete nem
forog állandó életveszélyben. A
szaturáló gépen számos biztonsági technológia működik, a
modern pillepalackok pedig
iszonyatos belső nyomást kibírnak. Ez az érték 12 bar, amelyet Misi barátom az IFA-kerék
4 bar-jához hasonlítva érzékeltetett. Az egyébként számos
történelmi emléket felsorakoztató műhelyben egy kettéhasadt hagyományos szódás-üveg
utal a néha előforduló üzemzavarra. A sorssal való megbékélés jegyében az ijesztő darab
ma vázaként funkcionál. Bár a
szódavíz gyáli lovagjának hangjából némi EU-szkepticizmust
hallottam ki, most már látom:
lesz magyar szóda 2004 után
is.
– CO ANDRIS
21
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IZONY, HA VALAMELYIKÜNK- Ahol Európa véget ér • Nosztalgiázók és szociológusok előnyben
től megkérdeznék, hogy
melyik a legkorruptabb
közigazgatással rendelkező, legszegényebb és egyetlenként (az
igazi, nem a kripto) kommunista
párt által uralt állam Európában, sejtésem szerint igencsak
kevesen tudnák a választ. Megtapasztalhattuk, milyen ott, ahol a Amint átérünk a határon, megszűnik a közvilágí lakosság 80%-a él a szegénységi tás. Már az átjutáshoz is háromszor kellett zseb küszöb alatt, virágzik az ember- pénzzel ellátni a határőröket, pedig a vízum is,
kereskedelem, és ahol az embe- meghívólevél is rendben volt. Pár kilométerrel
rek jelentős része Romániát gazodébb egy leginkább E.T. űrhajójára hasonlító
dag, kulturált nyugati szomszédnak tekinti, amely az egyetlen rendőrségi checkpoint, ügyeletes milicista oroszul
kulcs Moldávia európai integrá- érdeklődik cseh útitársainknál: cigaretta van? Sör
ciójához. Az egykori Besszará- van? Maguk németek? Nem? Akkor tovább… Hét biában ma is két kultúra csap ös- köznapok kontinensünk keleti végein.
sze: az egyébként törvényes választásokon hatalomra került város, Chisinau (Kisinyov) nép- rendeltségének nyugdíjas főnökommunisták által favorizált szerű ellenzéki főpolgármester- ke, egyébként orosz állampolgár.
orosz és a kereszténydemokrata, jelöltjét tavaly a régi-új KGB (a És most jön a fő attrakció: ha az
rendőrségi és adminisztratív zak- városban székháza működik, egyszeri utazó hozzánk hasonlólatásoknak állandóan kitett el- mutatták) egyszerűen elrabolta. an úgy dönt, hogy vidékre is vet
lenzék román irányvonala. A la- Másfél hónap sötétzárka után en- egy pillantást, és mondjuk kelet
kosság 70%-a román, a maradé- gedték szabadon. Pártalelnök felé indul el, nem fog messzire
kon oroszok, ukránok, bolgárok kollegájára többször rálőttek, a jutni: harminc kilométert is alig
és egyébként példás területi au- fiatal aktivistákat szórólapozá- megy az ember (útközben tertonómiát élvező török ajkú sért rendszeresen őrizetbe ve- mészetesen újfent rendőrségi elgagauzok osztoznak. A román szik. Jogállamról tehát szó sincs, lenőrzésen esik át), a Dnyeszter
nyelv oktatását amúgy a kommu- az elnök (bizonyos Voronyin) folyónál nincs tovább. A híd
nisták, ahol lehet, akadályozzák. például polgári ügyekben is men- mindkét oldalán harckocsi, gépAz ország 4,5 millió polgárának telmi jogot élvez, a parlament al- puskafészkek, az ellenőrzőpont
többsége turistaként csak Romá- elnöke pedig nem más, mint az előtt négy-öt sötét tekintetű, fegyniában vagy Ukrajnában járt egykori kazah SZSZK KGB ki- veres vöröskatona állja el az egykülföldön, azonban
majd minden családból valaki (hozzávetőlegesen egymillió ember) nem is él az országban, hanem Portugáliában, Olaszországban vagy Spanyolországban dolgozik illegálisan. Nem árt, ha
tudjuk: a moldáv átlagfizetés nem több
14 000 forintnál.
A helyzet azonban
nem csak a gazdaságban, hanem a politika
terén is katasztrofális:
az egyébként kellemes, hangulatos, Budapest után határozotMinden határont túl – a 14. orosz hadsereg Transznisztria kapujában
tan tisztának tűnő fő-
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Moldávia

szeri vándor útját. Nem, ez még
nem a határ, ugyanis az még
vagy 50 kilométerre esik innen
Ukrajna felé.
Transznisztria kapujához érkeztünk, megszállt területre kívánunk bebocsátást nyerni, ezért
a nagy felhajtás. Moldávia
Dnyeszteren túli részét tudniillik
a 14. orosz hadsereg tartja ellenőrzés alatt, annakidején ugyanis
Szerjózsáék nemes egyszerűséggel „elfelejtettek” kivonulni a
függetlenné vált egykori szovjet
tagköztársaság orosz kisebbség
által is lakott részéről, úgyhogy
most a híd előtti táblán a
„Transznisztriai Moldáv Köztársaság”
felirat
díszeleg.
Transznisztria persze se nem
moldáv, se nem köztársaság, jogi
státusa pedig egy független államé helyett leginkább Ciszjordániáéra emlékeztet. 1992ben kisebb csetepaté is volt a
környéken, moldáv szabadcsapatok helyezkedtek aktívan az
oroszokétól eltérő álláspontra, a
felrobbantott szomszéd híd
csonkjai is erről árulkodnak.
Mára azonban csendes a vidék,
nekünk is megengedték, hogy
gyalogosan átsétáljunk a hídon,
csak fényképezni volt szigorúan
tilos (persze, amit nem szabad,
még nem biztos, hogy nem
lehet…).
Az elszánt utazót kellemes
meglepetések is bőven érik Moldáviában. Például Kisinyov minden utcájában ápolt fasor van,
nincs kutyakaki, de nincs Dacia
sem, még a rendőr is Roverrel
jár, a belváros pedig kifejezetten
kedvező benyomást tett ránk. A
szegénység itt nem látszik, az
emberek is nagyon barátságosak, kicsit sem téptek szét minket, mert magyarként közéjük
merészkedtünk.
Moldáviát tehát a nosztalgiára
vágyó szociáldemokratáknak
csak ajánlani tudom, borszakértőknek (elsőrangú borvidék), érdeklődő szociológusoknak, valamint a Panoráma stábjának pedig egyenesen kötelező. – R. T.
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Jaj, úgy élvezem én
a strandot • Tengerek
és bányatavak

Túlélési
praktikák
nyárra

A nyári forróság bekö szöntével megpezsdül az
ősmagyar vér, honfitársaink tíz- és százezreivel
kalandozni indulunk.

