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Bill Clinton a NATO bővítése kap-
csán gyakran használta azt a kifeje-
zést, hogy maga a bővítés nem kér-
dés, hanem csupán az a kérdés,
hogy mikor és hogyan megy az
majd végbe. A volt amerikai elnök
szavainak parafrázisával élve most
nem az a kérdés, hogy egy új világ-
rend van-e alakulóban, inkább az,
hogy az milyen lesz.     – 16 OLDAL
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„Legyetek már egy kicsit európai-
ak!” – édesanyám utolsó érve volt
ez szorgos munkanapok reggelén,
amikor a harmadikról már lere-
pült a söröskupak, csak pörgött-
pörgött az aszfalton, konyhaabla-
kunk előtt, jelezve, hogy
Tihanyiéknál humánökológiailag
is elindult a nap.         – 21. OLDAL

Szép új világunk Oli bácsi megmongya...

Európáról
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A józan ész dícsérete és
„egy új haza keresése”
Lánczi András a kon-
zervativizmus ismérvei-
ről              – 8. OLDAL

Írásunk a Fidesz átalakulásáról a 4-7. oldalon
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SSaajjnnooss,,  hhááll’’  IIsstteennnneekk

egy éve nem tudjuk,
hol vannak az 

augsburgi kamionok… 

15 napja nem tudjuk,
Athénban miért szöktek 

könnyek Medgyessy 
Péter szemébe…

100 napja nem tudjuk,
hogy hányszorosára

növekedtek a társadalmat
barázdáló szakadékok…

„A szerencse forgandó, a becsület
állandó.”  – üvegzsebes mottó

(A képek forrása: www.tubi.hu –
további politikai plakátokkal és ani-
mációkkal.)

OCÖ-vezetõ pere 
Kiskunhalason
A tárgyalás folyamán kiderült, nem áll-
ja meg a helyét az az állítás, amelyet
Kolompár László a nyomozás során, va-
lamint sajtóbeli nyilatkozataiban han-
goztatott, hogy tudniillik Rostás László
telefonon találkozóra hívta, majd az
APEH székháza előtt hátba támadta.
Az ítélet indoklásában elhangzott: a sér-
tett és a vádlott meghallgatása során be-
bizonyosodott, hogy mindkettőjüket az
előző napi országos elnökségi alakuló
ülésen történtek befolyásolták, amikor
másnap, egy közös ismerősüknél történt
véletlen találkozáskor, vitába kevered-
tek egymással. Kolompár László elis-
merte, hogy az ott kialakult vitát vereke-
déssel akarta lezárni. Amikor pedig
Rostás László távozni akart a lakásból,
a sértett megérintette a vállát, amely
érintést a vádlott támadásnak vélt, s
jobb kézzel elhárította, majd bal kezével
Kolompár László arcába ütött. A bíró-
ság úgy értékelte, hogy a vádlott ezzel
túllépte a jogos védelem mértékét. (MTI,
április 1.)
Érintésvédelem.

A leterhelt Botka László 
– Azért a felesége helyében mi is nagy
patáliát rendeztünk volna, ha megtud-
juk, hogy a képviselőség és polgármes-
terség mellé egy újabb posztra jelentke-
zik be.
– Nem veszekszünk. Amióta összekerül-
tünk, így alakítottuk az életünket. Ha
este, akár éjfélig is bent kell maradnom,
akkor is hazarohanok egy órára, hogy
megfürdessem a kislányom, és megkérd-
jem, mi volt a bölcsiben. (HVG, április 5.)

De vajon azt megkérdi-e, mit szól
a kislány az éjfél utáni fürdéshez?

Interjú Katarzyna Kozyra
képzõmûvésznõvel
– A felvétel idejére férfivá változott,
éppúgy, mint a Tavaszi áldozat női sze-
replői. Mit érzett közben? 
– Nyilvánvalóan nem férfi vagyok, így
nagyon stresszes volt az egész szituáció.
Azt hittem, mindenki rájön erre, és öt
másodperc alatt lelepleznek. Ezzel
szemben kikezdtek velem. Nőként soha
nem irányult felém ilyen fokú érdeklő-
dés. Nem tudtam, azért néznek-e, mert
nőnek tűnök, vagy mert fantasztikus
pasi vagyok. Talán az is hozzájárult,
hogy a kelleténél nagyobb nemi szervet
alkottam magamnak. (Magyar Na-
rancs, április 10.)
Nagyzási hóbort, avagy az alkotás
öröme.

Egy Horn interjú 
nyitó kérdése
Horn Gyula egyike azoknak a magyar
politikusoknak, akik elsőként csatla-
koztak az európai unióhoz. Gondolta,
hogy ilyen hamar követi a politikuso-
kat a magyar nép? (Axel Springer la-
pok, központi oldal, Kercza Imre, ápri-
lis 9.)

Nocsak, Horn úr már EU-tag?
Akkor nyomás az unióba!

Miért jött létre a 16 tonna
címû FiBISz újság?
Mert fiatalok vagyunk. Mert azért egy-
szer öregek leszünk. Mert írunk.
(www.fiatal.hu)
Szép dolog az elmúlás.

Egy hiányzó vesszõ
Medgyessy Péter és felesége dr.
Palánkay Tibor, az Európai Unió
Kommunikációs Közalapítvány elnö-
ke és dr. Somody Imre elnökhelyettes
társaságában. (Képaláírás Axel
Spriner lapok, április 14.)
Kép nélkül azt hihetnénk betelje-
sült a kormány és az EUKK közti
frigy.

Nyögvenyelõs hasonlat
Mert ez az ország igenis több, mint
ezer éve itt van, Európában, Európa
kellős közepén olyan fordítókorong-
ként amelyet tatártól törökig, töröktől
oroszig nyögve nyögött de mindannyi-
szor túlélte, és Európa hol hálás volt
ezért, hol hálátlan. (Gyulai Zoltán, 24
Óra, április 14.)
Nem megyünk üres kézzel, visszük
az EU-ba fordítókorongságunkat.

Célkeresztben a nózi
Olasz orrvadász egy zacskó védett ma-
dárral. (Index 2003. április 15.)
Hitchcocki szituáció.

Kormányfõi aláírás elõtt
Medgyessy Péter szerint eddig a kérdés
viszonylag egyszerűen merült fel –
jobb-e az unión belül, mint az unión kí-
vül –, és erre a magyar nép meggyőző
többséggel választ is adott. Most vi-
szont az egyes társadalmi rétegek,
szakmák képviselői pontosan is tudni
akarják majd, milyen változásokat je-
lent számukra a csatlakozás. (MTI,
április 16.)
Tehát eddig nem tudták pontosan,
hogy miért is jobb bent.

Katona Kálmán szerint
… a 2002-es választás bebizonyította,
hogy a kettő több mint az egy. (MTI,
április 17.)
Ezt mi már 2002 előtt is gyanítot-
tuk.

Szili Katalin interjú
Régebben az is természetes volt, hogy
szombat délelőtt, mire hazaértem a
kozmetikustól, a férjem megfőzte az
ebédet. (Westel-magazin, április)
Anya sminkel, apa főz, együtt lenni
jó...

Valamilyen oknál fogva
A válasz valószínűleg Medgyessy egyen-
súlykereső – hídverő? – vonalvezetés-
ében (és itthonról jól ismert habitusá-
ban) keresendő. Valamilyen oknál fog-
va neki elhiszik, hogy komolyan gondol-
ja az euroatlanti szolidaritás európai ér-
deksérelem nélküli fönntartását. (Aczél
Endre, Népszabadság, április 16.)
Egy ekkora, erdélyi gyökerű, euró-
pai, becsületrendes magyartól (stb.)
én még ezt is elhiszem.

A Sajtóklub mindenkié?
Kitart cenzúravádja mellett Lovas
István, egy szerkesztőtől származó in-
formációi szerint igenis politikai
okokból vágták meg a Sajtó Klubot.
A közismert műsortól való szóköznyi
eltérés szerinte még a forgalmazási
jogokat is érinti, így a BPTV-én su-
gárzott Sajtó Klubot tulajdonló
Bencsik nem tilthatja meg a nézők
tulajdonát képző Sajtóklub ingyenes
felajánlását. (Index.hu, április 26.)
Elszaladt a Lovas Bencsikkel.
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a hónap vesztese

ávol álljon tőlünk az önelégült
vállveregetés, mi szóltunk, hogy
sírás lesz a vége. Előző lapszá-
munkban leírtuk véleményün-

ket a származásra, érzékenységre,
méltóságra tekintettel nem levő ke-
reskedelmi tévé ámokfutásáról (Poli-
tikailag nagyon inkorrekt. UFI,
2003. április – A szerk.), összekom-
binálva az Irigy Hónaljmirigy, Stahl
„Micukó” Judit és Frei Tamás bun-
kóságát. Azóta összecsapni látszanak
a lúzerebb kereskedelmi csatorna fe-
lett a hullámok: nem elég, hogy a
Big Bráner nézettsége lassan a nagy
rivális monoszkópjának nézettségé-
vel vetekszik, kettesék folyamatosan
szívnak píszíileg. Előbb a Bazi Nagy
Roma Lagzi miatt sötétedett el a
képernyő, majd a magyarországi ja-
pán nagykövetség tiltakozott hango-
san az otromba ferde szeműzés mi-
att. Nem tudom, nem kísérné-e össz-
népi gagyitévés felháborodás a Ja-
pánban Piroschka – a világ paprikás
orral címmel vetített sorozatot,
amelyben egy pártás-főkötős magyar
riporterlány két puki között műnép-
dalt énekelve kérdezne egetverő hü-
lyeségeket. A Micukó ugyanis ez a
színvonal. Úgyhogy kéretik mélyen
hallgatni.

T
yilván tajtékozva illene szid-
ni a független magyar bírósá-
got, tetemre hívni a magyar
demokráciát és napirend

előtt őrjöngve nekiesni a világ-
nak, hogy csak úgy repkedjen a
zöld posztó, meg az üléskárpit,
mert hét év elteltével, számtalan,
egymásnak ellentmondó ítéletet,
felülvizsgálatot követően Márta
asszony „jogerősen becsületes”,
ahogy a magyar bulvárlap-szint
legalja után is nyújtózkodó nyom-
davégtermék harsogta.  Bármek-
kora azonban a kísértés, nem,
nem vonunk kétségbe, nem szi-
dunk bíróságot, pártot, nem emle-
getünk összeesküvést, nem őrjön-
günk napirend előtt, mert többre
tartjuk magunkat annál. Csak egy
egészen kis keserűséget érzek ott,
legbelül, ahol a rendszerváltásba,
a demokráciába, a szabad ver-
senybe és az elvtársi mutyizás vé-
gébe vetett hitet őrizgetem. Őriz-
gettem eddig. De nyilván bennem
a hiba, illene felkeresni az orvost,
különben is, nagy, ismeretlen ere-
detű seb van az egyik lábujjamon
és napok óta azon töprengek,
hogy vajon melyik őrült dilibu-
liban szereztem.

N
TTooccssiikk  MMáárrttaa
a hónap nyertese

indannyiunk számára ismert:
a népszavazás érvényes és
eredményes. A szavazók 84%-
a igent mondott, a részvétel

viszont még az 1997-es NATO nép-
szavazás részvételi arányánál is ki-
sebb volt. Érdemes hozzátenni,
hogy az Uniós csatlakozás mégis-
csak jóval nagyobb horderejű kér-
dés, mint a NATO csatlakozás volt
anno. De a tény  tény marad. A kor-
mányt az óriási blamázstól csak az
mentette meg, hogy egy ’97-es tör-
vénymódosítás eltörölte az 50%-os
részvételre vonatkozó limitet.

A közvélemény-kutatók idén is
hozták a tavalyi formájukat. A 65-75
%-os részvételiarány-prognózisukkal
jócskán mellétrafáltak. Valami tehát
nem stimmel. A magyar társadalom
nem úgy viselkedik, ahogy azt politi-
kai vezetői elvárnák tőle. Tessenek
azonban megnyugodni: a hiba nem
az Önök készülékében van. A hiba
forrása nem más, mint hogy Európát

elrabolták! Méghozzá a szemünk
előtt. És ráadásul csúnyán meg is
becstelenítették. 

Hogyan is értem ezt? Az Európai
Unió gondolata ízig-vérig keresztény-
demokrata találmány. A múlt század
közepén főleg francia és német ke-
reszténydemokrata politikusok szor-
galmazták létrejöttét. A tizenkét csil-
lagos lobogó is a keresztény szimboli-
ka része. Sőt, idézhetném Antall Jó-
zsef néhai miniszterelnököt is, aki

szerint: „az unióban még az ateista
is keresztény”. És most mit láttunk?
Az Unió legodaadóbb hívei Magyar-
országon éppen azok, akik 20 évvel
ezelőtt KGST- és Varsói Szerződés-
bulikra jártak, vagy éppen novem-
ber 7-én lelkesen tapsoltak a hős
Szovjetuniónak. Nem csoda hát,
hogy az általuk vezényelt kampány
is olyan ostobára sikeredett. Kér-
dést számukra csak a mákos guba
meg a bécsi kávézó jelentett, meg-
spékelve semmitmondó, buta kije-
lentésekkel, mint például: „a fejlő-
dés egy magasabb fokára lépünk”
(vö. Marx–Engels: Kommunista Ki-
áltvány). Halkan teszem hozzá: az
egy évvel ezelőtti, a polgári oldal
által erőltetett kokárdázáshoz
hasonló hiba volt,  hogy szocialista
politikusok EU igen-es kitűzőkkel
járkáltak és az értelmes vita helyett
annyit tudhattunk meg tőlük, hogy
„gyermekei jövőjét” teszi kockára,
aki nemmel szavaz.  Ilyet sem ők,
sem mások nem tehetnek. Ugyanis
Európát nem lehet kisajátítani,
még úgy sem, ha adott esetben elra-
bolják.                   – BUDAY ISTVÁN

ik vagyunk, honnan jöttünk,
jól áll-e a kék nyakkendő sá-
padt arcunkhoz, amint mered-
ten, hitetlenkedve bámuljuk az

önkormányzati választások éjszaká-
ján a tévében hullámzó Vörös-ten-
gert? Ilyen és ehhez hasonló kérdé-
seken gyötrődik sok-sok ember, aki
tétován beszélget háttérbe, fojtja re-
ménytelenül búsongását alkoholba
és Friderikusz-műsor nézésbe lassan
egy esztendeje, és azon töpreng,
hogy hol is vesztettük el azt a bizo-
nyos utat. Mert elvesztettük, még-
hozzá csúnyán, jelentem tisztelettel.
Nyugtatgathajuk magunkat, hogy a
konzervatív oldalra szavazók szeb-
bek, okosabbak, nem büdös a lábuk

és életünk végéig komcsizgathatunk
jelentős intellektuális kielégülést
okozva magunknak, ettől még kis
szocdem barátaink vidáman porba
aláznak minden választáson, ugrál-
nak egy kicst a hullánkon és panyó-
kára vetik zakójukat. Itt bizony vala-
mi gyökeresen másra van szükség.
Hogy az átalakuló Fidesz-e az a más,
nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy
hálózat, bázis, elhasználódott poli-
tikusok lecserélése nélkül nem fog
menni az újjászerveződés, felesleges
is az átkeresztelés, a vicces molinó-
kat meg inkább ki se csomagolják.
Mindenesetre az elképesztően ala-
csony népszavazási részvétel arra fi-
gyelmeztet: valami tényleg nem mű-
ködik a magyar társadalomban, a
politikai elit pedig éteri magassá-
gokban lebeg és fogalma sincs, hogy
mit gondolnak saját választói. Olcsó
dolog nyugatozni (meg olyan 168

Óra ízű – tudják, a kis, szélsőséges
lap, amely a világ vezető államférfi-
aival készít tudtukon kívül interjút,
hehe), de a pontosan egy évvel ez-
előtti franciaországi elnökválasztás
tapasztalatai – rekordalacsonyságú,
70%-os részvétel, a szélsőjobb mel-
lett a szélsőbal térnyerése – mélysé-
gesen elgondolkodtatták a francia
politikusokat és igyekeznek a tőlük
telhetőt megtenni, hogy a kedvezőt-
len tendenciákat megfordítsák. Így
tehát ebben a hónapban utánanéz-
tünk a néppártosodó (bármit is je-
lentsen ez a szó) Fidesz házatájá-
nak, Lánczi András filozófust pedig
a Konzervatív Kiáltvány ürügyén
kérdeztük arról, hogy mit is jelent
ma Magyarországon konzervatívnak
lenni. Most szólunk: a szombati
Népszavák sóhajtozó publicistái
még csak nem is kapirgálják az igaz-
ságot.                 – TÉTÉNYI ISTVÁN

„A szerkesztő azt üzente”

Nép, párt

Európa elrablása

K

Túl vagyunk az április 12-i népszavazáson. Ma-
gyarország döntött, csatlakozni kíván az Európai
Unióhoz. A végeredmény sokak számára, ha nem
is mulatságos, de mégis meglepő volt. Amolyan
igazán magyar.

M

Halkan teszem hozzá: az
egy évvel ezelõtti, a pol-
gári oldal által erõltetett
kokárdázáshoz hasonló
hiba volt,  hogy szocialis-
ta politikusok EU igen-es
kitûzõkkel járkáltak 
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ogyan működik az
MDF–KDNP–Fidesz választá-
si koalíció alulnézetből? A há-
ziasszony, aki annak idején

becsületből belépett a keresztény-
demokraták közé, heteken át –
munka után – becsenget más házi-
asszonyokhoz, hogy aláírásukat
kérje a három párt közös jelöltjére.
Hogy mit csinál eközben a fiatal
demokrata? Közgázra jár, vizsgáira
készül, és különben is, esik az eső”
– karikírozódott még K. e. 8-ban
(értsd: az újkori polgári időszámí-
tás egyik kezdetének tekinthető
Kossuth téri gyűlés előtt két ciklus-
sal, az 1994-es önkormányzati vá-
lasztások idején) a pesti folklórban
a más-más fészekaljban szocializá-
lódott „nembaloldaliak” együttmű-
ködése. Az akkoriban megfogalma-
zott, s persze nem feltétlenül álta-
lánosítható helyzetkép máig ható

tanulságokat hordoz. A tavalyi vá-
lasztási fordulók közötti lélekeme-
lő megarendezvényen ugyanis új-
fent összetalálkozott az időközben
magát tőzsdecápává kinövő közgá-
zos, a háziaszszony, akiből azóta
négyszeres nagymama lett – „Édes
fiam, én már akkor is fideszes vol-
tam, amikor a Fidesz még nem volt
Fideszes –; de ott volt a polgári ön-
tudatra ébredt hentes, az akadémi-
kus, a vízvezeték-szerelő és a mo-
dell is. „Volt négy szép évünk; volt
két gyönyörű hetünk; volt egy cso-
dálatos esténk – lesznek még szép
éveink. Magyarország jobbat érde-
mel” – mondhatták sokan a Mille-
náris parkban a tavalyi második
forduló éjszakáján.

Valakit valamiért
Az ösztönző erő tehát összeállt, s
még az időközben eltelt egy év

sem lohasztotta le teljesen az össz-
népi felbuzdulást. A szoros tavalyi
vereség után rá is fért a gyámolí-
tás a párt vezetőire – akik most,
úgy tűnik, tizenkilencre lapot
kell, hogy húzzanak. Ha ugyanis
figyelembe vesszük, hogy szocia-
listáink győzelmüket javarészt a
választókerületekben végzett szisz-
tematikus szervezőmunkának kö-
szönhetik, akkor megállapíthat-
juk, hogy ezen a területen a Fi-

desz háza táján bőven akad bepó-
tolnivaló – s ehhez még csak nem
is kell illegális választási mozgósí-
tásban gondolkodni. Értékes szá-
zalékok múlhatnak tehát az apró-
munkán; nem véletlen, hogy a
polgári párt – akarjuk mondani:
május végétől várhatóan szövetség
– a megyei szerveződés helyett a
választókerületi alapú építkezést
állítja a középpontba. Legalábbis
ami a választási felkészülést illeti.

