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Schröder
színeváltozásai

Sütõ András:
A gordiuszi csomót
nem elvágni kell

Gerhard Schröder – még német
kancellár – február 13-án a
Bundestagban a koalíciós
képviselők vastapsától kísérve
adta elő színészi alakításának
egyik csúcspontját „Hogyan harcolok a békéért a csúnya Sam
bácsi ellen” címmel. – 17. OLDAL

Az RMDSZ szatmárnémeti kongresszusán, február 2-án Sütő András, Kossuth- és Herder-díjas író felszólalásában a romániai magyarság jövőjét meghatározó autonómia-kérdésről szólt s felhívta a figyelmet a szórvány-magyarság
szorongató helyzetére. – 20. OLDAL
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„Gazdag a mai irodalom”
L. Simon László költő,
szerkesztő a politikáról,
alkotókról, művekről és
fiatalokról. – 22. OLDAL

F i g y e l m e z t e t é s t !

l a p z s e m l e

Jó fellépésû euroatlanti
Ezért a differenciálatlan félelmet felhasználva egyszerűen azt állítják(ti. a
Fidesz, a szerk.): a kormányzat nem
„a magyar érdeknek” megfelelően cselekszik, amikor támogatja az egységes
és felelős euroatlanti fellépést Irakkal
szemben. (Mészáros T., 168 Óra, február 13.)
Erről az egységes fellépésről Chirac
elnöknek is lenne néhány szava.
Statikus indulás
A felvidéki magyarokat ez az egész természetesen még ennyire sem érinti,
mert Szlovákia velünk együtt csatlakozik az Unióhoz. Nekik 2004 után személyi is elegendő a határátlépéshez.
2006–2007 után, az úgynevezett
schengeni rendszer bevezetésével pedig
teljesen megszűnnek az államhatárok
az új tagok közt is, vagyis mindenki
mehet, amerre áll. (Index.hu, február
17.)
Vagyis maradhat ott, ahol van.

amit Chirac elnök idedobott, nem kell
felvenni. Magyarországnak saját álláspontja van, ezt határozottan képviseli.
Ennek a középpontjában az ország biztonsága, az állampolgárok biztonsága
van. Ezért fogok mindent megtenni,
akárki akármit mond. (Medgyessy Péter, M1 Híradó, február 18.)
Neki övé Európa.
Izgalmas események
A kitaszított mocsok visszaballag a fűtött szaunába és szótlanul bámulja a
nem épp változatos fafelületet, arra
sem figyel fel, hogy Sztrogof Mihány és
Monte Christo grófja kacérkodni kezdenek a gondolattal, hogy áteveznek a
kontinensre, némi pisilés végett. (valovilag.hu, február 20.)
Evezz, evezz az élet tengerén!

Hercig
Tavaly októberben, Dunaújvárosban
egy kilenc éves kislány jött oda hozzám, és azt kérdezte tőlem: „Mondd,
jó lesz, ha nagy leszek?” Akkor, sietve
válaszoltam igennel. Azóta jöttem rá,
Tagjelöltek
milyen bonyolult is ez a kérdés.
és tagok viszonya?
Amikor vitázom a feleségemmel, min- (Medgyessy Péter, beszéd a köztársadig a fiamat verem el. (Adrian ságról, február 11.)
Nastase, Hír TV összefoglaló, február Pl. azt is mondhattam volna, hogy
nem. Mondom bonyolult!
18.)
A román kormányfő önfeltáró haMelegen ajánlva
sonlata.
„A magyar politikusok, illetve a közvélemény érzékenysége érthető, de egy
Francia kapcsolat
Én azt gondolom, ezeknek a követel- tényt figyelembe kell vennünk. A világ
ményeknek kell megfelelni. Nekem ez egyik legjelentősebb olajtermelő orszáaz én Európám. Ebből következően gának vezetőit, kulcsfiguráit állomáúgy gondolom, hogy azt a kesztyűt, soztatják majd Taszáron. Talán el kel-

lene gondolkodni az illetékeseknek
azon, hogy jó benyomást keltsünk bennük országunkkal kapcsolatban, és
hogy milyen kapcsolatot építsünk ki velük addig, amíg ez lehetséges.” (Zsig
Zoltán, Aranysas magazin, 2003. február)
Jól kell benyomnunk a taszári
„kulcsfiguráknak”.