J

Ó EZER ÉVE ÉLT ELEINKKEL

ellentétben nem nyugat felé tartunk, hanem délre, s
mindinkább keletre. Reméljük,
a görög és horvát idegenforgalmárok ajkairól nem hangzik
fel az ima: „A magyar turistáktól ments meg, Uram, minket”.
Mindeközben annak rendje és
módja szerint Fehérvártól pénteken Siófokig, vasárnap Buda-

Magyar Buhera
MI A HÖLGYEK RUHÁZATÁT IL-

A

leti, a fiatalabb egyedek
esetében a minimál-viselet
a trendi, a bikini már-már ultrakonzervatív visszafogottságról
árulkodik. A férfiaknál a
klasszikus fecske mellett szinte
kizárólag az idősebb korosztály
tart ki, az ifjúság fürdőshortot
vagy elasztikus úszóboxert hord
– jó esetben. A nemek közötti
esélyegyenlőség jegyében ugyanis az erősebb nem ruhatárába is
bekerült néhány érdekesebb darab, így már nem is kelt feltűnést a vízparton egy-egy rózsaszín tangában feszítő pannon
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pestig áll az M7-es. Magyarország nyaral.
Aki teheti, menekül a városi
fülledtségből, a hőhullámot
multiplikáló betondzsungelből,
a verejtékszagú helyi és távolsági buszokról. Rendszerint vízpart felé vesszük az irányt: lehet
ez tenger, Magyar Tenger, bányató vagy a helyi uszoda strandosított divíziója – mindegyiknek megvan a maga hangulata.
Egészen más életérzést kínál a
Balaton északi partjának családias közönsége, a déli part
nyüzsgő fiatalsága, a francia Riviéra selymes homokja és a horvát tengerpart romantikus sziklái.
A professzionális, turistaorientált fürdőhelyek széles spektrumban szolgáltatnak. Ha ragaszkodunk hozzá, porig aláztathatjuk
magunkat a strandröplabda helyi
királyaival, az üzemeltető vállalkozóba vetett bizalmunk jeleként
lecsúszhatunk az óriáscsúszdán,
néhol vízisível, máshol vízibiciklivel extrémkedhetünk, és ha
nem vagyunk szégyenlősek, ugrálhatunk az apróságok között a
gumiketrecben. Klasszikus férfiúi időtöltés árnyékos padokon,
műanyag pohárba mért sörrel

felfegyverkezve a kínálatot gusztálni és ízléses, bővérű megjegyzéseket tenni. A nők a napon érzik jól magukat, előszeretettel
fekszenek órákig mozdulatlanul,
csak néha kérdezik meg legkedvesebb barátnőjüktől, vajon fog-e
a nap. Végül a két halmaz találkozásából lesznek a pajkos éjszakai fürdőzések és az egynyári romantikák.
A természetközelibb, kiépítetlen helyek (elsősorban a bányatavak) is sokakat vonzanak,
bár sokszor elvileg nem engedé-

Mediterrán piknik

Férfitanga és traktorbelső

Kis magyar strandkultúra

Fürdőhelyeink kitűnő terepet kínálnak a honi tárgyi kultúrára
vonatkozó megfigyeléseinknek, hiszen ide mindenki csak az
egyéniségét leginkább kifejező, igazán nélkülözhetetlen dolgait
viszi magával. Egy fürdőruha, egy törölköző, papucs és napszemüveg, meg legfeljebb egy-két jellegzetes kiegészítő, s már indulhat
is hősünk a képzeletbeli Strand Bikája/Tündére versenyen.
Tarzan. Más szimpatikus fiatalemberek nyakában biciklilánc
vastagságú ezüst-, vagy éppen
aranylánc fityeg, ez nagyon emberi, hiszen mégsem úszkálhatnak a Merdzsó-kulccsal a szájukban, reprezentálni viszont
muszáj. Szabadtéri úszómedencék környékén rendszeresen

lyezett a fürdés, jet-ski cowboyok
fenyegetik a fürdőzők testi épségét, és sajnálatos módon a halálozási ráta is ennek megfelelő. Az uszodák szabadtéri medencéjének környékén viszonylag kisebb a pörgés, különösen
hétköznap. Így egész jól megfelelnek például tanulás céljából
vizsgaidőszakban, bár egy
szinkronúszó- vagy vízilabdaedzés (pap vs. papné-effektus)
igen rossz hatással lehet az egyszeri diák koncentrálóképességére.
– TURUL

megfigyelhető még, hogy az igazi vízilabdázók a legnagyobb kánikulában is szigorúan egyesületi fürdőköpenyben járnak,
akár a mesebeli varázslórendek
dörzsölt mágusai.
Nyaraló családok az egész napos láblógatáshoz szükséges erőforrások biztosítása céljából

rendszeresítették szerelékükben
a jellegzetes formatervezésű,
oldszkúl hűtőtáskát. A megoldás kétségtelen költséghatékonyságához balatoni vendéglátó-kultúránkat ismerve még
az a megnyugtató tudat is párosul, hogy a hamburgerbe biztosan nem köpött bele a patetikusan séfnek nevezett, minimálbérért foglalkoztatott diákrabszolga. Szintén hungaricum
(legalábbis a világ más tájain
még nem volt szerencsém hozzá) a traktorbelső, mint vízijármű. Egyszerre akár többen is
belekapaszkodhatnak és rendkívül stabil menettulajdonságokkal bír – a TSZ-nek meg már
úgysem hiányzik.
– TURUL
23

P
PU
UN
NC
CS
S .. F
F II D
DE
EL
L G
GA
AS
ST
TR
RO
O

„Hajnali feles”-projekt • Változó világ Vecsésen

Gesztenyefák alatt
Aki a 4-es kódjelű úton autózik, talán nem is sejti,
hogy mennyi hajdani érték mellett száguld Budapest
felé. A fővárostól délkeletre található települések
(Vecsés, Üllő, Monor, stb.) a boldog békeidőkben
Budapest polgárainak fürdőket, lovaglásra, vadászatra kiválóan alkalmas természetet és nem utolsósorban jó hangulatú és ínyenc falatokat, egyedi ízeket kínáló vendéglőket nyújtottak.

M

A A TÉRSÉG LOGISZTIKAI FEladatot lát el a nagy nemzetközi munkamegosztásban: impozáns építészeti
megoldású (téglatest) és különleges anyagú (bádog, de lehet,
hogy valami más, őszintén szólva nem érdekel) raktárak emel-

Kerthelyiség retro
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kednek sorjában. Ez a tendencia azért is üdvözlendő a mai
kor vecsési polgárának, mert
nyugodtan konstatálhatja, hogy
az egységnyi területen lehető
legkevesebb munkavállalót foglalkoztató tevékenység folyik városában.