A tavalyi szoros vereség után lépéskényszerbe ke-
rült a Fidesz. Kisebb-nagyobb szervezeti, csekély
személyi változás, hosszú távú építkezés és válasz-
tási felkészülés tervével készült a párt májusi
kongresszusára. A feladat nem egyszerű: tizenki-
lencre kell lapot húzni.

Néppárti nyitás és tago(zato)lódás • A CDU, az ÖVP és a Forza Italia után szabadon •Mi lesz a kötőanyag?

Fidesz: a jövõ elkezdõdik?

H
Schmitt, Matolcsy, Áder – hárman pártban

közvéleménykutatók szerint a
biztos pártválasztók körében a
szocialisták kisebb kilengések-
kel tavaly nyár óta őrzik 10 (a

Tárki szerint 15-20) százalékos elő-
nyüket. A biztosan pártot választók
körében az MSZP körülbelül 50%-ot,

a Fidesz pedig 40%-ot kapna. A kü-
lönbség az önkormányzati választáso-
kat követő időszakban tetőzött, azóta
mérséklődött valamelyest. A megkér-
dezettek 7-8%-a nem hajlandó elárul-
ni pártpreferanciáját, róluk inkább
az valószínűsíthető, hogy ellenzéki
szavazók (vö.: „félnek az emberek”).
Elképzelhető, hogy a Gallup Intézet
többiekétől némiképp eltérő eredmé-
nye is arra vezethető vissza, hogy a ta-
valyi választások két fordulója között
egy olyan módszert vezettek be, mely
korrigálja az esetleges válaszmegtaga-
dásokból vagy hamis válaszokból ere-
dő torzulásokat.

Az előző ciklusban pont 4 évvel
ezelőtt, 1999 májusában érte utol az
MSZP népszerűsége az addig stabi-

lan vezető Fideszét, s utána másfél
éven keresztül a szocialisták nem en-
gedték ki kezükből a vezetést. 1998
után az MSZP sem nyújtott jobb po-
litikai teljesítményt és nem tért köny-
nyebben magához a választási vere-
ségből, mint most a Fidesz, ám a saj-
tó elvégezte helyettük a munka nehe-
zét. Keményen kritizálta a kormány
minden vitatható döntését, s ennek
meg is lett az eredménye. Az elmúlt
egy év alapján úgy néz ki, most nem
fogja megtenni ezt a szívességet. Ha a
Fidesz nem tudja hitelesen és átgon-
doltan bírálni a kormányt, nem sok
jóra számíthat. 

A tavalyi országgyűlési választá-
sok és az EU-népszavazás eredménye-
inek tükrében az is kérdéses, hogy le-

het-e egyáltalán bízni a kutatók fel-
méréseiben, hiszen rendszeresen a
statisztikai hibahatárt meghaladó
mértékben tévednek. Ezért óvatosan
kell kezelni az adatokat, ám jó esély-
lyel elmondható, hogy az ellenzék-
nek mindeddig nem sikerült megfe-
lelően rámutatni a kormányzat egy-
mást érő hibáira, s egyelőre az alter-
natívák felvázolásával is adósak ma-
radtak. Ugyanakkor mindehhez az is
hozzátartozik, hogy a fő vélemény-
formálók, azaz a három országosan
fogható televízió egyike sem vádolha-
tó az ellenzék iránti túlzott szimpáti-
ával, s nem teszik meg azt a szívessé-
get, hogy hetekig napirenden tartsa-
nak ügyeket. Így hát magad uram, ha
szolgád nincs…                  – B. Á. G.

Elõny 
balról
A
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Az Orbán Viktor köré csoportosu-
ló, Navracsics Tibor kabinetfőnök
nevével fémjelzett központ straté-
giai tervezőmunkája ugyanis a jö-
vőben elválik az Áder Jánosra és
Várhegyi Attilára bízott rövid távú
pártépítés és kampány feladatai-
tól.

Kérdés persze, a kettőt el lehet-e
egymástól választani – tamáskod-
nak egyesek a Lendvay utcában. S
valóban: több dolog összeegyezte-
tése sem tűnik egyszerűnek, s első
ránézésre, de még a másodikra is
széttartó folyamatokat kell kézben
tartani. A nyitás jegyében nép-
párttá válik a Fidesz, s a jelenlegi,
nettó tízezres taglétszámot meg
kell többszörözni; jöjjenek létre
tagozatok, melyeken keresztül
könnyebb lehet a párthoz való
csatlakozás – hangzik az ukáz. Az
új alapszabály viszont mindjárt fé-
ket is beépít a beáramló
fidesznyikek szűrésére, amennyi-
ben a tagozatok nem dönthetnek
önállóan a tagfelvételről. Ehelyett
a helyi elnökből, a párt társszerve-
zeteinek küldötteiből és a helyi
képviselőjelöltből álló úgynevezett
választókerületi tanácsok határoz-
nak a kérelmekről – vita esetén
pedig az országos választmányhoz
lehet fellebbezni. Persze érthető
az óvatosság – elvégre, aki kutyát
vesz, megveszi a bolháját is. Nem
is annyira a sötétben bujkáló ügy-
nököktől kell félteni a szervezetet
(azok, ha vannak, már régen be-
férkőztek), inkább a jó esetben
csak von haus aus izgága kellemet-
lenkedőket, rossz esetben hivatá-
sos pártszétverőket látnák szíve-
sebben a körön kívül.

Koncentrikus koncentráció
A jelenleg legfeljebb tízezres nagy-
ságrendet számláló párttagság
mellett a tagozatok, a társszerve-
zetek (jelenleg a Fidelitas és a Ma-
gyar Kereszténydemokrata Szövet-
ség), illetve esetleg később a szö-
vetséghez kötődő civil szervezetek
alkotnák a legszélesebb értelem-
ben vett tagság rétegeit. E kon-
centrikus elrendezésű holdudvar
kettős célt lesz hivatott szolgálni:
a párt politikáját lefelé közvetíte-
ni, illetve lehetőséget biztosítani a
közéleti ambíciókat dédelgető
neofideszeseknek a kiemelkedés-
re. Ebből viszont egyenesen követ-

kezik: nagy csodának kellene ah-
hoz történnie, hogy ez a nyitás al-
kalmasint ne sértsen érdekeket –
hiszen praktikusan minden egyes
mai (helyi vagy országos) tisztség-
viselő lehetséges riválisát tisztel-
heti az újonnan jöttekben. Persze
valamit valamiért – mondják a
változásra elszántak –, még ha
van, aki ezt úgy is éli majd meg,
hogy: valakit valamiért.

A bővülésből adódó könyökpar-
tikkal, a szerény teljesítményű
párttisztviselők egzisztenciális ér-
dekű utóvédharcaival persze nem-
csak a Fidesznek kell majd meg-

küzdenie. Szinte minden politikai
erő néppárti struktúrában kezd
gondolkodni – hiszen az 1989–90-
ben lezavart rendszerváltozás csak
sebtiben összetákolt, sovány tag-
sággal rendelkező (tehát ingatag)
pártalakulatokat termelhetett ki
magából. Úgy hallik: a hálózatai-
ban élő MSZP ugyancsak nyitna a
plebs felé, az önnön kicsinységébe
belenyugodni képtelen MDF szin-
tén tovább feszegetné kereteit, s
talán az SZDSZ is alakítja már a
paraszttagozatát – Pető Ivánokra
bukó Bálint gazdákkal, vagy akár-
kikkel. A kicsik helyzete ugyanak-
kor nehéz: a jelenleg hatályos –
egyéni és listás szavazatokat mixe-
lő – választási rendszer ugyanis a
nagyobb pártokat jutalmazza (35
százalékos választási eredményhez
minimum 40 százalékos parla-
menti jelenlét párosul), az aprólé-
kokat tovább nyesegeti, az 5 száza-
lék alattiakat pedig lazán kilöki a
parlamentből. Mindez még rend-
szerváltó logikán alapul: egy túlta-
golt országgyűlésben akár napon-
ta meginoghat a többség (mivel az
elviselhetőnél több részérdek
gyengíti a győztes aktivitását), így
mesterségesen is hizlalni kell a
kormányérett erőket. Az MDF, a

KDNP, vagy éppen az SZDSZ
egyenes vonalú egyenletes zsugo-
rodása, a kétpólusú Magyarország
kialakulása tehát nem feltétlenül
a nagyok bekebelezési műveletei-
nek eredménye, inkább a választá-
si rendszer – kinek szomorú, ki-
nek örömteli – mellékhatása. 

Forza Ungheria!
A kisebb pártok eltűnésével pár-
huzamosan a választók egyre na-
gyobb rétegei maradnak „saját
párt” nélkül. Nincs életképes zöld
formáció, a keresztényszociális
gondolat sem tud pártkeretekben
artikulálódni, a vérradikális jobb-
oldalnak sincs élettere. Az egykor
moralizálgató SZDSZ mára
liberálpragmatikus MSZP-segéd-
erővé züllött, az egyenlőséget hir-
dető, skandináv típusú szociálde-
mokráciát viszont nem képviseli
senki. Alig győzzük hangsúlyozni,
hogy ezt az állapotot maga a vá-
lasztási rendszer idézte elő.
Ugyanakkor a két nagy politikai
erő nem engedheti meg magának,
hogy tovább idegenítse a választó-

kat a pártstruktúrától. Az MSZP
ezért Medgyessy-arcokat mutogat
a neoliberális hajlamúaknak, Ko-
vács László-féléket kapnak a majá-
lisjáró sörbaloldaliak. A szalon-
liberálisok Pető Ivánnal teázhat-
nak, az anarcho- és alterifjak pe-
dig Jancsó Miklóssal köthetnek
kenderbarátságot. A választások
előtt aztán majd újra Fidesz-elle-
nes szövetséget köt Kovács,
Medgyessy és Pető – mindezt
Jancsó bácsi fővédnökségével.  

Természetes, hogy a Fidesz is
tagolttá kívánja tenni önmagát,
közel akar kerülni az egyébként
igencsak sokszínű néphez – sőt bi-
zonyos szempontból olyan akar
lenni, mint a nép. Akar női és
nyugdíjas tagozatot, ifjúsági társ-
szervezetet, kistelepülési, munka-
vállalói, környezetvédő, gazda- és
tudományos tagozatot, hiszen a
népben (a társadalomban) is a
nők, a nyugdíjasok, a fiatalok, a
falusi-városi lakosok, a munkavál-
lalók, a környezetbarátok, a gaz-
dák, vagy épp a sokdiplomás zse-
nik a rétegképző egységek. A Fi-

Úgy hallik: a hálózataiban
élõ MSZP ugyancsak
nyitna a plebs felé, az ön-
nön kicsinységébe bele-
nyugodni képtelen MDF
szintén tovább feszegetné
kereteit, s talán az
SZDSZ is alakítja már a
paraszttagozatát – Petõ
Ivánokra bukó Bálint gaz-
dákkal, vagy akárkikkel
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desz platformok mentén is meg-
szervezhette volna önmagát – az
MSZP már egy ideje ezt teszi –,
ám a polgári politikusok számára
a mai napig intő jel az MDF rend-
szerváltozás utáni nyüglődése. A
fórum éppen a platformjai men-
tén kezdett szakadozni – lett hát
radikális MIÉP, később exkeresztény-
demokrata, lágyjobboldali MDNP. 

További érv a tagozati struktú-
ra mellett, hogy a nyugat-európai
testvérszervezetek közül a német,
az osztrák, illetve az olasz konzer-
vatív pártok hasonló módon épül-
nek föl. A német CDU-ban az ifi-,
a nyugdíjas- és a nőtagozat mellett
munkavállalói, önkormányzati, il-
letve vállalkozói különítmény mű-
ködik (a katolikus Kolping Szövet-
séget eközben szerződéses viszony
köti az uniópárthoz), az osztrák
ÖVP-ben külön parasztgazdacsa-
pat uralja a vidéket, az ugyancsak
rétegtagolt Forza Italia köré pedig
a polgári körökhöz némiképp ha-
sonló „szurkolói klubok” szerve-
ződtek. (Az analógiás gondolko-
dásra hajlamos baloldali tudatfor-
málók ehelyütt nyilván megjegyez-
nék: Orbán Viktor tulajdonkép-
pen nem más, mint a magyar
Silvio Berlusconi. Orbán azonban
– Berlusconival ellentétben – so-
ha nem rendelkezett 15 milliárd

dollárra becsült, pártépítésre be-
vethető magánvagyonnal, illetve
három takaros kereskedelmi tele-
vízióval, nem adatott meg neki,
hogy főrészvényes legyen az AC
Milan nevű futballklubban, és vé-
geláthatatlan perek sem bonyolí-
tották életét.) 

Barátságos arcot kérek!
Mindazonáltal a legnagyobb szer-
vezeti változtatás sem ér többet egy
lejárt szavatosságú túrórudinál, ha
annak sikerességét nem biztosítja
az emberi tényező. „Az a jó képvi-
selőjelölt, aki képes arra, hogy egy
hathetes báli szezonban harminc
bálon legyen ott; akár hétvégen-
ként lehet abszolválni hatot. Bor-
zasztó egyébként, de ha ez a de-
mokrácia veleje, akkor ezt kell csi-
nálni” – mondta Kósa Lajos a ta-
valy nyári Fidesz-kongresszuson.
Ha valakinek, hát a debreceni pol-
gármesternek el lehet hinni, hogy
ez a recept: ő ugyanis egy olyan
megye nevében adott tanácsot tár-
sainak, ahol kilenc körzetből ki-
lencet nyert meg a polgári jelölt.
Kósa így folytatta: „A választási
kampány három hónapja alatt
nem lehet behozni négy olyan
évet, amikor az illető jelöltünk
vagy megválasztott emberünk elfe-
lejtett dolgozni.” Márpedig ez azt

jelenti, hogy aki már most nem
kap észbe, annak három év múlva
felesleges lesz erőlködnie. Hiszen
„bármilyen fontos is nekünk az az

ember, bármilyen lánglelkű szó-
nok, lehet zseniális gazdaságpoli-
tikus, nagyon jó emberünk, azt a
körzetet el fogja veszíteni, mert

t é m a

Orbán Viktor – újrakeveri a kártyákat

z MDF a politikai élet Lipcsei
Petije, ritka az olyan helyzet,
amikor sikerül észrevetetnie
magát. Ez egészen addig így is

marad, amíg az átlag magyar
állampolgár nem tud egymástól
három eltérő MDF-politikust meg-
nevezni. Ahhoz meg már minimum
Török Gábor politológusnak kell
lenni, hogy tudjuk, hány tagú a
fórum elnöksége, és kik alkotják.

Ebben a konstellációban az sem
meglepő, ha nincs hírértéke az
olyan bejelentéseknek, hogy a
testület átalakult. Pedig túl azon,
hogy pontosították az alelnökök
feladatkörét, létrejött a négytagú
elnöki kabinet és a baloldali trend-
nek megfelelően fiatalítottak,
stratégiai döntések is születtek. 

Ha nem is cél a néppártosodás,
a nevében néppárt szót hordozó

formáció felé gyanítható a nyitási
szándék. Amint arra Raskó György,
az MDNP elnökségi tagja egy nyi-
latkozatában utalt, a parlamenti
választások óta megszűnt pártja
önálló létezésének oka. 

A pálya tehát nyitott a Bartók
Tivadartól és Kupa Mihálytól
mentesített egykori Centrum felé,
a kérdés csupán annyi, hogy a
maximum 1,5-2 százaléknyi
hozható (?) voks többet nyom-e a
latban, mint a Fidesz és az ő kön-
nyen eljátszható jóindulata.
Nyilván sok sérelmet tartanak szá-
mon az MDF-es naplók,  egyet
azonban mégsem szabad elfele-
jteni: a husszonnégy képviselő
parlamenti  mandátumát a nagy
testvérnek köszönheti, hiszen a

jelenlegi frakció megtartásához
önálló indulás esetén legalább 10%-ot
kellene elérnie a pártnak a következő
országgyűlési választásokon,  ami
jelenleg  legalábbis merész álomnak
tűnik. Mint 1996 óta mindig.
Mindenesetre óvatosan kell lavíroz-
nia a Dávid Ibolya nevével fémjelzett
MDF-csoportnak, ugyanis a pártot és
a frakciót erősen megosztja a
Fideszhez fűződő jelenlegi és jövőbe-
li viszony. 

Sokan emlékeznek még a 2000-
ben már halva született Békejobb
kezdeményezésre. Többen úgy gon-
dolják a fórumban, hogy Kövér dok-
torral nem érdemes bajuszt akasz-
tani. Megfontoltságra int az is, hogy
több helyi MDF-es már átlépett a
nagyobbik ellenzéki pártba, s erre a
Fidesz is rájátszik széles körű bemu-
tatásukkal, illetve a tervezett kettős
tagság bevezetésével. Erre az MDF-
ben nincs lehetőség, ezért az össze-

Miközben a magyar politikai életet üzemben tartó két
számottevő formáció gőzerővel dolgozik saját megújí-
tásán,  a közvélemény előtt homályba vész a két kicsi
élethalálharca. Az MDF önállósódna, a média tapsol,
a Fidesz igyekszik jó képet vágni. A történetnek még
nem lehet tudni a végét, egy biztos: a Fórum egyedül
indul az Eu-s parlamenti választásokon.

Ment a hûtlen nehéz fejjel

A
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adott esetben egy »noname« balol-
dali jelölt azzal veri meg, hogy őt
látja minden nap a sarki fűsze-
res.”

Egyik szavunkat a másikba ne
öltsük: valami hasonló gondolat
jegyében történhetett, hogy a Fi-
desz Pokorni Zoltán leendő alel-
nök társának leigazolta Schmitt
Pál olimpiai bajnokot. Barátságos
arcot kérek! – adta a párt tudtára
az egyszeri választó, s a hatvanon
túl is fess, a nem annyira a hard-
core Fideszesek, mint inkább a
„bizonytalanok”, „civil érzelmű-
ek”, „ingadozók” fedőnéven em-
legetett lakosság szívét megcélzó
úriember pártbéli debütálása jel-
zi, hogy a Fidesz megértette az
idők szavát. A MOB-elnök fellépé-
se mindazonáltal nem egy kérdést
felvet. Társadalmi munkában lát-
ja majd el a párttisztséget – jelen-
tette be sajtótájékoztatóján; pedig
biztosan vannak, akik úgy vélik:
nagyobb elköteleződést jelentene,
ha főállásban szervezné a pártot
(szövetséget). Még nem alakítot-
tunk ki munkamegosztást
Pokorni Zoltánnal – mondta ápri-
lis végén; ez ugyancsak azok gya-
núját erősíti, akik szerint jelenlé-
te egyelőre inkább a külvilágnak
szánt üzenet. Jó, jó, persze, üzen-
ni is tudni kell!