Nagyívü beszéd
Nyugalom van! Az iskolákban újra tanulnak, az utcán közlekednek, a
templomokban imádkoznak és ez így
van jól. (Medgyessy Péter, beszéd a
Atyaisten
Kiss tegnap „kollegiális, baráti” köztársaságról, február 11.)
kéréssel fordult volt irodája vezetőjé- Mi történt, olvad a hó?
hez. A kancelláriaminiszter az ügyvédi iroda állami megbízásainak fel- Az Orbán
mondását kérte Forgács Jánostól. Bár Bebizonyosodott, hogy az általa ott haaz ügyvédi iroda megbízása jogszerű gyott teljes Fidesz-vezérkar egy fabatvolt, Medgyessy Páter miniszterelnök kát sem ér. Az állandóan morcos Áder,
tegnapi közleménye szerint azt erköl- a súlytalan, férfifodrász-modell
csi alapon elítéli. (Index.hu, február Deutsch, a levitézlett epigon Pokorni,
a szemtelen, neveletlen Rogán, a „mi
21.)
is?” Szájer és nincs is tovább, csupán
Pater noster.
ide-oda topogó „második vonal”. (Mix
magazin, Regös István, február)
Barchoba
Szereti az EU a nyalókánkat (Cím a Hát Bástya elvtársat már le se…? –
kérdezhetné Kövér László.
Vasárnapi Blikkben, január 26.)
Vajon kire gondoltak?
Látásmód
Régen nyilván mást gondoltam bizoNyomás
Holott nem a jobboldal nyomására, nyos emberekről, mint ma. Azokról
hanem saját elhatározásából, a kor- például, akikkel együtt voltam a Fimányfő egyetértésével hozta meg desz környékén, és azokról is, akikkel
Kiss Elemér a döntését, így a kor- ma dolgozom. A különbség , hogy azomány és az exminiszter erkölcsi repu- kat akkor közelről láttam, és most is
tációja erősödött meg, nem az el- viszonylag közelről látom őket, mai
lenzéké. Az ellenzék erkölcsitőke-há- társaimat pedig akkoriban távolról
nyadosa nulla közelinek mondható láttam, ma viszont közelebbről. (Braés láthatóan abban bíznak, a múlt un Róbert, HVG, március 1.)
ködébe vesznek azok a tények, ame- A beszédíró kommunikációs villalyek miatt megrendült velük szemben nása helyettes államtitkári szinten.

www.tubi.hu

Sajnos, hál’ Istennek
285 napja nem tudjuk,
hol vannak az
augsburgi kamionok…
200 napja nem tudjuk,
miért kapott kedvező
feltételekkel hitelt Mudura
Sándor plázaépítésre…
40 napja nem tudjuk,
hogy hányszorosára
növekedtek a társadalmat
barázdáló szakadékok…
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a közbizalom. (Petri Lukács Ádám,
Népszava, február 24.)
Spenót helyett Kiss Elemér elfogyasztásával erősíti magát a kormány.

És elindula Sir Kovács, a hős, a
bátor, a félelmet nem ismerő...

Merjünk kicsik lenni!

Koherens
baloldali érvrendszer
Igaz, hogy Nancy ellátogatott a Terror Házába, és megdicsérte, de ez
csak diplomáciai udvariasság volt. A
Wall Street Journal Europe cikke is
igazából egy mellékmondatba ágyazott jelzőbe rejtette a mondanivalóját, igazából nem a Terror Háza ellehetetlenítése ellen íródott a cikk.
És egyébként is érződik rajta a hazai megrendelés-szag, mert meg
sem említette a Fidesz főszerepét a
támogatás-megvonásban. Nem érdemel több pénzt, mint más múzeumok, jobban tenné, ha megélne a
jegybevételből! A szemét Fidesz meg
húzzon el az árokásó Mariskájával
és kampány plázájával együtt!

i n t r o

Szabó Illés

Bauer Tamás

a hónap nyertese

a hónap vesztese

ár már szerepelt nálunk
Kóródi Mária nem is egyszer,
nem tudunk betelni szakértelmével, ügyességével, ahogy enni ad az árva nádi poszátáknak.
Hites férjeura – mert Szabó Illés
bizony az ő férje – azonban nyilván felesége miniszteri pozíciójától
teljesen függetlenül kap az egyébként meglehetősen legatyásodott
magyar filmiparban tízmilliócskákat a Pénzügyminisztérium által a Magyar Mozgókép Közalapítványnak nyújtott forrásból; és lehet
szenior elsőfilmes Telitalálat című
filmjével (Illésünk egyébként sokszínű alkotó: az elmúlt időben a
tv2, az OTP, a Szerencsejáték Rt.
támogatásával három könyvet is kiadott – lásd cikkünket a 15. oldalon). Szóval nincs itt baj, Szabó Illés telivér magyar liberálisként
nem veti meg az állami csecset, cserébe nyilván nem szemetel, nem
szemétkedik, nem közömbös a közélet iránt – ahogy az az SZDSZ európai pontjaiban is elő vagyon írva. Anyut sem bántja, bár W. Ferenc országgyűlési alelnök is liberális mintapolgárnak látszott, oszt
mégis, na.