A hajdan volt fontos és értékes
dolgok iránt még érdeklődő keveseknek nem marad más, mint
a beletörődő sóhajtás, elmélázó
szomorkodás. Erre kiváló hely a
vecsési „Nagyállomás” fantázianévre hallgató vasúti megállótól egy percre lévő Gesztenye
Vendéglő.
Bár az épületet egy Bogyó nevű fakereskedő építette a századfordulón, az intézmény mégis a
’30-as évektől tulajdonos Kári
családhoz kötődik. A hetven éve
még faluszélnek számító hely leginkább hangulatos vadászvacsorák és iparosrendezvények színtere volt. A vendéglők ekkoriban
egyébként fénykorukat élték
Vecsésen. Egészen az ötvenes évekig, amikor is a sikeres vendéglők szocialista irányítását a
Vecsési Vendéglátóipari Vállalat
keretei közt látták jónak az elvtársak. A tulajdonosokat természetesen elzavarták, majd rövidesen visszahívták, mert sikerült
megtalálni a munkásosztály érdekeinek megfelelő szocialista feladatot. A „Hajnali Feles” névre
hallgató kádárista projekt a Gesztenyében is sikerrel működött,
minden nap reggel négy órától.
A nyolcvanas évek elején a
Kári család visszakapta vendéglőjét, és legfiatalabb sarja, János
igazgatta. A ma már érett korban lévő tulajdonos csak nosztalgiából és az ősei iránt érzett
tisztelete jeléül tartja fenn a körülbelül húsz törzsvendéggel
rendelkező helyet. Energiáját
inkább a szállodaipar és a textilipar köti le.
Arra kértem őt, hogy éljen
még egy darabig a nosztalgiájának. A gesztenyefák hűs árnyékától kétszáz méterre ugyanis
felfedeztem egy első osztályú teniszpályát óránként hatszáz (!!)
forintért. A játék után nagyon
jól esik egy korsó sör a fák alatt,
a nyugtató szürkületben. Ha valakit esetleg érdekel: Vecsés–
Nagyállomás körülbelül fél óra
vonatozással érhető el a Nyuga– ANDREAS
tiból.

Kőbányától Belgiumig

Kis
magyar
sörkép
A sör a világ egyik leg ősibb itala. Már az óko ri kelet államaiban is
előszeretettel fogyasz tották. Sőt, az őstörté nészek legújabb kutatá sai szerint a Neandervölgyi ősember is a sör
mértéktelen fogyasztá sa miatt maradt alul a
cro-magnonival szem ben folytatott élet-ha lálharcban.
z utóbbi állítás persze
nem igaz, csak a cikkíró
sületlensége, de annyi bizonyossággal megállapítható,
hogy meleg nyári estéken sört
inni jó. Kéretik ezt nem úgy
érteni, hogy a magyar embert
buzdítjuk az alkoholizmusra.
Iszik az buzdítás nélkül is. No,
de nézzük, hogy miből is választhatunk. Köztudott, hogy
Magyarország közel háromszáz
esztendeig volt Habsburg érdekeltség. Ezen idő elég volt arra,
hogy a sör a maga nemes egyszerűségével megnyerje a bonyolult magyar néplelket. Olyannyira sikeres volt a vállakozás, hogy ma már minden
magyar garaton 85 liter folyékony kenyér csúszik le évente.
A rendszerváltoztatás a sörpiacon is jelentős változásokat ho-
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zott: az addig egyeduralkodónak számító Kőbányai világos
(népnyelven: lóbányai) mellett
megjelentek a rothadó kapitalizmus, nem is annyira rothadó, mint inkább erjesztett sörei. És jöttek, láttak, ittak. Mivel a magyar sörfogyasztásnak
nin-csenek évszázados hagyományai, bekövetkezett az, amit
a tankönyvek szabadversenyes
kapitalizmusnak írnak le. Érkeztek befektetők minden felől:
a
mára
kialakult
osztrák–belga– holland–délafrikai négyszög határozza
meg a magyar sörfogyasztást. A
Komáromi
Sörgyár
a
Heineken (Hollandia) tulajdona, ők állítják elő az Amstel, a
Heineken és a Buckler söröket, valamint a kicsit kevesebb
szót és torkot kapó Tallérost.
Bár vannak fenntartásaim a
Heineken jelképének számító

ötágú vörös csillaggal szemben,
mégis csak kis mértékben diszkreditálom a fenti márkát, elsősorban borsos ára miatt. Ezzel a
nagyszerű átvezetéssel el is jutottunk a második nagy sörbirodalomhoz, a Borsodi Sörgyárhoz. Tulajdonosa ugyancsak a Benelux lobbihoz
tartozó Interbrew of Belgium. Szerencse, hogy nem
ez a sör neve, mert így
sok magyar toroknak
esne nehezére a márka
kiejtése. Természetesen ők állítják elő a
méltán híres Borsodit
és a hülye reklámjairól
ismert Stella Artoist.
A legismertebb magyar
sört, a Drehert a dél-afrikai tulajdonban lévő (South African
Breweries) Dreher Sörgyárak
„gyártják”. De kőbányai
üzemegységükben készül az

Arany Ászok (foci a javából), a
Kanizsai világos és természetesen a már emlegetett népsör, a

Kőbányai világos is. A sörtorta
kisebb szeletén osztozik a legrégebbi magyar sörgyár (alapítás
éve: 1848), a Pécsi Sőrfőzde Rt.
Ők állítják elő a pécsi körökben
bálványként tisztelt, másutt
fenntartásokkal fogadott Szalon
sört, de itt készül a Goldfassl is.
Legnyugatibb sörgyárunk a
Soproni Sörgyár, ez a farma az
osztrák tulajdonú Brau Union
Hungaria kezében van, már jó
ideje. Ebben az üzemben érlelik
a „Jó Pofa Sört”, a Soproni
Ászokat, de innen kerül ki a
Zipfer, a Schwechater, a Gösser
és a serként reklámozott Kaiser
is.
Ők így a nagyok. Természetesen más sörök is kerülnek magyar asztalra. Közkedveltek a
cseh és a szlovák sörök, az elitebb társaságok pedig gyakran
kortyolnak ír vagy angol nedű– MANDULA
ket.