Szellemi iránytûre várva
A Fidesz bővítése, átstrukturálása, a
civil világig érő kapcsolatok erősíté-
se – ennyi már látszik a
2003–2004-re ígért polgári–konzer-
vatív–jobbközép megújulásból. Az
új egységet, a Fidesz – Magyar Pol-
gári Szövetséget majdan összetar-
tó ideológiáról, szellemi-lelki kö-

tőanyagról azonban kevesebbet
tudhat a közönség. Egy biztos: az
elmúlt négy esztendő „közös ered-
ményeinek” (Széchenyi-terv, csa-
ládtámogatás, státustörvény, mini-
málbér, diákhitel, egyebek) felem-
legetése néhány hónapig még
megdobbantgatja a jobboldali szí-
veket. A nemzeti tradíciók tudatos
vállalása, a kényszeres külföldre
(KGST-re, Brüsszelre, Washing-
tonra) hivatkozás elutasítása szin-

tén segítheti a polgári típusú tá-
borképződést. Ám Lánczi András
politológus Konzervatív kiáltványa
óta egyre erősebb igény mutatkozik
egy új magyar polgári–konzervatív
vízió, szellemi iránytű iránt. (Mi-
lyen legyen a piacgazdaság, mit
kezdjünk a hagyományokkal, a kul-
túrával, a globalizációval, vagy ép-
pen Európával.) Orbán Viktor még
1994-ben nyilatkozta: „Nagy tanul-
ság számomra, hogy ha az MDF
nem lett volna ideológiailag olyan
szilárd, akkor már háromszor szét-
szaladt volna. Már a második költ-
ségvetést sem fogadta volna el a
frakciójuk, a helyi szervezetek fellá-
zadtak volna”. Szerencsés lenne,  ha
a május közepén rendezendő Fidesz-
kongresszuson a párt újradefiniál-
ná identitását, s akár egy „vik-
toriánus” alapvetesét elfogadna
arról, hogy az új, konzervatív nép-
párt kiket és hogyan akar megszólí-
tani.

A baloldali véleményguruk
azonban addig is szakadatlan dol-
goznak. Mostanában egészen új fel-
adatokat találtak maguknak; a régi

és az új Fidesz-arcok közötti vélt
vagy valós konfliktusok felnagyítá-
sát, a leendő tagozatok közötti gya-
korlati–ideológiai ékverést. A 168
Óra indította a sort: Áder és Várhe-
gyi állítólagos lefokozásáról,
Hende Csaba kegyvesztettségéről és
hasonló borzalmakról szólt a fáma.
A cikk szerzői élő pártpolitikust
nem szólaltattak meg, ellenben
olyan mondatvégződésekkel aján-
dékozták meg olvasóikat, hogy „–
állítja egyik jobboldali, de nem Fi-
desz közeli bírálójuk”, „– állítja a
Fidesz-közeli elemző”, „– véli a
jobboldali társutas”, „– mondja
ugyanő”, „– somolyog a többi part-
nerünkhöz hasonlóan névtelensé-
géhez ragaszkodó fideszes képvise-
lő”, vagy „– biggyeszti ajkát
fideszes exminiszteriális ismerő-
sünk”. Mindez a gyakorlatban
annyit jelent, hogy 168-ék beszél-
tek egy sértett MDF-es meg egy po-
zícióvesztett félfideszes legénnyel a
táboron belüli konfliktusokról. Ha
egyáltalán beszéltek. A jövő ettől
még – akár 168 órán belül – elkez-
dődhet.             – B. D. S. – Zs. Zs. 

Ám Lánczi András polito-
lógus Konzervatív kiált-
ványa óta egyre erõsebb
igény mutatkozik egy új
magyar polgári–konzer-
vatív vízió, szellemi
iránytû iránt. (Milyen le-
gyen a piacgazdaság, mit
kezdjünk a hagyományok-
kal, a kultúrával, a glob-
alizációval, vagy éppen
Európával)

HHiirrddeettééss

fogással szimpatizáló tagjait döntés
elé állítja. 

A mérsékelt jobbközép párt
komoly lépéseket tett további
mérséklődése irányába. A közszol-
gálati televízió kuratóriumi elnök-
sége elfoglalását követően,
lapzártánkig meg nem erősített
hírek szerint háttéregyeztetéseket
folytat a szocialistákkal az új
tévéelnök személyéről. Sokat
elmond a hazatérő athéni delegá-
cióról készített fotó is, melyen négy
szocialista politikus mellett három
fórumos feszít (Boross Péter, Dávid
Ibolya és Herényi Károly) míg
csupán egy szabaddemokrata
(Fideszes értelemszerűen egy se). 

A szocialisták porhintő
békülékenységi kampányában kiváló
partner az MDF naiv elitje.
Mindketten a középenállásukat
hangsúlyozva üzennek: van híd (nem
is olyan hosszú) jobb és baloldal

között. Míg azonban a szocialisták a
klasszikus konzervatív szimbólumok
és témák kisajátításán fáradoznak
(Szent István Rend visszaállítása, az
ismételt nemzeti elkötelezettség, a
politikai számításból élesztgetett
Deák-kultusz, szavak szintjén megje-
lenő határon túli magyaroknak tett
gesztusok, az „igen” szavazatok ein-
standolása stb.), addig az MDF egy
része közelségével legitimálja ezt az
újonnan felfedezett (hogy ne mond-
juk: gyurcsányos) érzékenységet a
nemzeti tematika iránt. Ám –
miként arra több kutatás és elemzés
is rávilágít – az MDF képtelen a
közbeszéd tematizálására, tovább
csúszik az ismeretlenség lejtőjén,
hiába, hogy Dávid Ibolya a legnép-
szerűbb politikus.

Bár kalandozásának sárga lám-
pák nem jelzik útját, a demokrata
fórum vezetése úgy tűnik, otthon
hagyta minden múltját.       – Zs. I.
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– Hogyan született meg a Konzerva-
tív Kiáltvány?

– A parlamenti választások után, ta-
valy nyáron felkeresett egy régi diákom
azzal a kéréssel, hogy „valamit tenni
kellene”. Az akkor bennem lévő szelle-
mi és gondolati feszültség és ez a külső
megkeresés vezetett ahhoz, hogy ami-
kor volt egy kis szabadidőm, leültem és
megírtam. Igazából van egy belső ma-
gyarázata is ennek. Egyfajta lelki mun-
kát végeztem el ezzel. A kiáltványt egy
nagyobb ívű, politikai elemzést és felis-
merést tartalmazó írásnak szántam,
amelyben intellektuális, szellemi és
részben erkölcsi szempontokat próbál-
tam fölvetni. Ebben szerettem volna
feldolgozni, hogy mi miért történt, il-
letve azt, hogy merre látom a kiutat.
Úgy éreztem, hogy elsősorban a jobbol-
dalnak van erre szüksége, mert a balol-
dalnak van mire támaszkodnia.

– Sokáig mintha háttérbe szorult
volna a stratégiai gondolkodás a pol-
gári–nemzeti oldalon. Mi lehet en-
nek az oka?

– Sokan nem veszik észre, hogy az
igazi probléma 1990 után nem az volt,
hogy intézményi értelemben megtör-
tént-e a rendszerváltozás, mert az vég-
bement. Az sem kérdéses, hogy Ma-
gyarországon kialakultak a demokrati-
kus procedúrák. Még csak nem is az a
kérdés, hogy az elmúlt rendszer promi-
nens képviselői továbbra is érvényes,
elfogadható szereplői-e a magyar köz-
életnek. Ezzel szemben az igazi gond
egy intellektuális probléma. A negyven
éven át ideologikus propagandának
alávetett szellemi élet nehezen szaba-
dul azoktól a béklyóktól, amelyek nem

is mindig tudatosak. Mindaddig, amíg
a jobboldal nem fedezi fel, hogy nincs
más út, mint intellektuális feldolgozás
révén megérteni, hogy mi történt eb-
ben az országban az elmúlt évtizedek-
ben, és mi történt a kilencvenes évek-
ben, addig a napi csatározások föl-
emésztik az energiákat. 

– Mi a helyes szóhasználat: kon-
zervativizmus vagy neokonzerva-
tivizmus?

– Nevezzük egyszerűen konzervati-
vizmusnak, mert nincs különösebben
mihez viszonyítani Magyarországon.
Vannak hagyományok, egészen  a XIX.
századig visszanyúlva, de ezek nem iga-
zán élő dolgok. Lehet viszonyulni még
a nyugati konzervatív pártokhoz és esz-
merendszerekhez. Ezt meg lehet ten-
ni, sőt ez kötelességünk is. Egy harma-
dik elem azonban hiányzott, ehhez
próbáltam hozzájárulni, hogy a mai ta-
pasztalatainkból és az előbbi két fogó-
dzó alapján saját konzervatív világké-
pet alakítsunk ki. Ebben az értelem-
ben tehát az írás „egy új haza keresé-
se” és persze újkonzervatív. De ez csak
egy kísérlet, nyilván lehet sok más pró-
bálkozás is.

– A jobboldaliság egyfajta definí-
ciójának is tekinthető a kiáltvány.
Melyek a legfontosabb ismérvei en-
nek az értékrendnek?

– A viszonyítási pont a magukat
baloldalinak nevező, liberális és
reformkommunista politikai csoport
és a mögöttük lévő, terjedelmében je-
lentős szellemi tábor. Velük szemben
lehet azt definiálni, hogy mit jelent ma
a konzervativizmus. Az én felfogásom
szerint az első helyen az antiradikaliz-

mus szerepel. A második a tapasztala-
tok elsőbbsége a világ megismerésé-
ben, a józan ész dicsérete az elvont,
absztrakt gondolkodásmóddal szem-
ben. A harmadik az, hogy egy konzer-
vatív ember szoros összefüggésben lát-
ja a politikát és az erkölcsöt. Nem azért
mert jobban össze tudja kapcsolni, ha-
nem mert nem tudja elképzelni, hogy
a kettő szétválasztható ismeretelméleti
okokból. A konzervatív gondolkodás
másik jellemzője, hogy a konzervatív
emberkép általában pesszimista. Az
ember tökéletlen lény, és ebből kell ki-
indulni bármilyen politikai cselekvés-
ben. Fontos, hogy minden embert a
maga transzcendenciájában nézzünk.
Az ember nem önmagát teremtette,
hanem egy teremtett lény. Teremtettsé-
génél fogva az ember soha nem hiheti
azt, hogy ő a végső forrása a világnak.
A konzervatív gondolkodásnak alapve-

tő része a transzcendencia. A legtöbb
konzervatív valamilyen értelemben is-
tenhívő, de vannak nem istenhívő kon-
zervatívok is. Abban talán mindegyikő-
jük egyetért, hogy  a világnak van egy
természetes rendje, amelyet nem az
ember teremtett; csak részese annak. A
konzervatív embernek állandóan tuda-
tában kell lennie annak, hogy ő hol he-
lyezkedik el ebben a világrendben.

– Mit ért az alatt, hogy „a vallás
közügy, a vallásosság pedig magán-
ügy”?

– Sok vívódás van e sorok mögött.
Negyvenévnyi, nagyon tudatos vallásel-
lenes politizálás után aránylag kevesen
tekintik magukat vallásosnak Magyar-
országon. Az egyházak is megszenved-
ték az elmúlt évtizedeket. Most egy
olyan szellemi állapotból próbálnak ki-
kapaszkodni, amely nem vezet politi-
kai hatékonysághoz. Ezzel egyáltalán

A Konzervatív Kiáltvány meglepte a jobboldali
közvéleményt. A kötet határozottan vetette fel a
lelki és gondolkodásbéli fordulat szükségességét.
Lapunknak adott interjújában a szerző beszélt a
konzervatív értékekről, a tovább élő kommunista
gondolkodásról, valamint a közbizalom hiányáról.

Lánczi András a konzervativizmus ismérveiről és a jobboldal előtt álló lelki munkáról

A józan ész dicsérete 
és „egy új haza keresése”

„Ki számolt el az előző rendszerrel politikai értelemben?”
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nem a vallás és az egyházak szerepét
akarom kétségbevonni. Egyszerűen a
reális helyzetből igyekszem kiindulni.
Az embereket ma nagyon nehéz a val-
láson keresztül politikai cselekvésre rá-
venni és talán nem is kellene. De a val-
lás egy konzervatív ember számára
minden értelemben közügy, mert más
emberképe van és más erkölcsi felfo-
gással rendelkezik. Ám a kiáltványnak
egyetlen sora sem végleges szándékkal
készült, és ez különösen igaz a vallást
érintő részekre.

– Azt is írta, hogy „a morális zűr-
zavar a demokrácia intézményes be-
rendezkedését fenyegeti.” 

– Ez az „eredendő bűn” problémá-
ja, 1989 egyik ára. Ki számolt el az elő-
ző rendszerrel politikai értelemben?
Ha nem létezik a politikai felelősség,
akkor semminek nem lesz következ-
ménye. És ha semminek nincs követ-
kezménye, akkor gátlástalanul megte-
hetek mindent, csak időt kell nyer-
nem, hogy ne lepleződjek le. S ha már
időt nyertem, bármi megtörténhet.
Ennek olyan kisugárzása van, amely
bizalmatlanságot kelt. Magyarorszá-
gon nagyon alacsony a bizalmi szint.

Jó példa az, hogy az emberek még
mindig nem átutalással fizetik a köz-
üzemi számláikat, mert nem hiszik
el, hogy a szolgáltatók úgy és annyit
fognak leemelni a számlájukról, aho-
gyan és amennyit kell.

– Sokan elutasítják azon állítá-
sát, miszerint a kommunista gon-
dolkodás ma is tovább él…

– Aki felületesen olvasta a kiált-
ványt, azt hiheti, hogy itt valamiféle
kommunistázásról van szó. Ez nem
így van. Vegyük külön a kommunis-
tát, mint történeti–szociológiai jelen-
séget. Kommunista nyilván az volt,
aki párttagkönyvvel és funkcióval ren-
delkezett. Összességüket hívjuk nó-
menklatúrának. Politikai értelemben
ez megszűnt azzal, hogy 1989-ben át-
alakult a volt MSZMP. Őszintén elfo-
gadom azt, hogy valaki szeretne a
múltjától ilyen értelemben megszaba-
dulni, és azt mondja, hogy az én éle-
tem ugyanolyan értékes, mint bárki
másé, miért kellene engem kirekesz-
teni a magyar közéletből? Nekem
nem ezzel, hanem egy gondolkodás-
móddal van gondom, amely a mai ér-
telmiség nagy részére jellemző. Ez pe-
dig az alapvető elemeket tekintve
nem különbözik a hetvenes–nyolcva-
nas évekétől. 

– Mi a lényege ennek a gondol-
kodásmódnak?

– Elsősorban az, hogy egy értelmi-
ségi eleve csak baloldali lehet. Más-
részt a társadalomnak állandóan a jö-
vő szempontjából kell vizsgálnia ön-
magát. Ebben a gondolkodásban
nincs értéke a jelen idejű örömnek,
hanem mindig valamilyen cél felé kell
haladnunk. Az ilyen gondolatok mé-
lyén marxi történelemszemlélet él,
amely a mai napig nem diszkreditáló-
dott. Ez a gondolkodás ma is szívesen
elszakítja a problémákat a konkrét
helytől és időtől, ezért is nevezzük
utópisztikus gondolkodásnak. Ami-
kor a gyakorlat nyelvére fordítják le,
akkor minden második szavuk az,
hogy „reformálni kell”. Vannak hely-
zetek, amikor valóban szükség van a
reformokra, de „reformot önmagért”
elve nem elfogadható egy konzervatív
ember számára. A máig tovább élő
kommunista felfogás része az is, hogy
az embert akár akarata ellenére is le-
het boldogságra kényszeríteni. Pedig
tudjuk, hogy abból csak baj lesz.

– Milyen a viszonya a magyar
konzervativizmusnak a Nyugathoz?

– A magyar politikai kultúrának

ez az egyik legfogasabb kérdése. A
XVIII. század végén felismerték, hogy
Magyarország nem egyszerűen más,
mint a Nyugat, hanem fejletlenebb is,
bármit értettek is ez alatt. Ez nem-
csak magyar, hanem kelet-európai
probléma. Rájöttünk arra, hogy a
nyugati politikának, gazdaságnak és
kultúrának van egy mozgása Európá-
ban (és ehhez Amerika is hozzátarto-
zik), amihez nekünk alkalmazkodni
kell. De az ezzel kapcsolatos vonako-
dás nyilvánult már meg Kossuth és
Széchenyi vitájában, a népi–urbánus
vitában és tulajdonképpen ma is ilyen
konfliktusok folynak. Nekünk meg-
van a sajátos kultúránk, a nyelvünk,
amely nem eszköz, hanem gondolko-
dásmód. Ebből akkor sem lehet né-
met vagy francia gondolkodásmód,
ha ezt nagyon szeretnénk. Ennél ne-
hezebb kérdés, hogy úgy akarunk-e
élni, mint a nyugati ember? Igazából
itt kezdődnek az ellentétek. Elfogad-
juk-e a Nyugatot minden ellentmon-
dásosságával, vagy megpróbálunk egy
saját életeszményt kialakítani, nem
függve senkitől, de nem is önmagunk-
ba zárkózva?

– A magyar jobboldalon eléggé
szervezetlenül, de azért létezik egy
„zöld” áramlat, mégis nagyon rit-
kán hallani róla.  A Konzervatív Ki-
áltványban hangsúlyosan jelent
meg a környezetvédelem ügye.

– A magyar jobboldalnak termé-
szetes módon adódik ez a terület,
ahol megmutathatná magát. Nem
egyszerűen szociális piacgazdaságról
kellene beszélni, hanem az Osztrák
Néppárt mintájára „ökoszociális piac-
gazdaságot” lehetne képviselni. A volt
szocialista országok közül ugyanis a

legkevésbé mi engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy a környezet szempont-
jait ne vegyük figyelembe. Ám nincs
kikényszerítve a gazdasági élettől,
hogy ez egy fontos szempont legyen.
Másrészt a jövő nemzedékei iránt is
felelősséggel tartozunk, nem élhetjük
fel azt, amit mi is örököltünk.

– Konzervatívnak tekinthetők-e
a mai ellenzéki pártok?

– A Fidesz emberképe szerint az
ember önmagért felelős és a munká-
ja révén boldogulhat. Értékrendjé-
ben a közösségeknek jelentős szere-
pe van, a családtól kezdve a legna-
gyobb egységig, a nemzetig. Ezek
mind konzervatív értékek, és egy vi-
szonylag koherens világképpé állnak
össze. Az MDF is konzervatív szelle-
miségű pártnak tekinthető, nemzet-
felfogása alapján. A Kisgazdapárt
egészen a közelmúltig képviselte azt
az őskonzervatív felfogást, amely a
vidéki Magyarországra volt jellemző.
Ez az értékrend létezik ma is, csak
pártképviselete nem nagyon van, az
FKgP meggyengülése miatt. Ezek a
pártok európai értelemben is kon-
zervatívaknak tekinthetőek. De az
másodlagos kérdés, hogy konzerva-
tívnak nevezzük őket, avagy sem,
mert nem lehet tudni, hogy ezzel
mennyi szavazatot lehet szerezni.
Ehhez politikai döntés, bátorság
kell. 

– A parlamenten kívüli MIÉP
nem konzervatív?

– A MIÉP a maga radikalizmu-
sával az általam elképzelt konzer-
vativizmust nem tudja képviselni.
A konzervativizmus és bármiféle
radikalizmus nem fér meg egymás-
sal.    – NÉVAI GÁBOR

„Magyarországon nagyon alacsony a bizalmi szint”

Született: Budapest, 1956. má-
jus 18.
Családi állapot: nős, két fia van.
Végzettsége: ELTE, 1981, an-
gol–történelem szak.
Munkahelyek:
1981–1986: Madách Imre Gim-
názium.
1986–1991: a Világosság c. folyó-
irat szerkesztője.
1991– főállású egyetemi oktató,
BKÁE.
Jelenleg a Budapesti Közgazda-
ságtudományi és Államigazgatá-
si Egyetem Politikatudományi
Tanszékének tanszékvezető do-
cense.
Szakterülete: 1. Politikai filozó-
fia, ezen belül is a XX. századi
politikai filozófiai iskolák és
irányzatok; 2. A magyar politi-
kai gondolkodás eszmetörténeti
kérdései, különös tekintettel a
két háború közti időszakra; 3. A
modern demokrácia-elméletek,
ezen belül is a kommunikáció
problémái.