tt és most nyilván illene hangosan siratni Bauer Tamás csúnya megveretését, meg értekezni arról, hogy most akkor bizony a megújulást szalasztotta el
az SZDSZ. Nem tesszük, mert
csak egy Farkasházy Teddy-szerű
heti hentes mondana ilyesmit, sajnos igazándiból. Az SZDSZ-nek
nevezett piranha-pártot ugyanis
felesleges megújítani, Bauer Tamás meg végképp képtelen erre a
munkára, hiszen nyolc évig terrorizálta a parlamentet, úgyhogy végül a saját pártja tette ki a szűrét.
Nem lett tehát elnök Tamás, bár
– ha jobban belegondolunk – lehet, hogy szórakoztatóbb lett volna. Na, mindegy, számunkra az
egész SZDSZ a romlott parizer
vonzerejével rendelkezik, lényegtelen, hogy a Bauer Tamás-i doktríner hülyeségekbe, vagy a Kuncze
Gábor-i elvtelenségbe van öltöztetve. Reméljük, hogy nemsokára
oda kerülnek az eszdéeszesek,
ahova valók: a „nagy reményekkel indult, majd a rendszerváltozást eláruló párt” szócikk alá valamelyik uncsi politikatörténeti
lexikonba.

B
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„A szerkesztő azt üzente”

Jogtiprások itt-ott
engetegen vártuk a demokratikus koalíciót, hogy végre
előbújhassunk a pincékből,
sápadt arcunkat a fény felé
fordítva örülhessünk a fasizmus
felé rohanó fidesznyikek elűzésének. Aztat ígérték nekünk a tiszta
szemű szociáldemokraták, hogy
vége lesz itten a rettegésnek, legfeljebb az ellenzéki vezetésű települések lesznek „a gyűlölet kicsiny szigetei” (copyright by Kovács László), dehát magukra vessenek az ilyen retrográd elemek,
nem akarnak a napfényes ejrópába menetelni a dolgozó tömegekkel.
Aztán elkezdődött az elbizonytalanodás időszaka: kormányunk és
pártunk a szélsőségek ellen fellépve véletlenül betiltogatott ezt-azt a

R

rendőrség háta mögé bújva, a túlbuzgó közegek pedig néha gumibotozgattak, csak úgy, lazulásból.
Félreértés ne essék: továbbra is
meggyőződéses szociálliberálisok
vagyunk, szalonnázás közben Beszélőt olvasunk, a Lada visszapillantó tükrén pedig továbbra is
szegfűs autóilatosító van, de a kétely befészkelte magát a szívünkbe: kénytelenek voltunk például
leleplezni a magyar köztisztviselők
házi szentjének álcázott Kiss Elemért, aki bizony szépen kibulizgatott magának és cégecskéjének eztazt (Malév, Autópálya Rt., meg a
különösen otromba Magyar Nemzet-szerződés). Persze, nem áll
szándékunkban kormányt dönteni, de még sok minden előkerülhet a fiókokból... –TÉTÉNYI ISTVÁN

A nemzetközi helyzet fokozódik
Mindannyian emlékszünk még Virág elvtárs szavaira: „Pelikán elvtárs, egyszer még kérünk magától valamit”. Nos, a magyar diplomácia
Medgyessy Péter itthon diadalmenetként beállított washingtoni látogatása után Pelikán bőrében
érezheti magát – legalábbis ami az iraki válságban való részvételi „lehetőségünket” illeti.
iszen alig pihente ki a delegáció a repülőút fáradalmait,
amikor jött a hír: Taszáron
tolmácsképző központot nyit
a Pentagon. Hihető történet.
Hogy pontosan mi zajlik ott, azt a
mai napig sem tudjuk. Tény viszont, hogy körberöhög minket az
egész nyugati sajtó a balekságunkért, amivel ezt a feladatot egyedüliként bevállaltuk. Épp hogy
megnyugodtunk a pártelnöki
ambíciókkal megáldott-megvert
Juhász Ferenc szavai hallatán –
miszerint Taszárral letudtuk szövetségesi kötelezettségeinket –,
mikor egy januári reggelen megláttuk Medgyessy Péter aláírását
azon a bizonyos levélen. A magyar
miniszterelnök nyolcadmagával
biztatta harcias kiállásra a vén
kontinenst Irak kapcsán, ezzel az
amerikaiak kívánságának megfelelően hetekre lehetetlenné téve
közös EU-álláspont kialakítását.
Kovács László ekkor is megmondta a frankót: megtudtuk, hogy párizsi nagykövetünk pillanatok
alatt győzte meg a kissé bizonytalankodó francia külügyminisztert
Budapest lépésének helyességéről. Ha feltesszük, hogy Kovács
László igazat mondott – miért is
gondolnánk az ellenkezőjét –, akkor súlyos kommunikációs zavarok lehetnek a francia kormányban. Két nappal később ugyanis, a
levél kapcsán kirobbant európai
verbális pankráció közepette
Chirac elnök a diplomáciában
szokatlan stílusban tudatta az
amerikai álláspontot kritikátlanul
magukévá tevő EU-tagjelöltekkel,
hogy jobban tették volna, ha „befogják”.
Szólnának be Orbán Viktornak
ilyen stílusban, független médiaértelmiségünk már a milosevicsi
Szerbiához hasonlítaná hazánk
helyzetét, amelynek a következő