III. PANNON BORSZÁGGYŰLÉS
BORFESZTIVÁL ÉS KÖZÉPKORI VÁSÁRI SOKADALOM

A főváros egyik legjelentősebb turisztikai eseménye idén a III.
Pannon Bországgyűlés lesz, amelyet június 13–15. között rendeznek meg. A rendezvény helyszíne a Vajdahunyad vár és környéke, a Kós Károly sétánytól a Petőfi Csarnokig terjedő nagy
rétig. A programcsomag a családok minden tagjának értékes
szórakozási lehetőséget biztosít; a vásári hangulatot az Őskultúra Alapítvány vásári kavalkádja színesíti. Ünnepélyes megnyitó
2003. június 13-án, 17.00 órától a nagyszínpadon. Akikkel biztosan találkozhatunk a III. Bországgyűlésen:
Árvay és Társa Pincészet, Babits Pincészet Tokaj–Hegyalja,
Balla István, Bock József, Bujdosó Pincészet Balaton, Decanter
Borklub, Dereszla Pincészet, Dúzsi Tamás, Első Magyar Borház, Szeremley Huba, Francia Borok Háza, Gál Tibor, Gere Attila, Gere Tamás, Heimann Zoltán, Illés Gyula és Fiai Családi
Pincészet Siófok, Lauder-Láng Pincészet Eger-Mád, Németh
Borház Kft., Monarchia, Nyakas Pince, Ó Pince Pázmándhegy,
Öregbaglas Rt. Kéthely, Pajzos & Megyer, Pántlika Pincészet
Dörgicse, Royal Tokaji Borászati Kft., Simon pincészet Eger,
Szigetvin Kft., Szöllősi Pincészet Neszmély, Ráski Pince –
Tállya, Szőke Mátyás, Thummerer Vilmos, Tiffán Ede és Zsolt,
Tokaj Kereskedőház Rt., Tokaj Oremus, Varga Pincészet
Badacsonyörs, Vida Péter.
A rendezvény a színvonalas magyar bor ünnepe lesz, amely
Budapest nyári programkínálatát színesíti, megfelelő kikapcsolódást biztosítva kicsiknek és nagyoknak egyaránt. (X)
2003. JÚNIUS
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LEMEZGESSÜK MOST EGY KIcsit ezt a magasröptű eszmefuttatást. Először is,
megtudhatjuk Medgyessytől, háromszáz év után, hogy – talán –
mi szerepelt Rákóczi álmaiban.
Óriási! A nagy fejedelem nyugovóra térve, bizonyosan kishazánk
és az EU összeKovácsolásáról álmodott, felsejlett előtte a gonosz
labanc Günther Verheugen, és
látta magát, amint beszédet
mond vadiúj bécsi cukrászdája
megnyitóján. Álmában kibékültünk a gaz némettel, és engedelmesen betagozódtunk a Habsburg Integráció érték- és érdekközösségébe.
„Minden cselekedetem célja
kizárólag a szabadság szeretete
volt, és az a vágy, hogy hazámat
az idegen járom alól felszabadítsam” – írta emlékirataiban a miniszterelnöki álomfejtés áldozata. Szép dolog az EU, de itt bizony egy szó sem esik róla. Az
adoma szerint – ajánlom Miniszterelnök Úr figyelmébe – egyszer
egy korabeli elemző megmagyarázta, hogy mit is gondolt egy versében Arany János. Az érintett,
olvasva a korabeli elemzést csak
ennyit felelt: – Gondolta a fene!
Nos, szegény Rákóczi nem olvashatja az erdélyi nemesember
kitűnő beszédét, és nem reagálhat rá hasonló iróniával. Az viszont eddig kisiskolások számára
is világos volt: a Rákóczi-szabadságharc éppen egy korabeli (igaz,
kényszeres) integrációból való kilábalást kísérelt meg, sikertelenül. Akkor Rákóczi volt a legutolsó, aki egy európai közösségről
értekezett volna. Attól még lehet
szép gondolat az EU (szerintem
az is), de miért kell idekeverni
szerencsétlen Rákóczit?
A vezérlő fejedelem szövetségkeresésével példálózni meg egész
egyszerűen baromság, az értelmesebb emberfia ugyanis nem
azt szűri le belőle, hogy hát igen,
akkor XIV. Lajos és a többiek jól
bennehagytak minket a ganéban, na de majd most másképp
lesz… Hát nem lesz másképp. A
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Rákóczi és az EU

II. Rákóczi Ferencről kétségkívül illő dolog megemlékezni, különösen most, az általa vezetett szabadságharc kezdetének harmadik centenáriumán. Még kedvesebb szívünknek, ha e hazafias feladatnak a magyar
nemzet vezetői tesznek eleget. Így például a tarpai
szoboravatón Magyarország miniszterelnöke,
Medgyessy Péter. Neki annyi köze azért van Rákóczihoz, hogy távoli felmenője – önéletrajza szerint legalábbis – az ünnepelt fejedelem nemkülönben nemes
elődjének íródeákja volt, ünnepi beszédébe tehát a
legjobb reményekkel hallgathatunk bele: „(…) És jövő
májustól teljes jogú és egyenrangú tagjai leszünk annak a szellemi értékközösségnek, és gazdasági érdekközösségnek, amelynek összekovácsolása talán Rákóczi álmaiban is szerepelt (…) Mert Rákóczi már háromszáz évvel ezelőtt pontosan látta, hogy nincs nemzeti szabadság szövetségesek nélkül. És látta, tudta azt
is, hogy a szövetségkötés nem jelenti a nemzeti függetlenség föladását. Rákóczi korának éleslátású, józan
politikusa volt. Olyan államférfi, aki sokszorosan méltó arra, hogy az utókor példaképe legyen.”

nagyhatalmak sajnos a jövőben
sem fognak a mi kedvünkért lemondani önös érdekeikről, nehogy már ezt pont Medgyessynek
kelljen magyarázni.
Ja, és a legjobb: „Rákóczi korának éleslátású, józan politikusa volt”, államférfi, példakép –
ebből tényleg csak a hülye nem
tudja, kire kell asszociálni.
Nos tehát, már e rövidke beszédrészlet is világosan mutatja,
hogy ha történelemről van szó
(pechükre több nagy évfordulót
is kifogtak az idén) az
MSZP–SZDSZ-páros egész egyszerűen zavarba jön, és ahelyett,
hogy nemlétező szellemi elődeik
után kutakodnának, szánalmas
módon igyekeznek zavaros példázatokkal legitimálni aktuálpolitikai törekvéseiket. Ennek tudható be talán az is, hogy Medgyessy
beszédírója újabban rögeszmésen vonzódik a „köztársaság”
szóhoz, ez ugyanis mostanában
minden valamirevaló miniszterelnöki beszédben elhangzik, lehetőleg minél többször. Köztársaság (a harmadik), Rákóczi, Deák,
nemzet (hogy a kevésbé haladó
gondolkodású ballibek is értsék:
lakosság, népesség, élőember-állomány, kinek melyik tetszik) –
hívószavakként használatosak
manapság, melyek egyenként jelentenek ugyan valamit, de így,
amatőr módon összemosva csak
arra alkalmasak, hogy mindenki
számára nyilvánvaló legyen: ha
már végképp nem tudja elkerülni, a Medgyessy-kormány olyan
eleganciával nyúl a történelem
mélységes mély kútjába, mint
gyanútlan barnamedve a méhkaptárba. A meglepő módon „A
köztársaságról” címet viselő, a
nemzetsors mély átéléséről tanúskodó beszédében Medgyessy
még tudtunkra adja: „Úgy érzem, Rákóczi, Kossuth, Széchenyi, Deák, Nagy Imre figyel ránk
és biztat minket” – nos, hogy figyelnek ránk, az biztos, csak Bercsényivel szólva nehogy így biztassanak: Eb ura fakó, József császár nem királyunk! – NÉPNEVELŐ

H
H Á
Á L
L Ó
Ó

É
É S
S

P
P U
U D
D II N
N G
G

Kóstolgatás

Kinek a gyõzelme?