Lánczi András 
filozófus, politológus



ár az összefoglalóan Csatorna-szi-
geteknek nevezett szigetcsoport
csupán néhány mérföldre fekszik
Franciaországtól, Guernsey, Jer-

sey (a két legnagyobb sziget) és a hoz-
zájuk tartozó kisebb területek az an-
gol korona alá tartoznak. Ezzel a som-
más kijelentéssel persze halálosan fel
lehet idegesíteni minden guernsey-i la-
kost: először is elmagyaráznák a tudat-
lan ejrópainak, hogy ők a normann
herceg alattvalói (aki most perpillanat
II. Erzsébet angol királynő), valamint
azt is, hogy csak a védelem- és külpoli-
tika közös az Egyesült Királysággal,
amúgy még a londoni parlamentbe
sem küldenek képviselőket. Hiába
kezdünk kábán szédelegni az infor-
máció-zuhatagtól, nincs kegyelem:
röpke félóra alatta bepillantást nyer-
hetünk a Guernsey-én lakó 65 ezer
polgár életét meghatározó normann
szokásjog rejtelmeibe, megtudhatjuk,
hogy a közigazgatás mai napig az egy-
házközségek szerint működik, vala-
mint azt is, hogy Őfelségét csak a kato-
nai kormányzó képviseli a szigeten,
egyébként a lakók maguk intézik
ügyeiket. Saját pénz – guernsey-i font,
sehol máshol nem lehet használni –-,
telefonfülke – ijesztően sárga – és a
sziget fővárosának, St. Peter Portnak
az erődjéből minden délben eldurra-
nó ágyú még a főbb jellemzője a helyi
életnek. A szigetlakók nem léptek be
annak idején az EU-ba. Így vidáman
csinálnak minden borzalmat, mákos-
gubát esznek,  a maradékot meg a
disznóknak adják. Gumilabda sehol.
Az elmondottak ellenére szó sincs sö-
tét maradiságról: meglehetősen kelle-
mes az élet a turizmusnak és az off-
shore biznisznek köszönhetően (vala-
mi adót nem kell fizetni, így egy ha-
lom bank is van).

– Nem, ez a szabadság – válaszolta
a tizenöt évig a szigeten emigrációba

élő Victor Hugo egy álmélkodó fran-
ciának, aki ennyi reakciósság láttán a
középkorra gyanakodott.  A francia
író házában,  Hautville House-ban
(lásd ajánlónkat – A szerk.) írta egye-
bek mellett a Nyomorultakat és a szi-
geten játszódó Tenger munkásai cí-
mű regényét. Magyarok itt is akad-
tak: a 48-as szabadságharc után pél-
dául Teleki Sándor, Petőfi barátja,
Mészáros Lázár, volt hadügyminisz-
ter is hosszabb ideig élt a szigeten és
jó barátságba voltak a szintén emig-
ráns Hugóval. Persze ők még gyalog
vagy legfeljebb szekéren barangolhat-
tak, nekünk már rendelkezésünkre
áll például a kiváló képességű 7/A
busz, amely elvisz egészen a sziget
nyugati végéig, a 7-es busz meg egye-
nesen Grande Rocque-nál tesz le ben-
nünket, egy ugrásra a strandtól. St.
Peter Port pálmafákkal díszített rak-
partja mellett figyelmezzünk a XIII.
századi St. James templomra, az
Elizabeth College neogót épületére
vagy éppen a South Esplanade-ról
nyíló zegzugos utcácskák viktoriánus
villáira. A Csatorna-szigetek (és így
Guernsey) volt az egyetlen brit terü-
let, amely a második világháború
alatt német megszállás alatt állt – ez
a tény persze mély benyomásokat ha-
gyott, bármelyik szupermarket pénz-
táránál feltankolhatunk a sziget meg-
szállás alatti történetét feldolgozó
munkákkal, bunkerrel meg tele a
padlás. Sajnos, az eredeti nor-
mann–francia nyelvjárás már gyakor-
latilag kihalt, így ékes angolsággal
igazítanak minket útba, amikor  a
forgalom kellős közepén bután kó-
válygunk a balra tarts! szabály miatt
megzavarodva. Ez persze csak né-
hány napig tartó állapot, az ember
gyorsan hozzászokik a jóhoz és még a
reggelire kapott paradicsomos babot
is vidáman fogyasztja.        – A. B. A.
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Victor Hugo villája (Hautville
House) A múzeum Párizs városá-
nak a tulajdona, kívülről decensen
néz ki. Mivel azonban belül Hugo a
saját fantáziáját szabadon engedve
dekorálta ki, meglehetősen radiká-
lis húzásokkal találkozhatunk. A
kék és vörös szalon mellett lánccal

elkerített trónus a spiritiszta szeán-
szokon megidézett zsenik szelleme-
inek, hatalmas baldachinos, halál-
fejes ágy és nyomasztó biliárdszalon
is van a házban. A Teleki Sándortól
kapott öv főhelyen, az emeleti kan-
dalló párkányán. 

Hotel Yacht Inn (South
Esplanade) A sziget egyik legrégeb-
bi fogadója, bár ezt ügyesen titkolja.
A szobákban a teafőző beélesítve,
annyit ihatunk, amennyit csak aka-
runk. A fürdőszobák szellőzését biz-

tosító gépezet kapcsolója viszont gya-
korlatilag a plafonon van, két méter
alatti emberek ne is álmodjanak a
zajos masina szabályozásáról. A reg-
geli jó (lásd paradicsomos bab), csak
a hullarészeg és állati hangos
krikettcsapat tudja megkeseríteni az
ember éjszakáját. A sirályok rikolto-
zását meg lehet szokni.

Serk Guernsey-vel szomszédos
sziget, ötszázan lakják és ma is feu-
dalizmus van ott. Kastélyos földesúr-
ral (akinek nem olyan régen még

adót kellett fizetni és valamilyen rej-
télyes okból egyedül ő tarthatott nős-
tény kutyát), a 16. századi telepesek
leszármazottainak automatikusan
biztosított tanácsi helyekkel és egy-
személyes börtönnel, valamint egy
darab postaládával rendelkeznek.
Közvilágítás nincs, autóra ne is gon-
doljunk, lovaskocsin zötyöghetünk
el az egyik helyről a másikra. Megje-
gyezhetetlen nevű virágok menedék-
helye a sziget, szocik sehol, kell en-
nél több?

A Sziget hivatalos fizetőeszköze – mernek nagyok lenni

Konzervatív idill a Csatorna-szigeteken

GuernseyB

Van bennünk, javíthatatlan szárazföldi emberek-
ben valami, ami ellenállhatatlanul vonz minket a
tenger felé: most nem csak a pizzás,
homokozóvödrös, bikinis horvát tengerparti
pörgésekre gondolok. Sokunkban él a hajlam,
hogy szomorúan szemerkélő esőben fordítsuk
szélirányba a fejünket egy sziklákkal teletűzdelt
szigeten és képzeljük el azt, hogy hátralévő nap-
jainkat világítótorony-őrként, halászként, szóval
valamilyen vén tengeri medveként morzsoljuk el.
Ha tenger iránti vonzódásunk kiegészül ideológi-
ai motívumokkal, megvalósulhat  a polgári álom-
nyaralás, formatervezetten és készen arra, hogy
országjáró körúton prezentáljuk polgári körök-
nek. Mivel mindennek van valami magasabb ér-
telme, nem nehéz összekötni magyar élet búsan
hánykolódó kicsiny hajójának sorsát a Guernsey
szigetén uralkodó, minket teljesen elbűvölő reak-
ciós állapotokkal.

Helyek
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avasz van, liget van, mszp van.
Fellélegezhetnek végre kormá-
nyunk jól fizetett PR tanács-
adói, már nem kell azon agyal-

ni, hogy melyik oldalra tűzzük a ko-
kárdát, már nem kell a múzeumkert-
ben nemzetiszín zászlót lengetni,
vagy mélyen posztmodernnek lenni a
Petőfi téren. Március 15-e – átugorva
áprilist – hirtelen május 1-be csavaro-
dott. Ünnepelünk, magyar módra.
Íme.

Ez az ünnep vitathatatlanul a bal-
oldali büszkeség seregszemléje. Bár
voltak és vannak sekélyes és bátorta-
lan kísérletek, hogy akár a konzerva-
tívok, akár a liberálisok emlékezetes-
sé tegyék ezt a napot,  nem lehet két-
séges, hogy a kondér mellett az MSZP
az úr.

Ha így van hát, balra át, bújjunk
pártittkár-bőrbe és lássuk mi a titka a
valóban jellegzetes városligeti majáli-
soknak. 

Már a reggeli kiöltözésen sok min-
den múlhat. Nyakkendőről szó sem
lehet. Viszont fontos a hosszú ujjú ing
könyékig feltűrve, mellközépig legom-
bolva. Zakó kell, de szigorúan panyó-
kásan, vállra vetve, ahogy azt ‘83-ban
a csehszlovák elvtársaktól láttuk. Az

idősebbeknek kötelezően ajánlott ki-
egészítő az autóstáska, közkedvelt be-
cenevén a brieftasni.

Aztán irány a liget, szigorúan
BKV-n, nehogy megszólják a dolgo-
zók a szakszervezetis kollégáktól fél

áron vett Merdzsót. A hagyományok-
hoz híven szálljunk le a Hősök terén,
hiszen itt egy pillanatra megemlékez-
hetünk azokról a bakancsszagú, dísz-
tribünös, integetős május elsejékről.
No, de hol vannak már azok a műbőr
kalapok, a vasas dolgozók, meg a cse-
peli szövőnők?  Akkor még tudták,
hogy a felvonuló érték, de hát amióta
elvonultak, nem maradt utánuk más,
csak a munka meg a zeurópaunio.

De még mielőtt melankóliába es-

nénk, siessünk át a városligeti hídon
és máris megvigasztalódhatunk. A
sörsátorból lakodalmas zene szól, a
távolból meg már pártunk és kormá-
nyunk vezetői ismételgetik, jól kore-
ografált ritmusban, hogy Európa, jó-
lét, üvegzseb, emberek meg ööö. A be-
szédek jó alkalmat teremtenek, hogy
elvegyüljünk, és beszélgessünk a tö-
meggel. Egy kézfogás, egy szavazat.
Integetünk, mosolygunk, otthon va-
gyunk. És lám-lám a nagyfa alatt a
sörpultnál ott dumálnak az újpesti
elvtársak. Még a KISZ-ből ismerjük
őket úgyhogy ebből kötelező beszélge-
tés lesz. 

Szerbuszhogyvagyjólvagymegvagy
– indítunk, és veszik a lapot, mert hát
ugyan piszkosul meggazdagodtak, de
a humorérzékük a régi. Aztán jöhet
egy-két bennfentes pletyka, hogy a
Keller Laci, meg a Nagy Sanyi. Ami-
kor mindenki elmondta, hogy mi a
tuti tippje a kormányátalakításra, ak-
kor végre van rá lehetőség, hogy szid-
juk kicsit az SZDSZ-t. Rutinosan to-
vábblépünk, még mielőtt zsidózásba
fulladnánk. A sörsátrak között, a mű-
anyagpohár-tengerben látjuk, hogy
médiaértelmiségiek buborékmentes
ásványvizet és őszilevet isznak, és köz-
ben persze másként gondolkodnak.

Meleg van gondoljuk, rájuk mosoly-
gunk és biccentünk a fejünkkel. 

Néhány percre eltűnünk a vásári
sátrak és a vattacukrosok erdejében.
Hát igen, nemcsak a Baja Feri, de a
műanyagfröccsöntők és a vendéglá-
tósok is jól jártak ezzel a rendez-
vénnyel. Nem is olyan hülye dolog
ez a demokrácia, morfondírozunk,
míg csöpögősen megizzadunk. A ve-
rejték már nemcsak a kopasz fejün-
ket tette nevetségessé, hanem a nej-
lon inget is alaposan megszínezte.
Innentől már minden mindegy ala-
pon ihatunk. Gyorsan elcsípünk hát
egy régi jó elvtársat, beállunk vele a
pulthoz, és elkezdhetünk unicum-
sörözni. Hagyhatjuk a politikát,
most már első a foci, aztán a nők. A
harmadik kör után jut eszünkbe a
virsli. Még időben. Mert  a május
egy virsli nélkül olyan, mint a rö-
vidujjú ing atléta nélkül. Még két
kör és lassan indulhatunk. De a ha-
ver utánunk szól.

– Mi az, csak nem a Hajógyári szi-
getre sietsz? 

– Miért mi van ott?
– Nem tudod? Hát az Orbán, meg

a fasisztái őrjöngenek.
– Dehogy megyek. – kiáltjuk visz-

sza. Majd halkan megjegyezzük, elég
ha a gyerek ott van. Mert azt azért
sosem lehessen tudni… – NOVÁKPÓK

p u n c s

Kormányunk a zöldben

Ujjé a ligetben!
– Elmúlt az idei május, ebben az évezredben az
első. De jön még ezer tavasz, ezer május, és el-
seje feltehetően mindig a munka ünnepe ma-
rad. A modern társadalmakban ez a legszéle-
sebb körben, a legnagyobb egyetértésben meg-
tartott megemlékezés, testvéri megnyilatkozás.
Az alul lévők seregszemléje, az önbecsülés nap-
ja. Szegényebb lenne a világ, és silányabb az új
évezred május elseje nélkül. Budapesten végleg
megváltozna valami, ha egyszer a Városligetben
nem lenne majális. Az ideinek már halványul-
nak az emlékei, de az ünnep öröme és izgalma
nem múlt el teljesen. – Eme költői szépséget, le-
heletnyi eszmeiséggel  nyakon öntött eszmefut-
tatást a Húsosban találtuk, a 2001/3. számban,
Városligeti jegyzetek címen. Ádáz harc indult
szerkesztőségünkben, hogy ki köszöntse írásával
a Városligetbe május elsejére összesereglő dolgo-
zókat és kormányunkat az ünnep alkalmából.

Rég volt, tán igaz sem volt...

T
A sörsátorból lakodalmas
zene szól, a távolból meg
már pártunk és kormá-
nyunk vezetõi ismételgetik,
jól koreografált ritmusban,
hogy Európa, jólét, üveg-
zseb, emberek meg ööö. A
beszédek jó alkalmat terem-
tenek, hogy elvegyüljünk, és
beszélgessünk a tömeggel.
Egy kézfogás, egy szavazat
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e valahogy mégsem volt az
igazi. A szakma és a lelkes kö-
zönség azóta is keresi a vá-
laszt hiányérzetére. Az ered-

mény végül is reálisnak mondható:
a pillanatnyi forma alapján elége-
dettek lehetünk a dobogó legalsó
fokával. A végső győztes kazah vá-
logatott fölényét senki nem kérdő-
jelezheti meg, ám tudása alapján
eggyel feljebb is végezhetett volna
a Jan Jasko által vezetett magyar
csapat.
A tavaly – szerintem esélytelenül –
elért szenzációs második hely után
idén már kifejezetten készültek
ránk az ellenfelek. Ez legjobban a
románok elleni presztízsmérkőzé-
sen látszott. A döntetlennel záruló
meccs kifejezetten csalódást oko-
zott, ráadásul ezután az „esélyek”

is matematikaivá váltak. Minden
mérkőzésen látható volt, hogy ke-
vés jó csatárunk van. Rengeteg ma-
gyar helyzet maradt kihasználat-
lan. Védekezésben sem volt jó a
csapat, gyakran kettészakadt és az
ellenfél három játékosával nézett
szembe két magyar védő. 

A magyar csapat négy sorral ját-
szott. Ennek a taktikai lényege az,
hogy nagyobb iramot diktálva fizi-
kailag is felőrli az ellenfelet. Ám
bebizonyosodott, hogy a gyakorla-
tilag kétcsapatos bajnoksággal ren-
delkező magyar hokiban nincs
négy sorra való jó játékos, ráadá-
sul most a formaidőzítés sem sike-
rült. Ez leginkább a lengyelek el-
leni küzdelem során látszott (1-3),
ahol kifejezetten nem bírtuk az
iramot.

Legjobban Litvánia ellen ját-
szott a csapat, a meccs végén rá-
adásként pedig a vébé addigi leg-
nagyobb tömegverekedésével szó-
rakoztatta a közönséget.

A szervezés szempontjából
ugyanakkor sikeresnek mondható
esemény után a hazai szövetség a
februárban rendezendő olimpiai
selejtezőt szeretné Magyarország-
ra (Debrecenbe) hozni és… És? 

A hiányérzetünk oka az, hogy a
lendület megszakadni látszik.
Ilyen háttérrel helytállni példa-
mutató, csodálatos. De ezt már
annyiszor hallottuk! A magyar ho-
ki ugyanakkor most kerülhet vál-
ságba. Igen, válságba, amolyan
mély, kiúttalan, gyötrő válságba,
amilyennel sajnos elég jól el
vagyunk látva. Nemcsak az a baj,
hogy körülmények változatlanok,
hanem az is, hogy esély sincs azok
javulására. Budapesten még min-
dig nincs fedett csarnok, a két „vi-
déki bástya” (Dunaferr és Alba
Volán) léte továbbra is bizonyta-
lan. 

Belegondolni is rossz, hogy mi
lett volna, ha a felfokozott elvárá-
soknak megfelelő eredmény szüle-
tik a Sportarénában és Szuperék

bekerülnek a világ legjobb tizen-
hat csapata közé. Például pályá-
kat kellett volna építeni! Belegon-
dolt ebbe valaki? Most, amikor a
stadionrekonstrukciós program-
nak vége, még a népszerű Bozsik-
program keretei is kimerülnek
őszre. Jobb lenne  egy kis időre el-
felejteni a nagyratörő álmokat.
Legalábbis  addig, amíg nem
mutatkozik komoly esély a
feltételek javulására. – CZOTTER

Az indulók közül messze a legmostohább körül-
mények között játszó magyar jégkorong-váloga-
tott a harmadik helyen végzett a Budapesten meg-
rendezett divízió I-es világbajnokságon. A Nem-
zetközi Jégkorong Szövetség (IHF) képviselője
szerint a rendezés „egy A-csoportos világbajnok-
ságét idézte”.

D

Nem volt az igazi • Stadionok nélkül nem megy

Mi lesz veled, magyar hoki?

Nehéz időszak jöhet az eddig sikeres magyar jéghoki életében

Nemcsak az a baj, hogy
körülmények változatla-
nok, hanem az is, hogy
esély sincs azok javulá-
sára. Budapesten még
mindig nincs fedett csar-
nok, a két „vidéki bás-
tya” (Dunaferr és Alba
Volán) léte továbbra is
bizonytalan

A mai magyar hoki-sikerek böl-
csője Erdély. A gyergyócsomafal-
vai származású Kercsó Árpád
1987-ben érkezett a dunaújvárosi
felnőtt csapat mellé. 

A rendkívül gyenge játékosál-
lomány miatt a város és a környék
iskoláiban toborzásba kezdett. A
mai válogatott gerincét az ő „gye-
rekei” adják. A jelenleg körülbe-
lül százötven fős élvonal tíz száza-
léka székelyföldi, a válogatottak
közül Rajz Attila és Sándor Szi-
lárd Csíkszeredából érkeztek. De
még fontosabb szerepet játszanak
az onnan érkezett edzők: a ma-
rosvásárhelyi Gálfalvi Áron
(MAFC) és Szakács Ferenc, a Fe-
hérváron dolgozó csíkszeredai Fe-
kete Albert és az UTE utánpótlá-

sával foglalkozó Baróti Zsolt
Gyergyócsomafalváról.