H

húszezer évben esélye sem lenne,
hogy elnyerje a csodálatos Európa
megbocsátását, stb. Most viszont
„rendben van”, hogy meghatározó uniós országok soha nem látott
módon anyáznak minket, a húsz
évvel ezelőtt a Kreml tövéből jelentő „Amerika-szakértők” csillogó szemekkel ecsetelik Washington küldetéstudatát és kritikátlanul mennek el a külügyminiszterünk olyan baromságai mellett,
mint hogy Szaddam Husszein rakétái Budapestet fenyegetik. S mikor a Fidesz garanciákat kér, hogy
Most viszont „rendben
van”, hogy meghatározó
uniós országok soha nem
látott módon anyáznak
minket, a húsz évvel ezelõtt a Kreml tövébõl jelentõ „Amerika-szakértõk” csillogó szemekkel
ecsetelik Washington küldetéstudatát és kritikátlanul mennek el a külügyminiszterünk olyan baromságai mellett, mint
hogy Szaddam Husszein
rakétái Budapestet fenyegetik
a NATO átvonulási kérelme a
brüsszeli döntésnek megfelelően
csak Törökország megsegítését és
védelmét célozza majd – a Pelikánkormány tervezete „véletlenül” tágabb értelmezésre adott lehetőséget –, akkor az ellenzék „súlyosan
árt Magyarország nemzetközi tekintélyének”. Pedig hogy miről van
szó, jól szemlélteti azon amerikai
harci helikopterek példája, amelyek a vita idején egy korábbi, Afganisztánra vonatkozó légtérhasználati engedély alapján tankoltak Ferihegyen s indultak tovább – Törökországba... – BENKŐ LEVENTE
2 0 0 3 .
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Demokráciadeficit Magyarországon • Munkában a magán-ÁVÓ • Az ellenfelek árokbatemetése

Jogvesztõhely Magyarországon
A miniszterelnökre kiabálókat elviszik, az egykori ellenfeleket meztelenre vetkőztetve motozgatják, a „politikailag inkorrektek” jelképei csak fele akkorák lehetnek, mint a kormányerőké. Egy népköztársaság kelléktárába
mindez belefér. Magyarország 1989 óta nem
népköztársaság. És mégis…
kormány kilenc esetben átlépte
a jogállam határait! – rikkantotta tavaly tavasszal Sükösd Miklós szociológus. Ma már nem
tesz ilyet. Az akkurátusan pontokba
szedett lajstromon ugyanis kizárólag
az előző országvezetés bűnei szerepelnek; a mostani kormány természetesen sohasem lépi át a jogállam határait. Legalábbis Sükösd szerint – hiszen
a baloldal üdvöskéje a kormányváltás
óta egyszer sem talált alkalmat, hogy
felemelje a mutatóujját. Pedig ha csak
egy iciri-picirit is következetesnek
akarna mutatkozni, be kellene látnia:
Medgyessyék röpke kilenc hónap alatt
annyi helytelenséget követtek el,
amennyihez – Sükösd szerint –
Orbánéknak négy esztendőre volt
szükségük.
Haladjunk sorban a vádakkal. A
Fidesz 1. kisajátította a közmédiát; 2.
tavaly egyoldalúan egészítette ki az
Országos Választási Bizottságot; 3. a
Happy Enddel és a Defenddel párhuzamos államot épített ki; 4. kormányforrásokat használt pártcélokra; 5.
politikai ellenségképet gyártott; 6. fe-