„Orbán Viktor zseni. Ez derült ki a múlt hét végén,
amikor beszédet mondott pártja, vagyis szövetsége
kongresszusán. Ha ugyanis valaki ennyi zagyvaságot képes rövid idő alatt összehordani, és mégis el
tudja hitetni egy eléggé jelentős tömeggel, hogy alkalmas – most éppen – a fél ország vezetésére, akkor nagyon tehetséges ember.” (Andrassew Iván,
Népszava, május 20.)

„Az új fegyver a síp (és a tojás, de arról majd máskor). Ha ezrek használják, félelmetes a hatása. Ezért
győztünk anyák napján a budapesti Vörösmarty téren.” (Bencsik András Győztünk című írása a Magyar Demokrata 2003. május 8-ai számában)

E

LŐRE ELNÉZÉST KELL KÉR-

ha szerinte ez egy érettségi dolgozatban köszön vissza, maximum elégségest kaphatott volna
érte a diák. A szigor következő,
andrassewi lépcsőfoka már-már
a kukoricára térdeltetés lehet,
főleg ha a gyűlölt államférfiról
van szó. Az alázásba annyira belebonyolódott a szerző, hogy talán maga sem vette észre, az országban egyedül maradt azzal az
álláspontjával, hogy Orbánnak
semmi nem jut eszébe. Ezt a
korszakos megállapítását azzal
turbózza tovább, hogy viszont a
semmibe is belezavarodik. Ne felejtsük el, arról az emberről beszél, akiről a Közgáz vita előtt

nünk, hogy az indokoltnál
lényegesen többször citálunk Népszava publicisztikákból
részleteket. Önkorlátozásunkat
most is csak azért tesszük félre,
mert a magunkfajta közéleti
ínyencek nem mehetnek el szó
nélkül a politikai dizájncenterbe illő kísérletek mellett. Iván
168 Órát is meghazudtoló mutatványa jól példázza a hithű
medgyessysták múlni nem akaró
önemésztését. Mert az mégiscsak tűrhetetlen, hogy a nemzet
Péterének minden nyilvánosan
elhangzott mondata a szép emlékű Peterdi Pál „Tücsök és bogár”-rovatába kívánkozik,
miközben Orbán szavait
Mert az mégiscsak tűrhetetszó szerint próbálják melen, hogy a nemzet Péterének
morizálni a személyi kulminden nyilvánosan elhangzott
tuszra fogékony egyedek.
mondata
a szép emlékű Peterdi
Ha már nem sikerül a szoPál „Tücsök és bogár”-rovatácialista zászlóvivőt Orbán
közeli magasságba felhozba kívánkozik
ni, mutassuk meg, hogy a
polgári kormány miniszterelnö- azt állította a ballib sajtó, hogy
ke sem tudja normális szavakba kommunikációs képességekben,
önteni kusza gondolatait. És retorikai pályán verhetetlen.
Iván máris mutatja. A Hír TV- Akinek folyamatos manőverezési
nek és az Info Rádiónak köszön- „ügyeskedéseket”, megújulási
hetően százezrek hallhatták élő- koncepciók kigondolását tulajdoben az inkriminált szózatot, nította a véleményformáló mészimpatizánsok és fanyalgók egy- diamunkások hada. Egyszerre
ként. Stiláris alapon eddig egye- festik le gonosz zseninek és zagydül csak Andrassew Iván próbált vaságokat beszélő szerencsétlenfogást találni a nagyívűn; az nek. Ha a statisztika eszközével
eredmény elég soványka. A hosz- levágjuk a tévedésekből szármaszú szónoklatból például „a hajó zó szélső értékeket, akkor megvezetése kézben tartja az esemé- kaphatjuk a tévedés jogát magányeket” mondatrészt annyira nak fenntartó, sokra hivatott pogáznak érezte a publicista, hogy litikus képét.
– ZAB ERVIN
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ZOMORÚ, HA VALAKI GYŐZE-

lemként ünnepli azt, hogy
sikerült megakadályoznia
másokat véleményük elmondásában. Az ominózus május 4-ei
vasárnapon ellátogattam a Vörösmarty térre. Nem értek egyet
sem a legalizátorokkal, sem a
„marihuána=nemzethalál”-nézet képviselőivel, így nem demonstrálni mentem, csak a kíváncsiság hajtott. Rossz volt nézni, ahogy az óriási hangzavarban próbálják a felek egymás értésére adni, hogy „érted tüntetek, nem ellened”. Kicsit gyönyörködtem még a szólás- és véleményszabadság diadalában,
aztán hazamentem. A szimultán
tüntetések feloszlatásának híre
már az ágyban, párnák között
ért.
Nem csoda, hogy felrémlett
előttem egy kevésbé vidám, demokratikus jövő képe: két, egymás ellenében demonstráló csoport elfoglalja állásait a tér átellenes sarkain,
mindkét oldalon AC/DC
koncertnyi erősítés vár bevetésre, a hangtechnikusok ördögi vigyorral tekergetik a potmétereket. Aztán az ügyeletes főrendőr fehér kesztyűs kezének
jelére egymásnak feszülnek a
megawattok és a decibelek: elszabadul a pokol. Végül győz a hangosabb: aznapra neki van igaza.
Tökéletes recept arra, hogyan
egyszerűsítsük bármely lényeges
kérdés vitáját egy gyorsulási verseny szintjére. Idén nem ez volt az
első ilyen eset. Az év elején a szocialisták ifjúsági szervezete játszott kiszorítósdit a Vér és Becsület Egyesülettel, hogy utóbbiak se-

hol se tarthassák meg rendezvényüket. Aztán mikor mégis engedélyt kaptak a Kossuth térre, akkor a Fiatal Baloldal és a MAZSIHISZ egyaránt tiltakozó demonstrációt jelentett be – ugyanoda. Végül csak utóbbiak tüntettek (a fiatal baloldaliak előzetesen ötezer
résztvevőt jeleztek a rendőrségen,
majd néhány órával a kezdés előtt
lemondták az egészet) a szokásos
koreográfiával: füttyszó, kiabálás,
miegymás. Hogy súlyosabb interakcióra nem került sor, az a rendőrség által a Vörösmarty térinél
jóval komolyabban vett kordonnak köszönhető. A Vér és Becsület szerveződés nézetei természetesen erősen vitathatók: de ha alkotmányellenesen működnek,
tiltsák be őket, ha meg nem, akkor hadd osszák ők is a saját okosságaikat.
Jó lenne, ha a jövőben senki
sem érezne késztetést a vele egyet

»Végül győz a hangosabb:
aznapra neki van igaza«
nem értők elnémítására. Vagy ha
mégis érez, akkor a rendőrség egyszerűen ne adjon engedélyt két,
azonos helyen és időben tartandó,
ellenérdekelt rendezvényre – van
elég közterünk, hogy mindenki találhasson magának alternatív
helyszínt. S végül: ha valamiért
mégis kiadta ugyanoda az engedélyeket, akkor gondoskodjon a két
társaság szétválasztásáról, s ne legyen szívbajos, ha sörösüvegekkel
vagy éppen tintapatronnal dobálózókat kell kiemelnie a tömegből (a
lövetés azért továbbra is ellenjavallt).
– BALOGH ÁKOS GERGELY
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Fájjer!
Bár mértékadó véleményformáló, független
értelmiségiek hörögve szokták tetemre hívni a magyar demokráciát bármilyen, nekik nem tetsző
esemény láttán, a fizikai erőszak követeléséig ritkán
jutnak el. Ezért is figyelemre méltó Tóta W. Árpád
cikke az Index internetes portálon, amely a tömegbe
lövetést követelte a kender legalizálása ellen tüntetők megrendszabályozásának ürügyén. S bár a
cikk a kettős mérce ordító példájaként kerülhetne
be egy média-tankönyvbe (van ilyen?), játsszunk el a
gondolattal: mondjuk az egyetlen ellenzéki napilap
online változata sortűz alkalmazását szorgalmazza a
kendermagosok ellen. Hogy mi lenne a lappal az
írás megjelenése utáni harmadik másodpercben a
nemzetközi felháborodás hatására, azt a nyájas Olvasó fantáziájára bízzuk...