Kercsó a kilencvenes évek köze-
pe óta több alkalommal irányította
a magyar válogatottat, munkája a
kilencvenes évek végére hozta meg
a sikereket. A magyar jégkorong fel-
lendítése tehát egyértelműen hozzá
köthető, ám nem éppen finom mo-
dora miatt megosztja a kis magyar
hokitársadalmat: neveltjei feltétlen
hívei, ugyanakkor még a válogatott
tagjai közül is akadnak ellenségei. 

A szövetség a legutóbbi sikeres
szereplés után leváltotta és Jan
Jasko-t helyezte a válogatott élé-
re. Már bizonyos, hogy Jasko el-
hagyja posztját, ám utódja szemé-
lyét illetően még nem született
döntés.   – CHARM

Nagymagyar hoki



2 0 0 3 . m á j u s •  1 3

i n f o r m a t i k a

boldog békeidőkben a tiné-
dzser lányok még az asztalfiók
számára vezettek naplót, s fé-
lénken rejtették mindenki

elől, a meglett államférfiak pedig az
utókor okulására (no meg személyes
hiúságból) vetették papírra soraikat.
Ma már a naplóírás sem a régi: a
bloggerek (a hálónaplók szerzői) ál-
talában kifejezetten az internet nyil-
vánosságának készítik oldalaikat,
valahogy mégis megmarad az
egésznek az intimitása.

A Yahoo! definíciója szerint a
weblog általában olyan gyakran fris-
sített, személyes vagy nem kereske-
delmi honlap, amely dátumozott
formában (általában fordított idő-
rendi sorrendben, a legfrissebbtől a
legrégebbi felé haladva) jeleníti meg

személyes hangvételű tartalmát, lin-
kekkel és kommentárokkal megtűz-
delve. Sokak szerint az első ilyen ol-
dal 1993-ban született meg (Mosaic’s
What’s New Page), maga a weblog
kifejezés 1997-ben jelent meg John
Barger jóvoltából. A következő év-
ben még csak egy-két ilyen oldal mű-
ködött, a nagy robbanás 1999-ben
következett be, elsősorban az ilyen
oldalak készítésére kifejlesztett
szoftvereknek és online szolgáltatá-
soknak köszönhetően. Így jutottunk
el a mai többmilliós blog-tár-
sadalomig.

A honi kínálat viszonylag vissza-
fogott, de azért akad minden jó, az
extrovertált személyes oldalaktól a
közösen szerkesztett tematikus hon-
lapokig. Aki a hazai blogokkal sze-

retne megismerkedni, mindenkép-
pen a blog.lap.hu címet érdemes el-
sőként felkeresnie, ahol kategorizált
linkekből válogathat. Ezek közül ál-
talában a közösségi blogok a legér-
dekesebbek és ezek frissülnek leg-
gyakrabban. Látogatottságát tekint-
ve a szanalmas.hu vezeti a népszerű-
ségi versenyt, körülbelül napi tíz-
ezer találattal. Mint neve is mutatja,
a kommuna alapvetően a weben elő-
forduló szánalmas dolgok bemutatá-
sára jött létre, de időközben bővítet-
te profilját. A Cicusok menüpont
igényesen fényképezett macska és
humanoid egyedeket kínál, a Bokor
Gyuri az amerikai elnök iránti fel-
tétlen tisztelet és megbecsülés jelké-

pe, Gyesznó címszó
alatt megtudjuk, mi-
ért is szeretetre mél-
tóak a sertések, míg
a Játék rovat a mun-
kaidő értelmes eltöl-
tésére szolgál tip-
pekkel. Egy másik
blog, a Bitumen
(www.bitumen.tk)
filmeket, képeket,
zenéket tesz szubjek-
tív kritikája tárgyá-
vá, a jó munkásem-
berek külön rovat-
ban (A zoxigén) tájé-
kozódhatnak Sán-
dorról, Malvinról és
a kocsordi tanácsról,
az Ojrópunió rovatot
az EU-s alterplakát-
mánia dominálja. A
_2sorosak közé köz-
helyek és szórakoz-
tató sziporkák

(„Már a szex sem a régi, mióta a nők
is élvezik.”) egyaránt becsúsznak. A
közismertebb nevek közül az
EmilRulez! zenekar látott fantáziát
a blogolásban (www.emilrulez.hu),
koncertbeszámolókkal, -menetrend-
del és az Artisjus elleni heves kiro-
hanással. Többé-kevésbé a blogok
közé sorolható az uvegzseb.hu is,
mely a kormány közpénzügyi affér-
jait naplózza és kommentálja a
Keller-kultusz jegyében, bőséges
háttéranyaggal körítve.

Sajátos személyes blog Szakács Bé-
la Naplója, mely az Index fórumában
(forum.index.hu/forum.cgi?a=t&t=
9073439) nyújt betekintést Béla
mindennapjaiba tavaly nyár óta.
Egyedi stílusának köszönhetően
(„Majd Endre elmagyarázza, ho-
gyan kell cstlakoztatni a komjuter-
hez. A négy napos ünnep alkalmán
valószinüleg két napra Budapestre
utazom. Ez még nincsen realizá-
lódva, majd holnap kerül a pont a
végére.”) máris komoly rajongótá-
bort tudhat maga mögött. Egy má-
sik, viszonylag jól ismert blog Éjfél
Kapitány főhadiszállása, amelynek
gerincét filozofikus hajlamú okos-
ságok alkotják (olyen címekkel,
mint „Az elegancia dicsérete”, „A
régi szeretőkről” vagy „A választó-
jogról), de kapunk egy-két gazda-
gon illusztrált útleírást és zenekri-
tikát is.

Az új őrületben egyes elemzők
az internetes publikálás új korsza-
kát látják, ami már most hatással
van a többi médiumra, s ez a hatás
a későbbiekben óhatatlanul erősöd-
ni fog. Mindenesetre, ahogy talán
ebből a néhány példából is kitűnik:
bloggolni jó. Vagy legalábbis szóra-
koztató.    – TURUL

A

Pannónia bloggerei

Kedves Naplóm!
„Kevés dolgot élveztem annyira, mint az önfelje-
lentést. Vadul elmerültem a műfajban, vadul és
álmodozva: éppen az életemet találtam ki.
Felelősséget nem éreztem, szempontjaim
szépészetiek voltak, cinikus nem voltam.” – ezzel
a mottóval kezdődik a blog.lap.hu köszöntője.
Ebben a pár sorban talán minden benne van,
amiről a blog (leánykori nevén weblog, azaz háló-
napló) szól. 

A zord külső érző szívet takar

Hungaricum rovat a Szánalmas Kommunától
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fa élet, kapocs, út. Ám a fa: be-
szédes történetmondó is, és
Szervátiusz Jenő talán legszeb-
ben beszélte a juhar, a körte, a

tölgy, a dió, a nyír, a platán és a szil va-
rázsos nyelvét. „Művészetének nem-
csak anyaga a fa, hanem tulajdonsága
is” – emlékezik rá fia és alkotótársa,
Szervátiusz Tibor. A legszebb szenve-
dély forgácsolódik, ereződik, dombo-
rodik ki fáiból – ember és természet

szeretetének szenvedélye. Andezit,
márvány és trachit volt még elszegő-
dött eszköze. A fa melegsége mellett a
kövek időtlenségét szerette egy hideg,
fémes, érzelemtipró világban, a 20.
század önkínzó évtizedeiben. Kőzet-
rönkök és gyökerek: mindent előhozni
a mélyből a felszínre. A megnevezés,
kibeszélés, megmutatás varázserejével,
az emberiség lelkiismeretévé (sámánjá-
vá?) válva.

Szűkszavúság az anyagban: alig-alig
elbontott formák. Látszólag követi a fa
saját figuráját, valójában kikényszeríti
belőle, hogy pontosan az legyen, ami-
nek ő látja. Ez az a művészet, amelyre
könnyen rámondjuk, hogy ösztönös.
De sokkal több annál. A realisztikus
elemekből, a falusi népélet létező figu-
ráiból, a székely havasok idő-gyűrte ar-
caiból, a kisemberi történésekből
ugyanis valójában rendkívül összetett,
lírai világ születik. Ez a világ nem is-
meri a szószátyárságot. Szűkszavú, de
kifejező. Kevés a magyarázat, az elbe-
szélés. Csak az ősi dallamok sejlenek
fel benne.

Az élet himnusza fogalmazódott
meg Emré bá’ kacska lábú, gyermeki
együgyűséggel táncoló figurájában, a
Csángó siratóasszony drámai kéztartá-
sában, apa és fiú kettős portréiban,
zsákoló, kokojzaevő, malomban vára-
kozó parasztok alakjában. Az élet him-
nusza, amelyben anyaság, növekedés,
öröm és fájdalom, életfolytonosság és
halál kap arcot, kerül elérhető, felfog-
ható, átélhető közelségbe, válik meg-
foghatóvá. Egyszer férfiasan szigorú,

kemény, kérges vonások, másszor fi-
nom gyöngédséggel szelíd, anyai gesz-
tus. Akárcsak a balladák misztikus vi-
lága a festett domborművek története-
iben, a Menasági balladában, a
Kőmíves Kelemenben, s a Molnár An-
nában; vagy a Cantata Profanában, a
bartóki mű meséjének juharfa újraköl-
tésében. Olykor csontig hatol a fájda-
lom: már-már a velőt is megmutatja a
Szenvedés-ben (1936-ban készült ju-
harfa szobrán). Ez a keskeny, fejét le-
hajtó, önmagába záródó alak mintha
megadta volna magát a kíméletlen fáj-
dalom-vésőnek, amely kihasított belőle
mindent, ami felesleges. És megha-
gyott mindent, ami lényegi. Mintha az
ember maga lenne a karcsú fa, amely-
ből vétetett. Szálkásított magány, akár-
csak egy Pilinszky-vers mágikus egy-
szerűsége. Néha úgy esik, hogy szület-
nek titoktudók, csillagleső, felhőjáró,
szívünkbe látó hősök. Akik helyettünk
is látnak, hallanak és megneveznek.
Sorsuk már nem magán-sors többé.
Szervátiusz Jenő életműve is ilyen: kö-
zösségi sors. Ember és anyag közötti
gyönyörű küzdelem. – WINKLER ÁGNES

… és a véső Szervátiusz Jenőnél volt – folytathat-
nánk némileg kifordított bibliai nyelvezettel.
Mert mindez még sutaságával is érzékeltet
valamit abból az ős-szövetséges, teremtő erőből,
amely előtt most a Vármegye Galéria június
végéig nyitva tartó tárlattal tiszteleg. A szűkre
szabott kiállító-térben is sikerült megindító
összegzést kerekíteni az életműből. Néhány szo-
bor most először hagyta el szülőföldjét, Erdélyt.

100 éve született Szervátiusz Jenő 

Kezdetben volt a fa…

A

ok minden történt már a Nép-
rajzi Múzeum 105-ös szobájá-
nak falai közt. Folyt már „kon-
ferencia” álnéven szakmai ki-

szorítósdi; hortyogtak már a kényel-
mes fotelekben egyes néprajzkutatók,
és feszengtek ugyanezért a hortyogá-
sért más, kényelmetlen széken ülő
néprajzkutatók a hosszú szakosztályi
értekezleten; izgultak zöldfülű egyete-
misták, vajon középiskolai angol szó-
kincsükkel megszólítsák-e a híres kül-
földi antropológust. 2003. április 4-
én pedig … nem, ne értsék félre, ez
nem az az évforduló, szóval, egy diva-
tos terület kevéssé divatos részterüle-
tének jelentős eseménye zajlott. A ki-
sebbségi, pontosan a roma-kultúra
egy kevéssé hangsúlyozott, de nagyon
is mutatós eredményeket kínáló ágá-
ba, a cigány népmesék világába pil-
lanthattunk be, amikor egy évtizedek
óta késlekedő mesegyűjtemény megje-
lenése alkalmából összegyűltek alko-
tók, érdekeltek, érdeklődők.

A Somogy megyei Babócsán élt
egy (muzsikus) cigány mesemondó,

Babos István, akinek 54 meséjét je-
lentette meg nemrég az Európai
Folklór Intézet és a L’Harmattan ki-
adó. E nagy tudású cigány mesemon-
dó 1975. április 4-én mondta magnó-
ba első, „ismerkedő” meséjét a gyűj-
tőnek, Szuhay Péternek, aki lassan-
ként szinte apa-fiú kapcsolatba ke-
rült az öreg muzsikussal – erről ritka
szép néprajzi esszében vall a könyv
bevezetőjében.

Aki hallott valaha jó mesemon-
dást, az tudja, hogy a mese élőszóban
él, hat, nem írásban. Az a tehetség,
fantázia, kreativitás viszont, ami a
babócsai cigányemberre is jellemző,
a köteten is átüt. Az is tudható, hogy
a mese eredetileg nem gyerekműfaj
volt, felnőttek meséltek felnőtteknek,
a katonaság alatt vagy közös munka-
alkalmakkor. Babos István meséinek
egyik archaikus vonása, hogy legin-
kább felnőtteknek, férfiaknak szól-
nak. Már a hosszabb, kalandos tün-
dérmesékben is feltűnő – a cigány
folklór jellegzetes realizmusával – a
különböző családon belüli és kívüli

erőszak, mint pl. a Háromvadas király-
fiban, vagy a Postamester c. mesében,
ahol az apa be nem teljesült vágya mi-
att elpusztítani igyekszik a lányát.
Szintén jellemzők a repertoárra az ero-
tikus anekdoták vagy éppen csak állan-
dósult szókapcsolatok,mint például A
„hibás” lány, A nehezen férjhezmenő
lány, hogy szalonképes címeket idéz-
zek. „Ennek a gazdag és sokirányú me-
semondásnak jellemzője (…) a szabad-
szájúság is, az obszcén tartalmú me-
sék, viccek, anekdoták iránti vonzó-
dás. Ez utóbbiak nem voltak ritkák
sem a magyar paraszti, sem a cigány
repertoárokban, de különböző meg-
gondolások és kiadási problémák kö-
vetkeztében nemigen kerültek a nyilvá-
nosság elé” – írja a mesék elé illesztett
tanulmányában Görög-Karády Veroni-
ka. Mintegy 200 éve ugyanis a Grimm-
féle pedagógiai szempontok szerint
„cenzúrázott” gyűjtemény lett a nép-
mesekiadás „etalonja”, s csak a mo-
dern folklorisztika tért vissza a szöveg-
hű, néprajzilag hiteles kiadás módsze-
réhez. De visszatért, vannak cenzúrá-
zatlan illetve kifejezetten erotikus nép-
mesegyűjtemények – tehát nem példa
nélküli A három muzsikus cigány me-
részsége, inkább kiadói fogás a könyv
hátsó borítójának pecsétje: „Csak 18
éven felülieknek”.

A könyvbemutatón Hoppál Mi-
hály a két éve indított Folklór-soro-
zatot mutatta be, melynek célja ed-
dig kiadatlan népköltészeti anyagok
megjelentetése, a székely vőfély-
könyvtől a török hősi epikán át a
moldvai csángó álomfejtésig. Szuhay
Péter a babócsai kapcsolat kiépülé-
séről, a Babos-családról beszélt,
Daróczi Ágnes szociológus (aki mel-
lesleg felhasználta az érzékeny folk-
loristák és antropológusok jelenlétét
a Bazi nagy roma lagzi elleni aláírás-
gyűjtésre) főképp azt méltatta, hogy
a könyv a cigány–magyar kultúra
kapcsolódási pontjaira, az azonos-
ságra hívja föl a figyelmet, nem pe-
dig a néha túlzásig ismételgetett
másságra. Benedek Katalin folklo-
rista a ponyvamesékről, a cigány me-
sék jellemzőiről, stílusáról, a könyv
mellékleteiről, illusztrációiról, szak-
irodalmáról, mutatóiról beszélt. Gö-
rög Veronika afrikanista, mesekuta-
tó szubjektív beszámolója élete há-
rom jeles cigány „adatközlőjéről”
szólt, és arról, milyen kincse és büsz-
kesége lehet ez a nyilvánvaló narra-
tív tehetség a cigány népnek. 

(„Merítő” szándékkal jelezzük: a
nagyközönségnek szánt bemutató
május 13-án lesz az Írók Boltjá-
ban.)                        – DALA SÁRA

Mesék csak 18 éven felülieknek!

A három muzsikus cigány 
S
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Jó szívvel ajánljuk min-
denkinek…

Ákos „Andante” turnéját,
– Mert az öt koncerten (máj.

9-én Miskolcon, 16-án Pécsett,
17-én Szegeden, 24-én Buda-
pesten, és 31-én Székesfehérvá-
ron) Ákos jól ismert, méltán
népszerű és a rádiók által is so-
kat játszott dalai mellett koráb-
ban nem hallott, illetve áthang-
szerelt számok is felcsendül-
nek különleges, akusztikus
hangzásvilággal, vonóskar köz-
reműködésével.

A márciusban megnyílt,
budapesti Ráday Könyveshá-
zat,

– Mert az amúgy is benső-
ségesen közösségivé formáló-
dó, polgári atmoszférájú Rá-
day utca új kulturális felleg-
várral gazdagodott. Ahol a né-
zelődő-vásárló meghitt kap-
csolatba kerülhet a főként a
humán-, és társadalom-tudo-
mányok, valamint a művésze-
tek  (festészet, építészet, tánc
stb.) területéről származó
könyvekkel, albumokkal vala-
mint rálelhet számos izgalmas
idegen nyelvű kiadványra, ér-
dekességre, zenére és művész-
filmekre, sőt, akár érdekes
könyvbemutatókra, pódium-
beszélgetésekre is.

Kulturális ajánlataink

Merítõ
örgey Gábor, a nemzeti kultu-
rális örökség minisztere leg-
utóbb azt nyilatkozta, hogy
úgy tekint az angliai magyar

kulturális évadra, a varieté-hangula-
tú nevet kapó „Magyar Magic”-re,
mint a jelenlegi kulturális kormány-

zat „legfontosabb állomására”. Te-
kintsünk el miniszterünk kissé har-
sány kijelentésétől, amikor kulturá-
lis diplomáciánkról beszélünk. Nem
szabad elfelejteni, hogy a magyar
kulturális intézetek összeszedett és
átgondolt munkájának köszönhető-
en egy-egy évad erejéig tiszeteletet
parancsoló kulturális sokszínűség-
gel jelent meg hazánk az uniós or-
szágokban. Ez a csatlakozás előest-
jén saját identitásunk felvállalását,
önmagunk megismertetését, a ma-
gyar hagyományok és kortárs művé-
szeti törekvések piaci megjelenítését
egyaránt szolgálta. A franciaországi
és az olaszországi rendezvénysoro-

zat közül – elsősorban a partneror-
szág rugalmasabb, nyitottabb hozzá-
állásának köszönhetően – az előbbi
sikerült markánsabbra, intenzívebb-
re. A mintegy 900 esemény során
szó szerint lépten-nyomon magyar
művekkel, magyar alkotókkal és ma-
gyar hagyományokkal találkozhat-
tak a franciák. A párizsi metró fala-
ira rótt magyar versek fordításaitól
kezdve a különféle fesztiválok főven-
dégeiként, fővárosi színházakban és
vidéki mozikban, kiállítótermek-
ben, de még a lóversenypályán is. A
jelenlét korántsem csak l’art pour
l’art volt, hatására jól mérhetően
megnőtt a hazánkba látogató fran-
cia turisták száma.