A

ketepropagandát alkalmazott és tudatosan rémhírt terjesztett; 7. saját céljaira használta a kultúrpolitikát; 8. a
két választási forduló között bevonta
a kampányba az oktatási intézményeket; 9. megkérdőjelezte a választások
eredményét.
Amolyan tartalomjegyzék gyanánt
– az előző felsorolás tükörképeként –
nézzük a mostani leltárt: 1. A kormánypártok kisajátították a közmédiát; 2. az OVB a szocialisták szája íze
szerint tesz javaslatot a választási törvények módosítására; 3. a ProWare
Kft. és más magáncégek állami adatok birtokába jutnak; 4. a baloldal
kormányforrásokat használ pártcélokra; 5. az árok betemetése helyett
az ellenfelek árokbatemetése; 6. az
MSZP feketepropagandát alkalmazott (Ron Werber) és tudatosan rémhírt terjesztett (23 millió román munkavállaló); 7. továbbra is baloldali kézben a kultúra; 8. szabadabb drogterjesztés az iskolákban; 9. az önkormányzati választások előtt a belügyminiszter a pártlogók szavazólapon
való elhelyezését – baloldali értelmi-

Ha ember kell a gátra…
dén januárban indított elszánt
támadást a Fiatal Baloldal – Ifjú
Szocialisták Mozgalma az országot fenyegető neonáci veszély ellen, amikor Újhelyi István, a szervezet elnöke levelet írt a legfőbb
ügyészhez a Vér és Becsület Kulturális Egyesület közhasznúságának
ügyében. Ugyan az ügyészség nem
sok mindent tehetett az egyesület
bejegyzésével (hacsak nem foglalják
alapszabályukba az alkotmányos
rend megdöntését, mint kitűzött
célt), de legalább lehetett Polt Pétert
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egy kicsit sározni neonáci-kabátlopási vonalon.
A küzdelem néhány hét múlva
folytatódott, amikor a Fiatal Baloldal olyan helyszínekre kért területfoglalási engedélyt, ahol a Vér és Becsület is szeretett volna egy kicsit parádézni. Az utóbbi szervezettől a
rendőrség megtagadta az engedélyt
a gyülekezésre, mivel az „a közlekedés rendjének aránytalan sérelmével
járna”, majd még aznap engedélyt
adott a Fiatal Baloldalnak – ugyanarra a helyszínre. A fiatal baloldaliak
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ségiek által is – vitatott módon szabályozta, s ezzel a Fideszt hozta hátrányba. Mint azt látni fogjuk, az
MSZP–SZDSZ-család jogkorlátozó,
demokráciaszűkítő gyakorlatai e kilencpontos „bűnlista” határait is szétfeszítik.
Újfajta állambiztonság
Medgyessy Péternek szinte nincs
olyan nyilatkozata, melyben ne beszélne arról, milyen kínosan tiszteli a
törvényeket. Ha igazat beszélne, ma
már nem volna miniszterelnök. „A bizottság (…) felszólítja dr. Medgyessy
Pétert, országgyűlési képviselőt és a
Magyar Köztársaság miniszterelnökét, hogy országgyűlési képviselői mandátumáról és miniszterelnöki tisztségéről a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül mondjon
le” – értesítették a közelmúltban a
kormányfőt az átvilágítóbírák. A miniszterelnök – persze (?) – nem engedelmeskedett.
Ehelyett országértékelő beszédet
olvasott fel a Parlamentben. Beszédet
a nagybetűs „Köztársaságról”. A felszólalás egy pontján mélyen a hallgatói szemébe nézett, és újfent a törvényesség betartása mellett tört lándzsát – majd néhány másodperc múlva meghazudtolta korábbi szavait.
„Az előző kormány tevékenysége során a közpénzek felhasználását nagyon sok aggály kísérte. (…) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal eddig
érezhették, hogy nagy blamázs lesz,
ha a lefoglalt Hősök Terén és a Felvonulási téren maroknyian tüntetnek
majd a neonáci veszély ellen, ezért
egy ügyes húzással arra kérték szimpatizánsaikat, hogy inkább maradjanak otthon. Bejött a számításuk, milliók tüntettek otthonmaradásukkal
a szélsőjobb veszély ellen, míg a téren tucatnyi fiatal adott elő körtáncot a nagy erőkkel kivonuló sajtó szórakoztatására. Gerő Dániel, a szervezet alelnöke itt jelentette be, hogy országgyűlési képviselőik kezdeményezni fogják a gyülekezési törvény
módosítását. Elképzeléseik szerint a
rendőrség politikai szempontokat is