K

ISSÉ ELGALOPPÍROZTA TEHÁT

magát Tóta W. Árpád a
Kendermag Egyesület rendezvénye ürügyén írt eszmefuttatása fogalmazgatásakor. Talán
múlt havi számunk személyét némileg dicsérő írása miatt, objektívebb megközelítésben Isten tudja
mitől felbátorodva, a szerző vette
magának a bátorságot és brutálisba kapcsolt. Írásában nem is

maga a történet érdekes, mindenki tudja, hogy mi történt akkor, ott a Vörösmarty téren. Volt
Miki bácsi, kenderlevél imitálta
melltartó, meg egy kis szoft „ne
öljétek meg a gyerekeinket”-projekt. Ennyi. Tótát az eseményeken történtek azonban olyan mélyen felkavarták, mint szippantós
autó csöve a lerakódott anyagot
odalenn. Ennek folyományaként

Doromboló cicus-díj
CSÚCSpontként is értékelhetjük mostani díjátadásunkat. Viszonylag ritkán fordul ugyanis elő, hogy önmagát
függetlennek és mértéktartónak tartó médiamunkás olyan
nyalogatásba kezdjen, mint Forró Tamás a Népszavában, kormányértékelés ürügyén. Riporterünk ugyanis olyan intenzív
hízelkedési gyakorlatot végzett,
hogy ahhoz képest a nemzet Fri-

M
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dijének emlékezetes athéni riportja vérgőzös kormányellenes
kirohanásnak tűnik. Forró
ugyanis így vélekedik: „Kovács
László, külügyminiszter: A vérbeli profi politikus, aki a legjobban kommunikálja a jelenlegi
kormánypolitikát. Lamperth
Mónika, belügyminiszter: Bebizonyította, hogy keménykezű miniszter nem csak férfi lehet. Csillag István, gazdasági és közlekedési miniszter: Ha annyit tudna

kincses szóbányájából gránit keménységű kifejezéseket hozott
felszínre, úgy mint: Primitív Magyarok Egyesülete; feltüzelt félállatkák; ellen-baromarcok, akiken
messziről látszik, hogy simán ölnének egy marmonkanna metilalkoholért… stb. Az már tényleg
mellékes, hogy talán nem egyedül éreztem úgy, Árpád kimondatlanul is sikeresen húzza rá a
balhét a jobbközép oldalra en
block.
Nem tagadjuk, a füvészek ellen fellépő példányok nem a kifinomult polgári ízlés mentén fogalmazták meg markáns véleményüket, bár a magunk részéről
az ügy alapkérdésének feszegetésekor az ő kezükbe adnánk a pajszert. Tóta W. viszont egyenesen
puskával kínálná a rendfenntartókat. A cikk elején eleresztett
félmondatról „Tessék ilyenkor
lövetni, ahogy normális országokban szokás” kezdetben azt
hittük, a labdázó gyerekek és Lenin elvtárs alapviccének megidézését olvassuk, aztán lejjebb haladva finom elbizonytalanodásunkat döbbenet váltotta fel. Ez
a publicista tényleg lövetne. Lövetne, és nem vízágyúval. Puskából gumigolyóval, idősekre, gyerekekre is. Hiszen ők is voltak az
általa egyszerűen fix csőcselékként lefestett tömegben. Hát
nem tudom…

a tárca, mint amennyi Csillag fejében van, akkor a legjobb minisztérium lehetne. Bárándy Péter, igazságügyi miniszter: Az
igazság bajnoka. A tárca igyekszik jól ötvözni az igazságszolgáltatás minden szereplőjének
érdemeit, ami elsődlegesen
Bárándy érdeme”.
De a legjobb: „Medgyessy Péter, miniszterelnök:
Teher alatt nő a pálma.
Amúgy a huszonegyedik
század Deák Ference”. Jegyezzük meg jól a pillanatot:
Forró Tamás, amint metafizi-

Ilyen súlyos elvárások deklarálójától ezek után minimum elvárható, hogy sorolja azon „normális
országok” neveit, melyek gumilövedékkel szállnak szembe a renitenskedő polgáraikkal. Azon nemzetek büszke rendőr fiait, akik
nem lacafacáznak, ha némi muníció bőr alá küldésére érkezik felkérés. Ez egyszer egy – hogy Horn
Gyula szellemét is megidézzük a
tömegoszlatás eme golyózáporos
víziójához, illusztrációként. Kettő:

»A cikk elején eleresz-

tett félmondatról „Tessék
ilyenkor lövetni, ahogy
normális országokban
szokás” kezdetben azt
hittük, a labdázó gyerekek és Lenin elvtárs
alapviccének megidézését olvassuk

«

Borítékoljuk, hogy ismét az a kesernyés íz bújna az egykori ’56-os
veteránok szája szegletébe, mint
azon végzetes, régmúlt, késő októberi napon. Az sem lepne meg, ha
indulnának menten nemzettársaik segedelmére, vö.: ölik a magyart. És végül abban is lenne valami nosztalgikus kora kádár-kori
báj, amint Lamperth Mónika kiadja a parancsot: Fájjer!
– A. B.

kai magasságokba emeli a kormányfőt. Szegény, szegény Deák Ferenc. Amúgy pedig mindent megérdemlünk. – A. B. A.
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Oli bácsi megmongya a frankót

A Kádár-korszakról

Az ember életében vannak olyan pillanatok, amikor
a keresztyéni szeretet, az eszmei meggyőződés és a
humánpolitika szálai oly mértékben széttartanak,
hogy asztat maga Hámán Kató sem tudná egy csévén
összefogni. Nagy politikai pillanatokban is fel-feltűnhet egy ilyen villám, amely könyörtelenül belevilágít
az emberi lélek mélységeibe: a magát végtelenül józannak, ugyanakkor konzervatívnak beállító (nem
én mondom, hanem ő a 168 Órában) Kupa Mihály
a 2002-es országgyűlési választások első fordulójának éjszakáján emberesen elbazmegolta magát.