Talán remélhető, hogy pártpoliti-
kai csatározásoktól függetlenül foly-
tatódnak a szakemberek által elkép-
zelt programsorozatok. Előlegezzük
meg a bizalmat a már régóta készü-

lő angliai szereplésnek: bizonyára jó
lesz, szép, színes és izgalmas, amilyen
a magyar kultúra. Az idei őszre szánt
300-350, s a jövő évre tervezett 500-
550 millió forintból telhet rá. A Mi-
niszter mindenesetre biztosít róla
mindenkit, hogy ezúttal „nem pró-
báljuk a magunk véleményét rátuk-
málni a külföldi partnerre”, miként
korábban azt is kijelentette – kellőn
arcul csapva színvonalas munkát vég-
ző intézeteinket –, hogy immár vége
a „gulyás–puszta”-hangulatnak.
Nem világos, hogy mondjuk Ester-
házy Pétert, Bozsik Yvettet, a Katona
József Színház társulatát, vagy
Nádler Istvánt kívánta-e lepusztázni,
akik – annyi más művész mellett – a
francia felekkel történt egyeztetések
után „tukmálták” rá magyar kulturá-
lis portékájukat az amúgy hálásan
ünneplő közönségre. Az évad értékét
szerencsére úgysem az útjára indító
szép eszme, hanem a konkrét progra-
mok látványa, beágyazódása, „hatás-
foka” adja majd meg. Addig bízzunk
benne, hogy a közel 900 milliós ka-
lapból fehér nyúlnál valamivel többet
„máguskodnak” elő.   – HEU RÉKA

Magyar kulturális évadok Európában 

A kind of Magic
G

Budapesti Könyvfesztivál ven-
dége volt a világhírű perui
író, Mario Vargas Llosa. A
személyes találkozás, s a nyo-

mában születő interjúk, miként a
legújabb, Gauguin életéből merítő
regény is, minden bizonnyal to-
vább növeli amúgy sem csekély
magyarországi olvasótáborát.
Mert furcsamód ez a távolról jött,
elegáns tekintetű úr éppen azt a
hangot üti meg, éppen úgy mesél,

ahogy az a mi kelet–közép-euró-
pai fülünknek kedves. Így lesz a
fehérek és indiánok feszültségtel-
jes kapcsolatából, a dzsungelek
fülledt telítettségéből és a bővérű
Lima nagyvárosi, spanyol nyüzsgé-
séből időben és térben kinyílt, em-
beri történet. Úgy nemzeti, hogy
egyetemes. Azon pedig már ne is
csodálkozzunk, ha A Kecske ünne-
péből sejtekig, csontig hatoló zsar-
nokság-szag dürrenmattos emléke-

ket idéz; vagy a Panteleon és a
hölgyvendégekben a szarkaszti-
kusságig vitt, magát dokumen-
taristának mutató elbeszélés és a
felajzott valláséhes lelkek fanati-
kus kivetkőzésének drámája
Mrožek-élményt kelt. Még az is
megtörténhet, hogy derengőn
Hrabalt szólongatják bennünk a
Júlia néni és a tollnok szappan-
operásan súlyos-könnyű életképei,
sztorijai. Netán nagyon is határo-
zottan Kundera-érzetünk támad a
Szeretem a mostohámat, vagy a
Don Rigoberto feljegyzéseinek
fantáziadús hedonizmusával, játé-
kos irodalmi erotikájával ismer-

kedve. A város és a kutyák katona-
iskolája pedig: akár Ottliké a „ha-
táron”. Ezek hát az összeesküvés-
szerű egymásra kacsintások. Még
véletlenül sem direkt megfelelé-
sekkel, hanem a fanatikus élet-
igenlés rokonlelkűségével. Vagyis
megtörténik a csoda: a jellegzete-
sen dél-amerikai és minden porci-
kájukkal a tájba gyökerezett törté-
netek valahogy mégis kelet–közép-
európaiságunkkal fonnak titkos
irodalmi-érzelmi indákat. Mario
Vargas Llosa valami olyat tud,
amit világszerte lelkesen olvas-
nak, s amit itt, mifelénk értenek
igazán.  – WIN

Mario Vargas Llosa Budapesten járt

Egy perui rokonlélek

A

Konok Tamás és Molnár Éva munkái is nagy sikert arattak a MAGYarton

Az évad értékét szeren-
csére úgysem az útjára
indító szép eszme, hanem
a konkrét programok lát-
ványa, beágyazódása,
„hatásfoka” adja majd
meg. Addig bízzunk ben-
ne, hogy a közel 900 mil-
liós kalapból fehér nyúl-
nál valamivel többet
„máguskodnak” elõ
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világtörténelemben először
alakult ki egy olyan helyzet,
hogy egyetlen ország az Egye-
sült Államokéhoz hasonló,

példátlan hatalommal rendelkez-
zen. Amerika jelenleg gyakorlatilag
toronymagasan az összes vetélytár-
sa fölött áll a hatalom „puha” és
„kemény” attribútumait tekintve,
és az országot egész történelme so-
rán végigkísérő, jobb híján szeren-
csének nevezhető tényező is az
amerikaiak malmára hajtja a vizet.
A potenciális vetélytársak közül
Oroszország katonailag nagyhata-
lom, de gazdaságilag törpe; Japán
pont fordítva: gazdaságilag a világ
élvonalában van, viszont katonai-
lag nem tényező; Kína mind kato-
nailag, mind gazdaságilag jelenleg
a középmezőnyben van, bár a lehe-
tőségei és adottságai alapján idővel
komoly riválissá nőheti ki magát;
egységes Európa nem létezik, s
azon belül adva van három gazda-
sági középhatalom (Franciaország,
Nagy-Britannia és Németország),
amelyek közül pontosan a gazdasá-
gilag gyengébbek erősebbek kato-
nailag (az előbbi kettő), sőt közülük
egy (az Egyesült Királyság) nem is
törekszik az Egyesült Államokkal
való rivalizálásra. Amerika „csillag-
órája” ez az egypólusú világ, és a
kérdés az, hogy Washingtonban ho-
gyan sáfárkodnak ezzel a kezükben
lévő kinccsel.

Most vagy soha
A jelek nem nagyon biztatóak. Az
amerikai külpolitikai gondolkodás
hagyományainak nem a legszerencsé-
sebb ötvözete alakult ki a jelenlegi wa-
shingtoni öntőformákban: a Fehér
Házban, a Pentagonban, a különböző
háttérintézményekben, a támogatói
körben és lobbicsoportokban. Egy
részről adott a világot ijesztően leegy-
szerűsítve, feketében és fehérben látó
szélsőségesen vallásos elképzelés,
amely a Jó és Rossz küzdelmének a
színterét látja a világban. A baj az,
hogy ez a nézet azzal az elképzeléssel
párosul, hogy Amerika azt a küldetést
kapta Istentől, hogy vessen is véget a
világban tapasztalható Rossznak (Fe-
hér Ház). Erre a kifinomultnak kevés-
sé nevezhető elgondolásra játszik rá
azután egy másik csoport, amely reál-
politikai alapon úgy látja, hogy „itt az
idő, most vagy soha”, hogy az Egye-
sült Államok a saját érdekeinek meg-
felelően addig alakítsa át a világot,
ameddig lehet (Pentagon). Az isteni
küldetés és a reálpolitika között te-
remt hidat a demokrácia terjesztésé-
nek Amerikában népszerű hagyomá-
nya, amely politikai és erkölcsi alapon
is ezt az államformát tartja üdvözítő-

nek, s azt gondolja, hogy ez a panacea
gyógyítja meg a vietnami, az afganisz-
táni, iraki, stb. politikai, társadalmi és
gazdasági bajokat (például, a Weekly
Standard köré tömörült politológu-
sok és publicisták). Vannak nyilvánva-
ló gazdasági érdekeltségek is, noha

ebben a kérdéskörben sok túlzásról
lehet olvasni. Csak egy kirívó példát
említve: az iraki olaj nagyon is bonyo-
lult problémákat vet fel az amerikai
vállalatoknak is. Egyrészt az amerikai
kis- és középtermelők (például
Texasban) nem nagyon örülnek az
iraki olajcsapok megnyitásának, mert
akkor a magas termelési költségeik

mellett ők tönkremehetnek. Másod-
szor, ezeknek az olajcsapoknak a
megnyitása sem lesz ingyen: a számí-
tások szerint ahhoz, hogy hat millió
hordós termelést érjenek el Irakban,
körülbelül 30 milliárd dollárnyi be-
fektetés kell. Továbbá, az iraki helyzet
stabilizálása a Bush-kormányzat saját
számítása szerint 100 milliárd dollár-
nál kezdődik, ráadásul Irak adóssága
százmilliárdos számokban mérhető, s
az adósságszolgálat el fogja vinni az
olajból származó jövedelem nagy ré-
szét. A matematikai egyenlet megol-
dásához aránylag magas olajárak kel-
lenek, ami viszont máris ellentmond
annak az eredeti elképzelésnek, hogy
az iraki olajjal az OPEC-et és az oro-
szokat is sakkban lehet tartani; a Pen-
tagonbeli „héják” egyenesen az
OPEC-et akarták tönkretenni az olcsó
iraki olajjal. Az iraki olaj stratégiai
fegyverként felhasználása így bonyo-
lulttá válik és (Uncle) Sam nem tudja
újra játszani Reagan elnök zseniális-
nak mondható húzását, amellyel az
olcsó szaúd-arábiai olajjal felgyorsítot-
ta az amúgy is a tönk szélén álló orosz
gazdaság összeomlását. Ha viszont

Bill Clinton a NATO bő-
vítése kapcsán gyakran
használta azt a kifeje-
zést, hogy maga a bőví-
tés nem kérdés, hanem
csupán az a kérdés, hogy
mikor és hogyan megy
az majd végbe. A volt
amerikai elnök szavai-
nak parafrázisával élve
most nem az a kérdés,
hogy egy új világrend
van-e alakulóban, in-
kább az, hogy az milyen
lesz. 

A

Lobbiérdekek és küldetéstudat az amerikai külpolitikában • EBESZ-esedő NATO?

Szép új világunk

Amerika „csillagórája” – zászlódíszben egy bostoni lakóház

Az európai országok egy
jelentõs része az Elbától
keletre Amerikában látja
biztonsága zálogát, ame-
lyen a franciák és a né-
metek úgy tudnának vál-
toztatni, ha „amerikai-
sodnának”, azaz a jóléti
állam kárára tekintélyes
összegeket fektetnének a
védelmi kiadásokba
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Washington az olajat stratégiai fegy-
verként használja, akkor szembeke-
rülhet az Exxon-Mobil vagy a
Chevron-Texaco érdekeivel. Végül
nem lehet figyelmen kívül hagyni a
lobbikat sem, amelyek közül a hagyo-
mányosan erős amerikai zsidó lobbi-
nak egyértelműen jól jön az amerikai
katonai jelenlét a Közép-Keleten. Eb-
ben nincs semmi különös, mert más
etnikai csoportok is az őket érdeklő
ügyekben maximális nyomásgyakor-
lásra törekednek (például az amerikai
lengyelek a NATO bővítése során), az
érdekes az, hogy eddig többnyire a de-
mokrata párti adminisztrációk vették
inkább figyelembe az AIPAC érveit,
most pedig egy republikánus kor-
mányzat teszi ezt. Továbbá – vallási
okokból – a már korábban említett
keresztény jobboldal is egy „Nagy Iz-
rael” létrehozását támogatja.

A „non–nyet–nein” tengely
A (neo)konzervatív republikánusok
körében ugyancsak hagyományos Eu-
rópa világpolitikai szerepének bizo-
nyos mértékű lebecsülése. A hideghá-
ború vége után Európa valóban vesz-
tett stratégiai jelentőségéből Amerika
számára; azaz sokan úgy gondolják
Amerikában, hogy jó ha együtt lehet
működni Európával, de már nem lét-
fontosságú az ő szempontjukból.
(Igaz, ezzel szemben Madeleine
Albright volt amerikai külügyminisz-
ter Európát Amerika geopolitikai tá-
maszának nevezte; egy stabil és Ame-
rika-barát Európa óriási, máshol
hasznosítható energiákat szabadíthat
fel az Egyesült Államokban.) A
transzatlanti viszony bizonyos fokig
az európaiak (egy részének) a szemé-
ben is leértékelődött. Ennek egyik
látható jele a fél évszázadon át az
Egyesült Államokra alapozott német
biztonsági politikában bekövetkezett
változás, vagy a gaullizmus megerősö-
dése Franciaország külpolitikájában.
A Schröder—Chirac páros kockázatos
játszmába kezdett. Az iraki válság
megmutatta, hogy Európát Amerika-
ellenességre alapozva nem lehet egye-
síteni. Az Egyesült Államok számos
területen „európai hatalomnak” szá-
mít: elég csak a katonai (109 000
amerikai katona állomásozik Euró-
pában) vagy a gazdasági oldalt tekin-
teni, noha ez utóbbi téren Európa
legalább annyira „amerikai”, mint
ahogy az Egyesült Államok „euró-
pai” (befektetések, vegyesvállalatok,

stb.). A franciáknak (és a németek-
nek) azt a kört kellene négyszögesíte-
ni, hogy csak egy egységes Európával
a hátuk mögött dédelgethetnek nagy-
hatalmi/világpolitikai ambíciókat,
de ezt Amerika ellenében nem kap-
hatják meg. Az európai országok egy
jelentős része az Elbától keletre Ame-
rikában látja biztonsága zálogát,
amelyen a franciák és a németek úgy
tudnának változtatni, ha „amerikai-
sodnának”, azaz a jóléti állam kárára
tekintélyes összegeket fektetnének a
védelmi kiadásokba. Egy ilyen irány-
vonal azonban politikai öngyilkosság-
gal érne fel, s valószínűtlennek lát-
szik, hogy egy ilyen paradigmaváltás-
ra a közeljövőben sor kerülhetne. Az
európai helyzet paradoxonja tehát
az, hogy együtt fellépni lehetetlen,
külön-külön pedig hatástalan. Fran-
ciaországnak egy másik dilemmát
sem sikerült eddig megoldani: a NA-
TO és az EU bővítése során, legalább-
is rövid távon, Amerika erősödött Eu-
rópában (példa erre a korábban
Franciaország lieblingjének számító
Románia markáns Amerika-barátsá-

ga mind Irak, mind pedig a nemzet-
közi büntetőbíróság kérdésében).
Nem véletlen, hogy Franciaország-
ban nem gyújtottak örömtüzeket a
két bővítés kapcsán, s a francia veze-
tés is óvakodik attól, hogy népszava-
zást tartson az EU-bővítés kérdésé-
ben. 

Az iraki kérdésben kialakult
„non—nyet—nein” tengely is hamar
széteshet. A rövidség kedvéért most
csak az orosz szempontokat vegyük
figyelembe. Oroszország alapvető
biztonsági érdeke kiegyensúlyozott
kapcsolatot követel az Egyesült Álla-
mokkal, hiszen Amerika az egyet-
len, Oroszországgal egy súlycsoport-
ban lévő nukleáris hatalom. Továb-
bá, az Egyesült Államok megjelent
Oroszország déli határain (Afganisz-

tánban, a közép-ázsiai köztársaság-
okban). Harmadszor, az amerikai
közép-keleti katonai jelenlét ugyan-
csak közvetlenül kihathat Oroszor-
szág biztonságára. Negyedszer,
Oroszországban jelentős muzulmán
népesség él; az amerikai világmére-
tű terrorizmus ellenes hadjárat ha-
tásai Oroszországot is érinthetik,
például az ottani iszlám radikalizá-
lódásával. Ötödször, Oroszország
gazdasági helyreállításhoz szükséges
az amerikai tőke is. Hatodszor, a fel-
emelkedő Kínával nem biztos, hogy
először az Egyesült Államoknak
gyűlne meg a baja: a kínai—orosz
kapcsolatokat időnként megpróbál-
ják ugyan valami Amerika-ellenes
szövetséggé kovácsolni, de mindkét
nagyhatalom többet kaphat Ameri-
kától, mint a másiktól, így a nagy
nekirugaszkodásokat hosszabb pihe-
nők követik. Így azután a végletekig
pragmatikus Putyin-féle vezetés in-
kább Franciaországnak engedte át
az iraki válság kapcsán a fő ellenzék
szerepét, s ő maga megelégedett a
másodhegedűs szerepével. Egyes
kombinációk szerint a karatés
Putyin legközelebbi „sakkhúzása”
az lehet, hogy Nagy-Britanniához
közeledve próbál valamiféle közvetí-
tő szerepet eljátszani az USA—
ENSZ—EU-háromszögben. Az oro-
szok közben nyerhetnek azon, hogy
a szemükben örök szálkának minő-
sülő NATO, az egyetlen intézménye-
sített transzatlanti kapcsolat csend-
ben EBESZ-esedik és ENSZ-esedik,
azaz egy vitaklubbá válik. Itt még
nem tartunk, de nem lehet kizárni
ezt a lehetőséget sem.

Magyar érdekek
Hogyan illeszkednek a magyar érde-
kek ebbe a vázlatosan bemutatott
rendszerbe és hogyan lehet őket érvé-
nyesíteni? Magyarország érdeke a
„több Európa és több Amerika”, s
nem pedig a két oldal közötti nulla ösz-
szegű játék. A magyar „kemény” biz-
tonsági érdekek miatt az Egyesült Álla-
mokkal való jó kapcsolat követelménye
egyértelmű (lásd a Balkán-válságokat),
de jelentős gazdasági érdekünk is fűző-
dik az amerikai tőkebefektetésekhez.
Kulturálisan, gazdaságilag, politikai-
lag azonban az Európai Uniónak kelle-
ne elsőbbséget kapni. Az erősen meg-
kérdőjelezhető „értékekkel” rendelke-
ző amerikai tömegkultúra helyett az
európai és magyar hagyományokra tá-
maszkodó értékeket kellene elsősor-
ban ápolni; gazdaságilag egyértelmű
az európai kötődés (a külkereskedelmi
forgalmunk nagyjából háromnegyede
az EU-val folyik és mint tagok, még
mélyebben beágyazódunk a gazdasági
közösségbe); és a politikai ügyekben
még napjaink globalizált világában
sem szabad félretennünk a térképeket
és elfelejtkeznünk arról, hogy mekko-
ra a távolság Budapest és Brüsszel, va-
lamint Budapest és Washington kö-
zött. Az is nyilvánvaló, hogy Magyaror-
szág egymagában csak korlátozottan
képes az érdekérvényesítésre; fontos a
koalíciókötés – elsősorban alkalmi jel-
leggel – az integrációs intézményeken
belül. Mindehhez szükséges az esetle-
ges sérelmi politika átgondolása, s a
magyar nemzeti érdekek alapján való
politizálás az országnak tartást adó s
mindenkor vállalható erkölcsi kerete-
ken belül. – M. T.