70 milliárd forint ügyében tett feljelentést. (…) Az igazságszolgáltatás alapos és – sokak szerint túlságosan is –
lassú. Hallom a türelmetlenek hangját, mégsem vagyok hajlandó egyetlen
lépéssel sem letérni a törvények útjáról. Erkölcsi ítéletet viszont bíróság
nélkül is alkothatunk. Az én erkölcsi
mércémnek a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által feltárt ügyek – szóval a 70 milliárd – nem felelnek
meg” – mondta Medgyessy. Talán
még vannak, akik emlékeznek: amikor Orbán Viktor azon reményének
adott hangot, hogy az elsőfokon elmarasztalt Várhegyi Attilát a bíróság
másodfokon felmenti, ellenfelei az
akkori miniszterelnök torkának estek, kiáltván: befolyásolni akarja a bíróságot! Ma nem történnek ilyen esetek, s a miniszterelnök is büntetlenül
prejudikálhat, vagyis varrhat egy
egész kormány nyakába 70 milliárd
forintnyi hűtlen kezelést – bírósági
per vagy ítélet nélkül; és Bárándy Péter arca is rendben van. Figyelemreméltó körülmény, hogy a Keller László közpénzügyi népbiztos keze alá
dolgozó – az állami tulajdonú Magyar
Fejlesztési Bankra (MFB), társcégeire
és korábbi vezetőire rászabadított –
ProWare Kft. tevékenysége nyomán
tavaly ősszel még 400 milliárd forint
sorsáért aggódtak a tiszta kezű szocialisták.
A hatalomszerzés, illetve -birtoklás
– csakúgy, mint az üzletszerű kéjelgés
mérlegelhetne egy-egy demonstráció
engedélyezésekor – mint a régi szép
időkben.
Végül – hosszú huzavonát követően – a Vér és Becsület a Kossuth térre kapott engedélyt, a MAZSIHISZ
ellendemonstrációjával párhuzamosan lezajló megemlékezés kölcsönös
kiabálásba fulladt. Ugyanide a Fiatal
Baloldal háromezer résztvevős tiltakozó megmozdulást jelentett be,
majd az utolsó pillanatban lemondta
a rendezvényt. Az indok: a vidéki
szervezetek nem tudták megoldani a
fővárosba utazást, a budapesti tagságnak pedig egyéb elfoglaltsága akadt
egy MSZP-rendezvényen. – TURUL
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– a szövés-fonásnál is ősibb mesterség; módszertanát és a rendszer(vissza)váltási technikákat volt ideje kitanulni az MSZMP-időkben érlelődő
mai kormánynak. „Fizess meg egy
könyvvizsgálót, uszítsd rá az ellenfeledre, kriminalizáld a múltját, és fenyegesd bírósággal, börtönökkel, ezzel-azzal” – olvasható a régi recepteken. A mostani felállásban a kormány „magán-ÁVÓ”-ja a már emlegetett ProWare Kft. (volt). A cég
ugyan csak 2000 decemberében vette fel tevékenységei közé a könyvvizsgálatot, és a Magyar Könyvvizsgálói
Kamarának (MKVK) sem tagja,
Medgyessyék mégis odavannak érte.
(A törvény szerint egyébként csak az
MKVK tagjai foglalkozhatnának
könyvvizsgálattal. „Na és?!”) A közel
200 milliónyi közpénzt elnyelő társaságnak referenciái persze nemigen
voltak, kapcsolatai annál inkább.
Láss csudát, a ProWare-csoport arcai
korábban egytől egyig a Juszt László
fémjelezte Clean Produkció Kft. felügyelő-bizottsági tagjaiként mutatkoztak – vagyis régi cimborái a
médiapitbullnak. A fejlesztési bank
kétes hírű vezérét, Erős Jánost és
Medgyessyt viszont az evilági vadászmezőkről ismeri Juszt – egyszóval
össze-összejárnak, iddogálnak, lakomáznak. Világos, hogy a ProWarenek nem kellett hegyeket mozgatnia
ahhoz, hogy állami megrendelésekhez jusson. A magáncég szabadon
belevethette magát a banktitkok, az
állami cégek által kötött szerződések
világába – s ugyan ki akadályozza
meg, hogy a későbbiekben a Köztársaság információs vagyonával kereskedjen (vagy zsarolja piaci konkurenseit). Ez volna ma a jogállam; a jogbiztonság és a szabad gazdasági verseny hazája.
Van, aki szabadon szereti
A tavalyi kormányváltás után a keménykedő államhoz szokott, régi vágású rendőri vezetők csipája is kinyílt. Kíméletlenkedni kezdtek a
plebsszel szemben. Talán a parancsosztó hatalmasokra hallgattak, talán
a megfelelési kényszer hajtotta őket,
esetleg csak szórakoztak – szinte
mindegy. Az eredmény ugyanaz: a
rend őrei egy nap alatt háromszor
vetkőztették le a Millenáris Kht. –
hűtlen kezeléssel gyanúsítgatott –
volt vezetőjét, Berkecz Máriát. A motozások során nagy ügygonddal vizs-