AJD SAJÁT, ZEMPLÉNI VÁlasztóiról is kedvesen
megjegyezte, hogy 11 éve
hallgatja a hülyeségeiket, amit az
igazság olyan kivételesen szép pillanatának tekinthetünk,
s
amelynek láttán nemcsak Balázs,
hanem Jerry Springer is megnyalná a szája szélét. Ezek szerint a
konzervatív ember választói sötétek, s ezt a Konzervatív Ember
igaz keresztyéni megadással tűri,
s ha néha el is kattan a burája,
olyankor végtelenül emberinek
mutatkozik.
Az esetet magamban legalábbis így oldottam fel. Másként nem
is lehet, ha integer személyiségekről van szó.
Lényegesen nehezebb, bár hasonló fekvésű problémával állunk szemben, amikor Kálmi bácsi átjön a szomszédból. S végtelen szerencsétlenségünkre mink
is ott vagyunk, hogy megkóstoljuk nagyapánk paprikás krumpliját. Nem tartozik ide, de elmondom, hogy erre csak olyankor kerülhet sor, amikor nagymamánk
elutazik (fürdés, érettségi találkozó, unokatestvérekre való szeretetpazarlás, stb.), és nagyapánk
végre úgy érzi, tér nyílik háttérbe
szorított gasztronómiai tudásának. Mi éppen a konyhában burkolunk, mikor halljuk, hogy nyikordul a kertkapu, a kutya őr-
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jöngve trolizik, és a hanghatással
csaknem egyidőben a helyiségbe
beúszik a kommersz cserkónak
és az abasári halálfejesnek valami olyan elementáris elegye,
hogy attól tartunk, mingyán
megjelenik a Hans Blix is. Az
effektek félreérthetetlenül mutatják, Kálmi bácsi futott be a szomszédból, nyílt elvtársias légkörben eszmét cserélni a magyar és
a nemzetközi politika aktuális
kérdéseiről. Nagyapánk a spejzból kijőve megáll, lassan leteszi a
koviubis üveget, és halkan megjegyzi: „Szegény” (keresztyéni vonulat). „Ettől egyhamar nem szabadulunk”
(pragmatizmus).
Majd poharakat vesz elő, elindul
kifelé. Még odadobja: „Gyertek
be majd a szobába köszönni” (a
társadalmi konvenciókba vetett
törhetetlen hit) – így áll össze
nagyapánk politikai krédója.
Kálmi bácsinak évekkel ezelőtt meghalt a felesége, gyerekei
elköltöztek, Kálmi bácsi azóta
emberfeletti erőfeszítéssel iszik.
Mindent. És vállalja. Ennek a törekvésnek esett áldozatul néhány
éve a tisztiorvosi szolgálat ajánlásával szöges ellentétben a befőttek mellett tárolt sebbenzin is,
amelyet – pusztán tévedésből –
egyikünk kimért az öregnek. Elfogyasztása után Kálmi – kicsit lila arccal ugyan – még kért.

(„Most adjatok neki” – idézte
öcsém a költőt.)
Pimf ideológiai szempontból
az öreg Kálmi kádárista féligazságokat sorol. „Akkoriban mindenkinek volt munkája”, „nem kellett gondolkodni, hogy vegyek-e
parizert vagy sonkát”, „akkor legalább egy párt szövegelt a parlamentben, nem ez a rakás”, a „szaros fideszesek csak tépik a szájukat, de kérdem én: ki taníttatta
őket? Mikor járhattak ők iskolába?”. Kicsit személyesebbre hangszerelve „Isti (ez nagyapánk – a
szerző), ne mondd má’ nekem,
hogy áruhiány volt, a Szövetségben te mindent megkaptál.” (A
csepeli Szövetség ABC külön epizód a kommunista Magyarország
fogyasztástörténetében.) „Mit magyaráznak nekem a meghurcolásról, meg szövegelnek kisemmizésről: azok csinálják ezt, akik nem
akarnak dolgozni. Az én apám
földjét is elvették. Nem nyavalyogtam, hanem eljöttem ide melózni.
Istikém, keményen dolgoztunk,
és látod, meg is lett az eredménye:

»Kálmi bácsit könnyű

lenne cáfolni, lökhetnénk a vakert napestig
a kapun belüli munkanélküliségről, meg, hogy
egy állam attól állam,
hogy iskolákat tart fenn.
Ezért nem jár hála,
ez a kötelessége

«

a gyerekeket taníttattuk, lett ház,
gyümölcsös, minden. És a vidéki
úton a harmincforintos napidíjból még húzathattuk is a cigánynyal Baján. Külföldön meg menynyiszer voltunk kiküldetésben.”
Nagyapánk kicsit megszeppenten
pislog, mert bár abszolút nem ért
egyet vele, egyrészt sajnálja
Kálmit, másrészt az öreg kenyeres
– tagadhatatlanul hatásos kommunikációs policyvel – közös emlékekre apellál, harmadrészt, ő
maga inkább a reáltudományok
világában van otthon, és egy ki-

lenc ohmos ellenállás, ha a fene
fenét eszik is, mindig kilenc ohmos lesz. Öcsénk, akinek életkori
radikalizmusánál csak a bicepsze
nagyobb, már indulna is a nappaliba a kálmis alapvetés csírájában
való eltaposása végett. Mi szkeptikusabbak vagyunk. Sőt, szomorúak. Kálmi bácsit könnyű lenne cáfolni, lökhetnénk a vakert napestig a kapun belüli munkanélküliségről, meg, hogy egy állam attól
állam, hogy iskolákat tart fenn.
Ezért nem jár hála, ez a kötelessége. Hogy ne legyenek iskolák, azt
egyedül csak az öreg Pol Pot merte meglépni, de ő maga előtte a
Sorbonne-ra járt: úgy könnyű. Beszélhetnénk arról, hogy mitől volt
olyan olcsó a hús, a bajai halászlé. Rámutathatnánk arra, hogy
Kálmi bácsi tulajdonhoz való viszonya milyen gyenge lábakon állhatott (az „elvették, de visszaszereztem”-kép hamissága) és elmélkedhetnénk hangosan arról,
hogy Kálmi bácsi életpálya-horizontja (ház, gyümölcsös, húzatás)
gyanúsan a második világháború
előttire hajaz. Meg, hogy csúnya
dolog ilyet mondani a többpártrendszerről, és hogy a hivatalos
kiküldetések nem jelentik a személyek szabad áramlását.
De ez nemcsak azért meddő
próbálkozás, mert Kálmi bácsi
sem szereti, ha saját marhaságaiba verik az orrát, vagy mert nem
fog megváltozni. Szomorúan is
tennénk ezt: mi ugyanis ismertük az azelőtti Kálmit.
Kálmi bácsi tanított meg minket a blinkerezés rejtelmeire, miközben családunk többi tagja
mélyen lenézte a horgászást. Felesége, Piri néni nagyon jó bodzaszörpöt csinált, és Kálmi bácsi kertjében mindig lehetett játszani. Az öreg soha nem szívta
vissza az adott szavát: ha találtunk valami kincset a padlásán,
az tényleg a miénk lehetett. Most
mi a szart keménykedjünk vele?
Piri néni évekig haldoklott,
Kálmi bácsi lassabban öli magát.
Itthagy minket nemsokára. Csak
a helye marad. – TVISZT OLIVÉR
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Hermann Róbert szabadságharcainkról és a többféle múltról