Az isteni küldetésbe vetett hit keveredik a reálpolitikával

Az oroszok közben nyer-
hetnek azon, hogy a sze-
mükben örök szálkának
minõsülõ NATO, az
egyetlen intézményesí-
tett transzatlanti kapcso-
lat, csendben EBESZ-
esedik és ENSZ-esedik,
azaz, egy vitaklubbá válik.
Itt még nem tartunk, de
nem lehet kizárni ezt a
lehetõséget sem
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z ok egyszerű: a bizánci uralko-
dó a keresztény ereklyék eltűné-
sének okát igyekszik visszavetíte-
ni az időben, a másik császár és

a pápa pedig az uralkodói előképet,
Nagy Károly személyét teremti meg,
mintegy utólagosan legitimálva a csá-
szári hatalmat. A Németországban vi-
harosan fogadott Illig szerint a 614 és
911 közötti időszak eseményei egysze-
rűen nem valósak, a korszakra kelte-
zett oklevelek kivétel nélkül hamisak,
és ugyanezen ok miatt nem keletkezett
egyetlen építmény sem a „sötét kor-
ban”. A hős Heribert tudásának káprá-
zatos tárházával eláztatja a gonosz
szemüveges, görnyedt hátú és mosoly-
talan filológusokat, történészeket, mű-
vészettörténészeket és mindenkit, aki
valaha is egy sort leírt az inkriminált
évszázadokról. Szerzőnknek feltehető-
leg hasonló látomása támadt mint
Jeanne D’Arc-nak (inkluzíve elhivatott-
ság), ipari méretekben olvasott
Umberto Eco- és Tolkien-regényeket,
plusz néhány történelmi könyvet, s –
rendszerelméletész lévén – azonnal
észrevette, hol van az időnyelő fekete
lyuk. Gondolatainak sikerét támogatta
kiváló és gördülékeny stílusa, amely
andalító, érzelmes és látszólag logikus
következtetéseket tartalmaz, mintha
csak egy Kozsó-dalszöveget tanulmá-
nyoznánk. Probléma azonban akad.
Először is: szerzőnk többet ír, mint ol-
vas. Persze, a tanult olvasó több ilyen
magyar történészt is ismer, ám ez nem
legitimálja Herr Illiget, még kevésbé a
módszert. Ráadásul barátunk előszere-
tettel hivatkozik önmagára, valamint
az általa alapított folyóirat munkatár-

saira. Ha megnézzük a bibliográfiát, a
művek kb. egyharmada származik az
Illlig-akolból. Különben pedig megálla-
píthatjuk, hogy az Igazságosztó elősze-
retettel ragaszkodott az úgynevezett
„ismeretterjesztő” művek ismertetésé-
hez, sok esetben gondosan mellőzve a
konkrétumokat. Ráadásul „érvei” ösz-
szeállításakor követte az általa kritiká-
val illetett kora középkori oklevél-hami-
sítók módszerét: a számára kívánatos
elemekből csemegézett, míg a többit
O. J. Sámsonéval vetekedő flegmatiz-
musával egyszerűen figyelmen kívül
hagyta. Az oklevélkritikában egyálta-
lán nem merül el, pusztán egyszerre és
nagy tömegben idéz olyan szerzőket,
akik szerint a vonatkozó korszak okle-
velei hamisak. Hasonló módszerrel
szemléli az építészet- és művészettörté-
netet is. A helyzet azonban jóval bonyo-
lultabb, mint Eminem gyermekkora.
Az utóbbi bő 15 év tudományos
kutatása ugyanis mind szövegkritikai-
lag, mind írástörténetileg jócskán ho-
zott eredményt a korszakra vonatkoz-
tatva.  A Rómában keletkezett források
sem mindig tanúskodnak a frankok
iránti imádatról, ebbéli attitűdjük leg-
feljebb akkor változott ideiglenesen, ha
néhány napnyi járóföldre nagyobb Ka-
roling sereg tartózkodott. Ha pedig
Kritikusunk vette volna a fáradságot,
és figyelembe veszi az arab, szír és ör-
mény forrásokat, forrástörténetet, le-

het, hogy végképp elállt volna művei-
nek megírásától. Az építészettörténetet
illetően Illig figyelmébe ajánljuk
Fulda, St. Gallen, Hildesheim, Auxerre
és Germigny-des-Prés templomának
dokumentációját, s legalább ilyen me-
legen hívjuk fel figyelmét a Cordobai
Nagymecsetre (amelynek megépítésére
nem is lett volna idejük az araboknak
az Illig által számukra kiutalt időszak-
ban). Nem igaz az sem, hogy Bizánc-
ban hiányzik ez a korszak, csupán Illig
Mester feledkezett meg a képrombolás-
ról. A vikingekkel kapcsolatban java-
solnánk megtekinteni Haithabu tele-
pülést (Észak-Németország), ahol az
utóbbi évtizedek kutatásai nyomán –
persze túlozva – szinte félórás pontos-
sággal megmondható, mit is csináltak
a vikingek azokban az évszázadokban,
amikor nem is léteztek. A szászok és
frízek negligálása pedig – ha mondha-
tunk ilyet – a legblaszfémikusabb egy
német szájából. Kis sarkítással élve
ugyanis a 8–10. század története a
frankok szívatásának története, amely-
ben e két nép élen járt. Németország-
ban még ma is három tartomány nevé-
ben szerepel a „Sachsen”-szó, nem vé-
letlenül. A pogány szászok és frízek hi-
hetetlen összehangoltsággal támadták
sokáig – nagy sikerrel – a frankokat
(mindez feltehetőleg a nem működő és
nem létező távolsági kereskedelemnek,
és a szuterénszint alatt működő kora-

beli információáramlásnak köszön-
hető). Az avarok elrodolfózása is sajá-
tos illigi eszköz. Ám ez is bumeráng-
hatású, mivel az avarokkal kapcsola-
tos régészet eredményeit még a ke-
vésbé avarbarát országok sem cáfol-
ják (legfeljebb más népként definiál-
ják a sírokban fekvőket). Ugyanígy
tarthatatlan a szerző Pannóniával
kapcsolatos felfogása: a régészeti ku-
tatások szerint a 9. században itt
igenis egy frankokkal szövetséges po-
litikai képződmény volt, amelynek
Frank Birodalomba való integrációja
épp honfoglaló eleink Metallica-
turné hevességű akciója miatt hiú-
sult meg.

Beszéljünk a fordításról is. Úgy tű-
nik, a német nyelvet jól ismerő em-
ber értelmezte az eredeti szöveget,
ám történelmi és teológiai felkészült-
ségét tekintve nem kevés hézagot ta-
lálunk. Szerencse, hogy a fordító
nem adja meg a nevét, így a bírálat a
lektorra zúdul. Egyiküknek sem tűnt
fel, hogy a dinasztiák és népek nevei
nem a magyar terminológia szerint
szerepelnek, s a számos nyelvi hiba
mellett érthetetlen, miért fordítja ba-
rátunk az apátot „abbé”-ként (ezt
legfeljebb egy 18–19. századi francia
regényben tehetné meg). A fordító
munkájával egy időben feltehetőleg a
budapesti VIII. kerület szlengjét is
gyűjtötte, esetleg ádáz Animal
Cannibals-rajongó, így fordulhatott
elő, hogy a többi király felett álló
uralkodót „überkirálynak” nevezi.

Végezetül ejtsünk szót arról, hogy a
fordítás szellemi atyja, egyben az előszó
szerzője Papp Gábor volt, aki az utóbbi
évek kultúrpolitikájának farvizén beha-
józva egyre nagyobb hallgatóságot kí-
ván és tud megszólítani tudományosan
nem, legfeljebb „érzelmileg igazolha-
tó” téziseivel. A közelmúlt fejleménye,
hogy Papp Gábor a könyv címével azo-
nos weboldalon terjeszti nézeteit (en-
nek említését megköveteli a bennünk
uralkodó Morális Versenyhivatal), ame-
lyek azonban legalább akkora kritiká-
val fogadandók, mint Heribert Illig
könyve.                    – EÖRDÖGH PÉTER

A
Heribertünk kitálalt a középkort illetően

Akár az Összeesküvés-
elmélet c. film Episode
1-jának is nevezhetnénk
Heribert Illig Kitalált
középkor c. munkáját,
amely tavaly óta tarol a
magyarországi könyvpi-
acon, immár az n+1-ik
kiadást megérve. Művé-
nek vezérgondolata:
VII. (Bíborbanszületett)
Konstantin, III. Ottó
császár és II. Szilveszter
pápa – szörnyű huncut
mind – 297 évet vissza-
menőleg becsempészett
az emberiség időszámí-
tásába.

Heribert Illig: Kitalált középkor

Az Y1K-hadmûvelet
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óta W. Árpádot ilyen és ehhez ha-
sonló fricskái teszik a világháló
stilárisan legszórakoztatóbb kriti-
kusává. A szuperlatívuszokat ak-

kor is kiérdemelte, ha a létező legegy-
szerűbb technikát választotta, ami
praktikusan annyit tesz, hogy este leül
a tévéje elé, megnézi műsort aztán rit-
tyent róla valamit. Néha elolvas ezt-azt
(jelen esetben a 168 Óra nagy port fel-
verő álinterjúját), majd belendül. Ha
kell kirántja a széket Lagzi Lajcsi alól,
odaver Anettkának, máskor Fásy alá-
kérdező Ádámot szedi ízekre, vagy
épp a Hónaljmirigyből áradó
sztereotíp gondolkodást igyekszik or-
vosolni. Hálás témák egytől egyig, kön-
nyű a szereplőit porba alázni, ahogy
azonban a Worluk néven is ismert Tóta
műveli, az igencsak rekeszizom-próbá-
ló. Minden írásában közös, hogy a kul-
turális (tenisz)bíró magaslatából szól le
analizálólag.  A műfaj művelőinek ve-
télkedőjét toronymagasan Tóta W. veze-
ti, szorosan a nyomában Uj Péterrel,
aki a szerdai Népszabadságban elhelye-
zett anyagai révén („Jó napot kívánok,
hazudta Kovács László…” Népszabad-
ság, 2002. július 31.), s nem mellesleg
sajátos fejszerkezetének köszönhetően
ismertebb kollégájánál. Különös finto-
ra a sorsnak, hogy a legfanyarabb, egy-
ben legtalálóbb ballib érdekkört is cél-
ba vevő kritikákat az ő kettősük szállít-
ja. Egy – inkább nyers megfogalmazá-
sainak köszönhetően népszerű – toll-
nok látszik még a pályán, Megyesi

Gusztáv („Mester Ákos egy fasz”, ÉS
2001. december 7.), aki ügyesen vegyíti
a vulgárist a széles látókörről tanúsko-
dó írásmóddal, azonban itt már be-be
csúszik némi dörgölőzős ütem. Ám az
ő nevével végére is értünk a saját tábo-
rával is kíméletlenül elbánó publicis-
ták felsorolásának. A Tóta W.-féle ön-
operációk elvégzéséhez a másik térfé-
len játszóknak úgy látszik nincs ked-
vük vagy ami szomorúbb, bátorságuk.
Nem olvashattunk eddig sem a
Gondola.hu-n, sem a Magyar Nemzet-
ben például Pataki Attila leopárd min-
tás cica nacija és a nemzeti gondolat
között feszülő érdekellentétről.

A már-már természetesnek elköny-
velt jobbközép permanens ütése felett
érzett bánatunkat némileg enyhíti,
ahogy a fenti szerzők a politika világán
kívül eső, jellemzően kereskedelmi mé-
diumok mélyrepüléséről szólnak.
Nincs az a kritikus értelmiségi szív,
mely el ne lágyulna amint az Index
jegyzetírója egy egész tárat ürít mond-
juk a TV2 Lucifer c. új produkciójába,
illetve ahogy a Magánszám című mű-
sor készítőit bátorítja. 

Nem azt várjuk el tőle, hogy ori-
entáljon, hogy kultúrpápaként osztá-
lyozzon, ez jobbra, az balra (ennek
terhét nem kell átvennie tőlünk),
csupán annyit, hogy írása stabilan
biztosítsa az „aha” élményt s miköz-
ben olvassuk, valami ilyesmit susog-
junk bajuszunk alá: oppá, ez megint
betalált.                                 – ZAB

„– Főszerkesztő úr, hazudtak. 
– Hazudtunk, igen. Bizonyos értelemben – tettem
hozzá. 
– Azt hazudták, hogy szóba állt magukkal a fran-
cia államfő. 
– Kénytelenek voltunk, bizonyos értelemben.
Nem közölhetünk minden héten kizárólag
Medgyessy- és Lamperth Mónika-interjúkat. 
– Azért előrelátható volt, hogy előbb-utóbb kide-
rül a bizonyos értelem, nem? 
– Nem számítottunk rá, hogy a francia nagykövet-
ség, vagy bármilyen politikai tényező végigolvassa
az újságot. A 168 óra olyan lap, amit nem szüksé-
ges végigolvasni, évente elég egyet venni belőle, a
többiben is ugyanaz lesz – szögeztem le. Például
Medgyessy- és Lamperth Mónika-interjúk.” (Tóta
W. Árpád, Index, április 7.)

Magyar Hírlap, a Népszabad-
ság és a Népszava is egyetért
az európai uniós népszavazást
követő vezércikkében azzal,

hogy az alacsony részvétel fő oka
Orbán. Tudjuk: odakacsint, nem ő
ír alá, nem bír belenyugodni a vere-
ségbe, meg különben sem demokra-
ta. A három lap közül a Népszava
viszi teljes szívvel-lélekkel a Kovács
László-féle eszmeiséget. Személyi
kultuszozik, kirekesztést vizionál és
Ezüsthajót emleget, holott a köz-
szolgálati televízióban már jó ideje
csak Tornóczky, Juszt és Friderikusz
cégei hajóznak. 

Az alacsony részvételi arány kü-
lönösen kínos meglepetés a jóval
magasabb szavazási hajlandóságot
jósoló közvélemény-kutatók és a
70% körüli részvételt váró szocialis-
ta politikusok számára (a volt mi-
niszterelnök ellenben pár héttel a
szavazás előtt pont az esetleges ér-
dektelenség veszélyéről beszélt
egyik nyilatkozatában). A Magyaror-
szágról kialakult képnek sem tesz
jót, hogy az EU-csatlakozási népsza-
vazások történetében messze mi ta-
núsítottuk a legalacsonyabb érdek-

lődést, 20-30%-kal múlva alul a töb-
bi országot. 

Az érdektelenségnek több oka
van, de kétségtelen a politikai- és a
médiaelit felelőssége, mind ellenzé-
ki, mind kormányoldalon (noha le-
hetőségeiből adódóan utóbbinak na-
gyobb a sara). A teljesen egyoldalú
kampány, a csatlakozást ellenzők le-
nyomása a víz alá egyrészt oda veze-
tett, hogy mindenki biztosra vette az
igen győzelmét, s nem érezte fontos-
nak saját szavazatát. Másrészt olyan
érzése lehetett az embereknek, hogy
csak igen és igen közül lehet választa-
ni – mint a nem-is-olyan-régi szép
időkben.

A csatlakozásról szóló népszavazás
kitűnő alkalom lett volna a politikai
erők számára, hogy arról vitázzanak,
milyen Magyarországot képzelnek el
5–10–15 év múlva. Ehelyett ment az
összpárti köldöknézegetés, jó csajok,
cukrászda, disznóölés, államfői alá-
írás és variációk tollra. Persze még
most sincs késő, a politikusok meg-
mutathatják, van-e valami távlati el-
képzelésük uniós integrációnkkal
kapcsolatban, vagy csak arról van szó,
hogy amíg európaiunióznak, addig

legalább nem tűnik fel az átfogó kon-
cepció esetleges hiánya. Beszélhet-
nek például arról, milyen elképzelé-
seik vannak a hatékonyság nyomait
is nélkülöző, túlméretezett közszférá-
ra kapcsán (amibe a kormány a 100
napban, a Fidesz lelkes asszisztenciá-
ja mellett, mindenféle érdemi átala-
kítás nélkül tolt bele mérhetetlen
mennyiségű pénzt), milyen megoldá-
suk van az évtizedes lemaradásokkal
küzdő cigányság problémáira (a Rá-
dió C javára elárverezendő fantom-
tollon túl), vagy hogy megvan-e szán-
dék és a fegyelem az euró bevezetésé-
re még ebben az évtizedben. Remél-
jük meghallották az április 12-ei éb-
resztőt.                              – TURUL

„Bezzeg Orbánék, ját-
szottam a gondolattal,
mekkora népünnepélyt
szerveztek volna április
12-e éjszakájára. Igaz,
hogy kicsit kirekesztő-
en, csak saját maguk-
nak, úgymond az or-
szág jobbik felének, de
biztos, hogy lett volna
utcabál, buzdító Orbán-
beszéd, óránkénti is-
métléssel a Magyar Te-
levízió 1-es és 2-es csa-
tornáján, a Duna TV-
ben, az Info- és Kossuth
Rádióban; Ezüsthajó és
minden, ami kell.” (Né-
meth Péter Hé, embe-
rek! című írása a Nép-
szava április 14-ei szá-
mában)

ÉbresztõAgyagba, tollal

T

A
A csatlakozásról szóló
népszavazás kitûnõ alka-
lom lett volna a politikai
erõk számára, hogy arról
vitázzanak, milyen Ma-
gyarországot képzelnek
el 5–10–15 év múlva.
Ehelyett ment az összpár-
ti köldöknézegetés, jó
csajok, cukrászda, disz-
nóölés, államfõi aláírás
és variációk tollra
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budapesti miniszterelnök és
beszédírói ezért az utóbbi idő-
ben láthatóan a köztársasági
eszmében vélik megtalálni az

ideológiai fügefalevelet. (Azt azért
egyelőre kínos lenne kimondani,
hogy csak a hatalmat akarják.)
Medgyessy Péter már februári
országértékelő beszédében megosz-
totta velünk  ama önvallomását, hogy
„Önökkel együtt én is hiszek a köz-
társaság eszméjében”, az MSZP

kongresszusán pedig a Köztársaság
első szolgájaként definiálta önmagát.
Ahonnan már csak egy ugrás a csá-
szári poszt utolsóelőtti lépcsőjeként
szolgáló első konzuli cím. 

A láthatóan eszmeileg kiüresedett
baloldal most segédkonstrukcióként
azzal  kísérletezik, hogy hazánkba is
átültesse néhány nyugati gondolkodó
– szülőföldjén már haldokló – repub-
likanizmusát. Kant idealizmusában
még a szabadság és demokrácia szi-

nonímájaként használta a köztársa-
ság fogalmát. A modern repub-
likanizmusra azonban letörölhetetle-
nül rányomta bélyegét a XVIII. szá-
zad végi francia forradalom. Amit si-
került a borzalmas vérengzései, őrült
terrorja ellenére a szabadság, egyen-
lőség, testvériség mítoszává stilizálni.
Hiszen ki tudja ma a megemlékezők
közül, hogy mi történt valójában
1789. július 14-én, a későbbi francia
nemzeti ünnepen, a zsarnokság szim-
bólumának tekintett Bastille
elfoglalásákor. Tényleg a „fejlődés”
csúcsa, hogy a tömeg – a szabad elvo-
nulás ígéretét követően – lemészárol-
ta a hét fős őrszemélyzetet és kiszaba-
dított a börtönből néhány köztörvé-
nyes bűnözőt?

Ma a kifejezést használó, főként
68-as újbalosok republikanizmuson
a meglévő, évszázadok folyamán ki-
alakult közösségek felszámolásának
forradalmi lendületét értik, ahol azo-
kat mesterséges agyszüleményeikkel
helyettesíthetik. Nem véletlen pl. ál-
landó küzdelmük a hagyományos
család ellen, amelyben ők csak az ál-
landó erőszakot, a tekintélyelvű neve-
lés letéteményesét látják. Az ő javalla-
tuk az „alkotmányos patriotizmus”
tézise is, amely általában a nemzeti
közösséghez kötődés pótszere: a kö-
zösség problémái helyett foglalkoz-
zunk olyan fontos kérdésekkel, mint
hogy az állatok jogai kellő védelmet
élveznek-e az alaptörvényben. 

A „republikanizmus” talán legna-
gyobb hibája, hogy mai formájába
már gyakorlatilag bármi és annak
szöges ellentéte is belemagyarázható.