Újfajta graffiti-divat – a múlt elkezdődött?
gálták át a hölgy testüregeit. Igen, a
testüregeit. Pedig a rendőrségi törvény értelmében „a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt,
amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával”.
Hát okozott… és nyilvánvalóan nem
állt arányban… Aztán elérkezett
2002. november 11., és minden kezdődött elölről: a rendőrök hajnali hat
órakor rátörtek a Happy End Kft.
ügyvezető igazgatójára, Csépányi Nórára – miközben éppen ismeretlen
tettes után nyomoztak (!) –, s elcibálták kétkilós, koraszülött kisfia mellől. Év végén újra villantott a Köztársaság rendőrsége: egy fénymásolószalonban elkobozták a Medgyessy Péter és Adrian Nastase december 1-jei
közös koccintgatása ellen meghirdetett tüntetés szórólapjait. (Minő meglepetés: a szórólapon bűncselekményre utaló nyom nem volt.) Az
eset legszánalmasabb epizódja, hogy
a boltos maga értesítette a hatóságot,
kérdezvén: „Lemásolhatom-e a
’Magyarok Világszövetsége – Felhívás tüntetésre’-röplapot?” Miután –
igazi alattvalóhoz illőn – beolvasta a

papír tartalmát a Nagy Testvérnek,
az ügyeletes gondolatrendőr közölte:
nem.
A túlkapásokra még egy nyomorult „Na és?!”-sel sem tudtak reagálni
a „szabadságszerető”, emberi jogilag
elkötelezett szoclibék. Pedig izgató
Ma nem történnek ilyen
esetek, s a miniszterelnök
is büntetlenül prejudikálhat, vagyis varrhat egy
egész kormány nyakába
70 milliárd forintnyi hûtlen kezelést – bírósági
per vagy ítélet nélkül; és
Bárándy Péter arca is
rendben van
előjátékról is gondoskodott a fakabátsereg: tavaly nyáron a Művészetek
Völgyében kapcsoltak le egy egyetemistát, amiért torokhangon szólongatta a D-209-es ügyből ocsúdó miniszterelnököt. (A bátor ifjú áruló-félének titulálta Medgyessyt.) A Tapolcai Városi Bíróság aztán – közvádas
eljárás során – rendzavarás szabálysértése miatt figyelmeztetésben része-