„Nincs igazán köztársasági identitás”
– Idén ünnepeljük a Rákócziszabadságharc 300. évforduló ját. Pontosabban ünnepelnénk,
ha ez az esemény mélyebben
„ülne” a nemzet kollektív emlé kezetében. Ezt a szabadsághar cot mintha mostohábban kezel nénk, mint az 1848-as forradal mat. Miért van ez így?
– Ennek két oka van. Az egyik
az időbeli távolság. 1848–49-ből
sokkal több emlékünk van, nagy
számban maradtak fenn személyes anyagok, naplók, levelek. Az
1700-as évek elejéről nincsen
anynyi dokumentum, ami lehetővé tenné, hogy az események szereplői „személyes ismerőseinkké” váljanak, mint ahogy például
Petőfi, Görgey és a honvédtisztek
esetében történt. A másik ok pedig az, hogy a Rákóczi-szabadságharc nem volt olyan kollektív élmény, 1848-nak viszont egyértelmű nyertese volt a magyarság.
Megtörtént a jobbágyfelszabadítás, a feudális rendből átléptünk
a polgári világba. A függetlenségi
háború pedig ismét nagy tömegeket mozgatott meg. Legalább egymillió ember volt érintett benne
valamilyen formában, s végül – a
katonai vereség ellenére is – előnyére változott a társadalom.
– Elvileg tehát konszenzusos
ünnep lehetne belőle. De még
március 15-én sem sikerül mindig közösen ünnepelnie az országnak, hiszen ez az évforduló
is gyakran pártpolitikai bokszmeccsé alakul át, október 23-ról
nem is beszélve.
– Az október 23-i ünnepségekről az a véleményem, hogy
amit nem sikerült befejezni
1956-ban, azt 1989 óta megpróbálják ezen a napon „újrajátszani” az érintettek. Mind a túlélők, mind a pártok. De nem
volt ez másképp a dualizmus korában sem, 1848 kapcsán.
1956-tal kapcsolatban én azt a
30

Hermann Róbert hadtörténész a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Állandó Hadilevéltári Kirendeltségének vezetője. A jelenleg egy Haynau-életrajzon dolgozó kutatóval függetlenségi harcainkról beszélgettünk a háromszáz éve kitört Rákóczi-szabadságharc kapcsán, de szóba került politika és történelem viszonya is.

felfogást osztom, hogy a forradalom gyakorlatilag mindenkié.
– A gyilkosoké és az áldozato ké egyaránt?
– Nem igaz, hogy csak egy
nemzeti–polgári forradalom
ment végbe és az sem igaz, hogy
csak egy baloldali forradalom
volt 1956-ban. Nem tudjuk,
hogy ha a szovjetek nem verik le
a forradalmat, hogyan konszolidálódik Magyarország. Valamilyen „demokratikus szocializmus” lett volna, vagy esetleg
polgári demokrácia? Szerintem
senkinek nincs joga azt mondani, hogy 1956 csak az övé.
– Azért 1956-ban mégiscsak
két oldal volt, nem több. Októ ber 23. és november 4. öröksé ge nem összemosható.
– Igen, de mindkét oldal sok
elemből állt össze. Mint ahogy
1848-ban a Batthyány-kormány
koalíció volt, úgy 1956-ban a
forradalmárok is nagyon heterogén csoportokból álltak. A

polgári radikálisoktól egészen a
konzervatív arisztokratákig terjedt a nemzeti egységfront. A
másik oldalon is különbséget
tennék, hiszen nem volt mindegy, hogy ki tér vissza a hatalomba: Rákosi vagy Kádár? Tudjuk, hogy a megtorlás szörnyű
volt, de valószínűleg kisebb méretű lett, mintha Rákosi vezényelte volna le. Nem volt mindegy, hogy milyen jellegű szocializmus alakult ki Magyarországon 1956 után. Keletnémet, román típusú vagy „liberálisabb”,
mint a magyarországi.
– De nem éppen a kádári
pangás roppantotta meg erköl csileg a magyar társadalmat? A
Rákosi-féle terrort még követte
egy tiszta forradalom…
– Nyolc év alatt nagyon nehéz tönkretenni egy társadalmat. Kádárnak több ideje volt.
– Térjünk vissza a jelenbe! A
kormány kommunikációja feb ruár óta a „köztársaságpárti”

identitás propagálására épül.
Milyen legitimációja lehet ha zánkban ennek a törekvésnek?
– Nem igazán létezik köztársasági identitás Magyarországon. Ugyanis nem nagyon van
mihez ragaszkodni, hiszen az első köztársaság bukással ért véget
1918–1919-ben, és gyakorlatilag
Trianon előszobája volt. A 1945
utáni rendszer egy szimulált,
weimari jellegű köztársaságként
működött pár évig. 1989. október 23. óta pedig azt látják az
emberek, hogy egyre rosszabbul
élnek. A társadalomnak tehát
nincsenek pozitív élményei a fogalomhoz köthetően.
– Mit szól ahhoz, hogy volt
kommunisták a leglelkesebb hívei a republikanizmusnak?
– Ez inkább az SZDSZ retorikájának tűnik. A miniszterelnök részéről pedig a kormány
összetartásának szándéka húzódhat meg mögötte.
– A közelmúlt átfestése mindenesetre gőzerővel folyik. Mekkora a politikai nyomás a történész szakmán?
– A politika mindig igyekezett
befogni a saját szekerébe a történelmet. Magyarországra jellemző, hogy mindkét oldal historizáló érvelést folytat a politikában, ami más országokban nem
tapasztalható. Nyugat-Európában történelmi személyiségekre
hivatkozva nem lehet szavazatokat nyerni. De nem érzek különösebb politikai nyomást a szakmámban, gyakorlatilag mindenféle vélemény megjelenhet, az
persze más kérdés, hogy mekkora nyilvánosságot kap. Az sem
tisztázott, hogy mikortól számítjuk a múltat, hiszen az első világháború után történtek a mai napig meghatározói részei a közbeszédnek. Inkább az a gond, ha
valakinek a történészi álláspontját alapvetően meghatározza,
hogy négyévente melyik párt
mellé teszi le a voksát. Nem szerencsés az sem, ha napi politikai
törekvések mentén átpolitizálják
– NÉVAI GÁBOR
a történelmet.
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Pénz, amely politizál 1-3. A Válaszok Mediaconsulting tanulmánya. www.ufi.hu
Jobb ár
Jobb kiszolgálás
Jobb hozzáállás
www.infoabc.hu
06(20)93-90-882

Toner Patron Irodaszer

Válasszon bevezető hirdetési áraink
közül, amíg a készlet tart! A hirdetési
feltételekről és kedvezményekről érdeklődjön munkatársainknál a 3184114-es telefonszámon, vagy e-mailben az absolve.consulting@axelero.hu
címen.
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