Nem visz közelebb a fogalom megér-
téséhez Medgyessy aktuális értelme-
zése sem, amikor azt mondta: „Mert
mi a köztársaság? Olyan közösség,
melyben a legtöbben érzik, mikor és
hogyan kell megtenniük eggyel több
lépést.”  Ez a fogalmi káosz talán so-
kak számára nem is akkora baj, hi-

szen a máig egyesek példaképének
számító Lukács György, miután
megírta a Blum-téziseket, pártutasí-
tásra azonnal elkészítette azok kí-
méletlen kritikáját is. Minden esetre
nem árt tudni, hogy a republikaniz-
mussal egyidőben találták fel Fran-
ciaországban a „haladást” puszta lé-
tével is akadályozó politikai ellenség
likvidálását előíró/tevő forradalmi
terror tézisét. Bár, ki tudja.  Elnézve
az elmúlt hónapok „árokbetemeté-
seit”, lehet, hogy ez Medgyessy
republikanizmusának valódi tartal-
ma.             – FÜGGETLEN ÉRTELMISÉGI

Mi is az a Köztársaság? • Eszmélkedés a baloldalon

Medgyessy Péter flörtje 
a republikanizmussal
A magyar baloldal saját történetének ismeretében
maga is érzi, hogy a haza fogalmához fűződő viszo-
nya máig tisztázatlan, néhány komolytalan kísérle-
tet leszámítva ezért maga sem hisz a „nemzeti kö-
zép” időnként elkottyantott szlogenjében. Ráadá-
sul a „szociáldemokrata értékek” nemzetközi pia-
ca is rosszul áll: a nagy nyugati testvérpártok közül
az SPD az elmúlt öt évben immár minden és an-
nak az ellenkezője is volt, a nagytőkések érdekvé-
delmétől eljutott a szakszervezetek képviseletéig,
hogy mostanra ismét a neoliberalizmusban találja
meg az egyedül üdvözítő tant. S Tony Blair korsza-
kos harmadik útja is lényegében abban áll, hogy a
munkáspárt minden igazi  balos „értéket” elhelye-
zett a múzeumban, s a konzervatívok összes hasz-
nálható ötletét einstandolta. Így szegény toryknak
nem maradt más a legutóbbi választásokon, mint a
font hősies védelme.

Ma a kifejezést használó,
fõként 68-as újbalosok
republikanizmuson a meg-
lévõ, évszázadok folya-
mán kialakult közösségek
felszámolásának forra-
dalmi lendületét értik,
ahol azokat mesterséges
agyszüleményeikkel he-
lyettesíthetik. Nem vélet-
len pl. állandó küzdelmük
a hagyományos család el-
len, amelyben õk csak az
állandó erõszakot, a te-
kintélyelvû nevelés leté-
teményesét látják

A

gy tűnt, rövid időn belül má-
sodszor is kiérdemli patinás
trófeánkat Juszt László. A TV
ügyvédje eddig elképzelhetet-

len módon politizál egy nem politi-
kai műsorban. Aztán érkezett
Friderikusz Sándor, s egy merész
húzással (A szólás szabadsága)
beelőzött. K. O.

A szólás szabadságát országos
reklámkampány előzte meg, ahogy
azt egy Nagy Durranástól el is vár-
hatjuk. Reklámozni jó, adóforintok-
ból reklámozni duplapluszjó. A
több évtizede futó Hetet felváltó

műsor Friderikusz ígérete szerint
nagyon alaposan és kiegyensúlyo-
zottan járja körbe a hét legfonto-
sabb témáit, adásonként mintegy
13 millió forintért. A
friderikusz.hu oldalon található
charta szerint „a műsor igénye az,
hogy szabad témaválasztással maga
avasson közérdekűvé valamely ese-
ményt” – az első adás alkalmával
így váltak közérdekűvé Medgyessy
Péter athéni könnyei, Kovács Lász-
ló jólfésültsége vagy éppen Lendvai
Ildikó nőiessége. Lám, mire viheti
valaki, ha Ildikó és Péter „első so-

ron támogatja”, s mire jó, ha a mi-
niszterelnök nevelt lányát istápolja
szakmailag, akit ugyebár „érdekel a
média”. A másfél órából az ellen-
zéknek harminc másodperc meg-
szólalási lehetőség jut, mikor is Or-
bán Viktortól az aláírási ceremónia
kapcsán háromféleképpen is meg-
kérdezi a magát láthatóan a politi-
kai újságírás királyának képzelő
Friderikusz: ugye fáj?

A közszolgálati televíziót koráb-
ban sem lehetett egy percig sem po-
litikai elfogulatlansággal vádolni,
erre kínosan ügyelt a mindenkori
hatalom. Most, hogy mindez mese-
beli műsorköltségekkel és intenzív
bulvárosodással súlyosbodik, egyet
kell értenünk Worluk Index-jegy-

zetben megfogalmazott javaslatá-
val: privatizálni kellene a Magyar
Televíziót. Mert ha nem, akkor ma-

holnap azon kaphatjuk magunkat,
hogy a TV-maci helyett Gál junior
veszi a pizsit és kíván jó éjszakát a
gyerekeknek. – TURUL

DDoorroommbboollóó  cciiccuuss--ddííjj
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ink nemigen ébredtünk, eb-
ből kifolyólag három-négy-
évente újra kellett gyalulni a
konyhaasztalt, az iskolában

meg elmagyarázni, hogy a gyerme-
kek egymást szülői asszisztencia
nélkül verik.

Édesanyánk politikaelméleti
alapállása – mint azt az avatott
szem megállapíthatja – antropológi-
ai optimizmusra utal (kvázi bízott
benne, hogy magunktól megjavu-
lunk. Szegény.), de itt meg is ál-
lunk, mert a gondolatmenet már
eleve sértő. Az emlék mindenesetre
ott lappang bennünk, s talán ezért
vagyunk oly elnézőek akkor, amikor
a legpallérozottabb kormánypárti

gondolkodók Európát kérik számon
mirajtunk, mert Európában ez így
illik, ott így csinálják. Európában
talán még a fingnak is más szaga
van. Ott a jobbközép pártok elhatá-
rolódnak a szélsőségektől, ott el van
választva az állam és az egyház, ott
a volt miniszterelnök nem utazik
különgéppel az athéni aláírásra
(adatközlőnk a 48-as buszon Szent
Imre tér–SZTK viszonylatban fejtet-
te ki eztet), ott így nem írnak nagy
jobboldali lapok, és egyáltalában:
ott nem ÍGY van. Taplók vattok –
ehun a meszidzs.

Ez ökörség. Kossuth Lajos meg-
mondá, hogy a politika a „reáliák
tudománya”, és tényleg az. Ha az

európai jobbközép pártoknak
olyanjuk van, akkor lelkiismeret-
furdalás nélkül tesznek gesztusokat
a szélsőjobboldalnak, s bár a média-
jajongás ilyenkor az egekig hallik, a
bűnösök valahogy mindig megúsz-
szák. Valéry Giscard d’Estaing, aki
manapság az Európai Konvent elnö-
ke, tizenegy évvel ezelőtt nem volt
szívbajos, amikor egy akkor még li-
berális párt vezéreként (bár francia
liberális párt, azaz lehet, hogy akár
a cukrászdákat is magánkézbe en-
gednék, képesek rá) a bevándorlók
„inváziójáról” beszélt, Jacques
Chirac (igen, igen, Európánk lelki-
ismerete) pedig a maghrebi vendég-
munkások „szagát” és az általuk
keltett „zajokat” tartotta az együtt-
élés legnagyobb gátjának ebben az
időben. És persze Németországban
egyházi adót szednek, Görögország-
ban egészen a legutóbbi időkig beír-
ták a felekezeti hovatartozást a sze-
mélyi igazolványba, a Daily
Telegraph-hoz vagy (néhány szinttel
lejjebb) a Sun-hoz képest a Demok-
rata is néha kézimunkaszakkörnek
tetszik. Vagy majdnem. Le Pen
Nemzeti Frontja a gaulle-isták
(jobboldaliak) támogatásának kö-
szönhette első helyi választási sike-
rét Meaux-ban, a nyolcvanas évek-
ben. És a britekkel ellentétben or-
szágos napilapok címlapján a fran-
ciákat például mi sohasem nevez-
zük „brekinek”. 

Pedig. 
Aki „európai modellről” beszél

Magyarországon, kamuzik. A józan
ész, a kompromisszumok és a nem-
zeti érdekek politikai egyensúlya, ez
az Európai Unió. Meg némi zsozsó,
ha ügyesen forgolódunk. Az, hogy a
jeles kormánypárti zsoltáríró,

Bächer Iván a Népszabadságban
nemrég még az európai szociálde-
mokrácia magyarországi hiányát is
a polgári pártokra kente, ilyes érve-
lésben a mélypont. Mintha mi tehet-
nénk arról, hogy Gyurcsány Ferenc
nem egy Kéthly Anna vagy Mónus
Illés, de még csak nem is egy Fara-
gó László. Jánosi György meg nem a
Biró Mihály plakátjáról lekecmergő
kalapácsos ember. Mindegy. Gye-
rekkorunkban elrontottak minket,
javíthatatlan emberjogi liberálisok
lettünk. Toleráljuk őket.  – IRSAI-
TVISZT OLIVÉR

* Szemleírónk sajnálatos családi
perpatvarba keveredett, amelyben
(a perpatvarban) szangvinikus férfi-
rokonok, kisírt szemű unokanővé-
rek, illetve „vinnéd a riplrónait is,
mi, te hernyó?!” valamint „sohase
mondtad, hogy rossz az ecetes szil-
vám!” kezdetű mondatok szerepel-
tek. Az ősi örökségért folytatott harc-
ban teljes erővel részt kérve szerzőnk
mostantól  visszaveszi a magyar tör-
ténelem viharos századaiban meg-
acélosodott, anyai felmenői által
mindig is büszkén hordott nevét. A
szepesi lándzsások közt már a XIII.
században feltűntek az első Tvisztek,
akiket IV. (Kun) László királyunk
egy bizonytalan datálású oklevelé-
ben strázsai várjobbágyoknak neve-
zett. Az oklevél utóbb interpoláltnak
bizonyult, ám I. Habsburg Albert
egy 1438. április 24-én kelt
oklevelelében  már határozottan „de
genere Twister”-ként említi
Gerhardus mestert, és fiát, Ehellőst,
akiknek utódai a XVII. században a
„felkai és nagyőri” nemesi előnevet
nyerték I. Lipóttól. A Tvisztek leszár-
mazása azóta töretlen.   

Európáról
Oli bácsi megmongya a frankót*

„Legyetek már egy kicsit európaiak!” – édes-
anyám utolsó érve volt ez szorgos munkanapok
reggelén, amikor a harmadikról már lerepült a
söröskupak, csak pörgött-pörgött az aszfalton,
konyhaablakunk előtt, jelezve, hogy Tihanyiéknál
humánökológiailag is elindult a nap. Húgom szi-
szegve tépte öcsém haját, míg a sértett támadója
torka után kapkodott, én pedig sztoikusan véstem
a kenyérvágó késsel újabb mintákat a puhafa
ebédlőasztalba. Édesanyám felismerése helyes
volt: már az érett Kádár-korszakban kilépett a ti-
szai magyar (Révész Imre), kismagyar (Szekfű
Gyula) illetve a zsákutcás magyar (Bibó István) pa-
radigmából, s kontinentális összefüggésekre igye-
kezett ráébreszteni minket.

M
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– Milyen céllal és mikor hozták
létre a Magyar Ökumenikus Szere-
tetszolgálatot?

– Szervezetünk eredetét a rend-
szerváltásig lehet visszavezetni: a
Nyugat-Európában már évtizedek
óta jól működő egyházi segélyszerve-
zetekhez hasonló társulások a jól is-
mert okok miatt Magyarországon
negyven évig nem működhettek. Az
1989-es, Romániából és NDK-ból ér-
kező menekültáradat idején a sok-
szor esetleges és improvizált segítség-
nyújtást szerettük volna állandóvá és
hatékonnyá tenni. Rá kellett jön-
nünk azonban, hogy egyházaink
struktúrája nem képes megbirkózni
ezekkel a nehézségekkel, ezért alakí-
tottuk meg végül 1991-ben a
Szeretetetszolgálatot.

–  Mivel is foglalkozik valójában
szervezetük? Vannak kiemelt terü-
leteik, vagy mindenütt igyekeznek
segíteni, ahol baj van?

– Ha bárhol a világban humanitá-
rius katasztrófa történik, legelőször
a genfi székhelyű ACT-International
nevű, egyházi segélyszervezeteket tö-
mörítő világszövetséggel (amelynek
mi is tagjai vagyunk) vesszük fel a
kapcsolatot, hogy tudunk-e segíteni.
A mi tevékenyégi körünk jellemzően
Kelet-Európát és Közép-Ázsiát fedi
le, ahol mára már megfelelő kapcso-
lati hálóval és összeköttetésekkel ren-
delkezünk. A segélyezésre kiszemelt
terepen a logisztika (iroda, megfelelő
raktárak, víz, áram stb.) kialakítása
után indul útnak a segélyszállít-
mány. A megfelelő körülmények ki-
alakítása persze nem könnyű fel-
adat, mondjuk Észak-Afganisztán he-
gyi falvai között. Alapelvünk, és ez az
ACT tízpontos szabályzatának is fon-
tos része, hogy soha nem veszünk
igénybe közvetítőket, mindig mi ma-
gunk osztjuk ki a segélyt a helyi em-
bereknek. Csak így lehetséges bizto-
sítani azt, hogy valóban a rászorulók
kapják a csomagokat. Ha ennek az
az ára, hogy fél napokat kell tárgyal-
ni – mondjuk – a szállítmányból
részt követelő orosz parancsnokok-

kal vagy helyi kiskirályokkal, akkor
ezt az árat meg kell fizetnünk.

– Hol bonyolítottak le jelentő-
sebb akciókat az elmúlt években?

– Ki kell emelnem a 2001-es szat-
mári árvizet: az azonnali segítség-
nyújtás mellett vetőmag kiosztásával,
bútorszerzési akciókkal is megpró-
báltuk könnyíteni az újrakezdést.
Emellett folyamatosan jelen voltunk
a Balkánon, ahol a hírekben ritkán
szereplő Szandzsák (Szerbia délnyu-
gati, jórészt muzulmánok által lakott
területe) tartományban osztottunk
élelmet, tűzifát, illetve farmok létre-
hozását elősegítő programokat szer-
veztünk. Folyamatosan juttatunk se-
gítséget Észak-Afganisztánba; emel-
lett az elmúlt években a lengyelor-
szági árvíz, a kaukázusi háborúk

idején is segítettünk; továbbá persze
magyarországi programjaink sem áll-
tak le, továbbra segítünk hajléktala-
noknak, szenvedélybetegeknek és
nehéz szociális helyzetben lévőknek.

– Milyen forrásokból teremtik
elő a meglehetősen költséges akci-
ók anyagi fedezetét?

– Magyarországi aktív támogatói
körünk mintegy húszezer főből áll,
ők azok, akik rendszeresen segíte-
nek minket. Persze, ha szomszédban
történik nagy baj (ilyen volt a kárpát-
aljai árvíz esete), megnő az adomá-
nyozók száma is. Másodsorban álla-
mi pénzekkel gazdálkodunk; hiszen
az Európai Uniónak van egy olyan
ajánlása, hogy a tagországok a GDP-
jük 0,3%-át fordítsák humanitárius
segélyezésre és fejlesztési célokra –

nálunk sajnos még nem ez a helyzet.
Afganisztáni missziónkhoz jelentős
kormányzati segítséget kaptunk,
emellett finn, dán, német állami tá-
mogatásban is részesültünk. Harma-
dik jelentős bevételi forrásunk az
ENSZ World Food programjával va-
ló együttműködésből származik, s
végül az Európai Unió is támogatja
különféle terveinket.

– Beszélgetésünknek szomorú
aktualitást kölcsönöznek az iraki
diktatúra és háború súlyos követ-
kezményei. Tervezik, hogy segítsé-
get visznek a térségbe?

– A Szeretetszolgálat munkatár-
sa, Németh Eszter több héttel a há-
ború kitörése előtt Jordániába uta-
zott,  ahol az egyházi hátterű segély-
szervezetek munkáját hangolja ösz-
sze, készülve a  segélyezésre. Egy
másik munkatársunk is elutazott a
térségbe, aki a segélyezés legcélsze-
rűbb formáinak felmérése után a
szíriai Abu Kamalból irányítja a
munkát. Később azonban, amint a
biztonsági helyzet lehetővé teszi, te-
rületi irodát nyit Bagdadban a prog-
ram helyszíni koordinálása céljából.
Az biztos, hogy hamarosan nagy
gondokkal kell szembesülniük a
nemzetközi segélyszervezeteknek
Irakban, hiszen a harcokban az inf-
rastruktúra jelentős része tönkre-
ment, sok helyütt nincsen víz,
gyógyszer, élelem. Ezért elsősorban
élelmiszerosztást, a vízellátás (szi-
vattyúk vásárlása és helyszínre szál-
lítása) megoldását, gyógyszerek és
egyéb gyógyászati eszközök szétosz-
tását, később pedig magánházak és
közösségi épületek felújítását, hosz-
szútávon pedig pszichoszociális se-
gítségnyújtást tervezünk az iraki
gyermekeknek, a háború okozta tra-
umák feldolgozása céljából. Komoly
összefogásra van tehát szükség, hogy
ne törjenek ki járványok, s legalább
az alapvető segélycsomagok minden-
kihez eljussanak. Sajnos egyre rosz-
szabb a helyzet, ezért elképzelhető,
hogy szükség lesz a mi segítségünk-
re is. – ABLONCZY BÁLINT

i n t e r j ú

2 2  •  U T O L S Ó F I G Y E L M E Z T E T É S

A világ számos országába visz élelmet, gyógy-
szert és osztja szét vallástól, származástól, nemtől
függetlenül a magyarországi protestáns egyházak
által alapított Magyar Ökumenikus Szeretetszol-
gálat (MÖSZ), amelyet Lehel László lelkész vezet.
– A lehető leggyorsabban segíteni  a leginkább rá-
szorulóknak: ez a mi hivatásunk – mondta la-
punknak adott interjújában a Szeretetszolgálat
igazgatója, aki nemzetközi kapcsolatokról és a
humanitárius katasztrófával fenyegető iraki hely-
zetről is beszélt.

Lehel László szolgálatról, feladatokról és anyagi lehetőségekről

Elhagyottak pártján

„Folyamatosan juttatunk segítséget Észak-Afganisztánba”
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terjeszd!!!

Válasszon bevezető hirdetési áraink közül, amíg a készlet
tart! A további hirdetési feltételekről és kedvezményekről
érdeklődjön munkatársainknál a 318-4114-es telefonszá-
mon, vagy e-mail-ben az absolve.consulting@axelero.hu
Áraink  ÁFA nélkül értendők.

Jobb ár
Jobb kiszolgálás
Jobb hozzáállás
www.infoabc.hu

06(20)93-90-882

Toner Patron Irodaszer

Pénz, amely politizál 1-3. A Válaszok Mediaconsulting tanulmánya. www.ufi.hu
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Az üzenõfal elérhetõségei: SMS: 06-20-588-1205, e-mail: uzenet@ufi.hu
Sziasztok! Gratulálok a laphoz, csak így to-
vább! Antal Gyula, Stuttgart.

Írhatnátok többet a szocik lenyúlásairól a köztévében. Már a Fidesz
sem aprózta, de a komcsik minden képzeletet felülmúlnak. Mi van Tu-
rullal, miért nem ír mostanában? Hajni Debrecenből.

Gyerekek! Lehet, hogy nekem emelkedett az adrenalin-küszöböm, de az
utóbbi szám mintha gyengébbre sikerült volna! Húzzatok bele! Áron
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A Szerkesztőség
üléseit a Coffee-inn
kávézóban tartja.

Budapest, I. kerület,
Apor Péter utca 2.
Telefon: 201-29-35

Örömmel vennénk, ha színes  lenne a lap, akár
még a mostani előfizetési díjnál is szívesen fizet-
nénk  többet.  Asztalos Péter és Klára, Budapest.
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