sítette Loppert Dánielt, majd idén januárban a Veszprém Megyei Bíróság
megszűntette az indokolatlan eljárást.
Röviden: a jogállam leverte a rendőrállamot. Egy ideig legalábbis így tűnt.
A 2003. február 15-i háborúellenes megmozdulásokat – a közlekedés
rendjének aránytalan sérelmére hivatkozva – kis híján megakadályozta
a rendőrség. Mindez abban a fővárosban történt, ahol egy takaros Love
Parade, vagy Libresse-futógála kedvéért az autósokat totális önkorlátozásra szokták kényszeríteni. A tüntetés
résztvevői előtt végül felszabadultak a
közutak, ám a demonstrálók egyikével-másikával azért leszámoltak a biztos urak. Egy ősmagyar gúnyába bújt
ifjút – aki „Medgyessy: jó érzés ennyi
segget nyalni?” feliratú, vörös csillaggal, sarló-kalapáccsal, EU- és USAszimbólumokkal ékesített transzparens alatt vonult – kiemeltek a tömegből, majd tiltott önkényuralmi jelképek használata miatt előállították.
(Persze házkutatást is tartottak a fiatalembernél, s elkobozták a bűnjelet
– egy brutális festékszóró flakont.) Ha
a rendőrség következetes, ezután mindenkit magával ráncigál, aki vizuális
eszközökkel teszi gúny tárgyává a vö2 0 0 3 .
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rös csillagot vagy a horogkeresztet. El- rendezvényeket ne két, hanem már
végre pontosan ilyen egy „kitekert” nyolc nappal korábban be kelljen jelenteni. (Emlékezetes: az 1990-es, najogállam.
pokig húzódó – ugyancsak törvénytelen – taxisblokádot a baloldaliak laza
„Oszolj, ha mondom!”
Miként az Alkotmány is kimondja, az polgári engedetlenségi akciónak taregyik legfontosabb emberi jog a gyü- tották. „Kisemberek robbantották ki,
lekezés és a szabad véleménynyilvání- az ő ügyük volt, sok szempontból
tás; ez a demokrácia szíve közepe. klassz pillanat. Mégsem ők profitálNincs liberális, aki ne az elidegeníthe- tak belőle. Ma már sajnálom, hogy
tetlen jelzőt fűzné e jogok mellé, s ne nem bukott meg a kormány, mint
a világ valamennyi illetékes szervéig ahogy azt is, hogy nem voltunk elég
szaladna, ha ezen jogát sérelem érné. kemények” – még két éve is így emléAz Alkotmányban biztosítottak próbá- kezett a taxis őrületre Tamás Gáspár
ját persze a gyakorlat jelenti – s hogy, Miklós, a balvilág „udvari bolondja”.)
Mi másként, mint a gyülekezési
hogy nem, a rendszerváltozás óta inkább a baloldali kormányoknak gyűlt jog megnyirbálására utaló törekvésmeg a bajuk a gyülekezés jogának biz- ként lehetne értékelni azokat a híretosításával. Két ciklussal korábban ket is, melyek szerint az állami jelkéKuncze Gábor volt a belügyminiszter, pek felülvizsgálatára létrejött bizottamikor a rendőrség nyugdíjas néniké- ságban felmerült: korlátozni kellene a
ket taszigált ki a Kossuth térről, tavaly tüntetések lehetséges helyszíneinek
nyáron pedig ugyancsak alaposan fel- sorát, s például a pártházak környékévértezett közegek verték szét – hosszú ről eleve száműzni az elégedetlenkeórák tétlenkedése után – az Erzsébet dőket. (Lapunk „értesülései” szerint
hídi tüntetést. Utóbbi produkció min- a hatóságok már ki is nézték valahol
den valamirevaló értékelés szerint Rákospalota külsőn azt a foghíjtelket,
szakmai dilettantizmus volt, ám az or- amelyet mindenféle tüntetés helyszíszágos rendőrfőkapitány nem azon néül javasolnak.) Ezzel szemben valagondolkodott, legközelebb miként mennyi rutinos tüntető tisztában van
lépjen fel megfelelő módon. Ehelyett vele: ha valahol, hát pont pártházak
– a demokrácia legnagyobb dicsőségé- környékén igazi a demonstráció.
Miként azt is tudja mindenki (küre – azt javasolta a kormánynak: a jövőben a közterület-foglalással járó lönösen a „született”, EU-konform

Napról napra
2002. június: A Magyar Fejlesztési
Bank ügyeinek vizsgálata az előző
vezetés leváltása után rögtön megkezdődik. A feltáró munkával egy
speciális céget, a ProWare Kft.-t bízzák meg, amely a bank több munkatársát is „kihallgatja”.
2002. július 4.: A rendőrség véres eszközökkel veri szét a szavazatok újraszámlálásáért demonstrálókat az Erzsébet hídon, a Kossuth téren, majd a Rákóczi úton. Civil tüntetők mellett újságírók is áldozatul
esnek a rendőri brutalitásnak. A demonstráció után Salgó László főkapitány azt javasolja a kormánynak:
szigorítsák meg a közterület-foglalás
szabályait.
2002. július 17.: Az MTV-t a gazdasági területeket felügyelő – vitatott legitimitású – Ragáts Imre irányítja ügyvezetőként. A Fővárosi Bí-
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róság a jogszabálysértés megállapítása mellett (!) fenntartotta hatályában azt a változást bejegyző végzést,
amellyel törölték a cégjegyzékből
Mendreczky Károly volt tévéelnök
nevét, és elnöki feladat- és jogkörben
eljáró ügyvezető alelnökként jegyezték be Ragáts Imrét.
2002. július 28.: Loppert Dániel
leárulózza Medgyessy Pétert a
kapolcsi fesztiválon. Az egyetemista
ellen rendzavarás miatt tesz feljelentést a tapolcai rendőrkapitányság.
2002. augusztus: „A jelenlegi hatalom a Magyar Nemzet felszámolására törekszik. A kormányzati nyomás következtében hatályban lévő
szerződéseinket sorra felmondják,
ezért új nyomdát kell keresnünk, a
hirdetések pedig gyakorlatilag eltűntek az újságból. Történik mindez akkor, amikor a Magyar Nemzet példányszáma soha nem látott magasságokba emelkedett, minden nap meghaladja a százezer eladott példányt.”
– olvasható a polgári napilapban.
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szocdemek): egy sztrájk akkor ér valamit, ha a munkabeszüntetés érzékenyen érinti a munkáltatót, és esetleg
emberek sokaságát. A kormány azonban megelégelte a hatályos lazaságot,
és úgy döntött: rendet vág a munka
világában is. Tervezetet készített hát a
Gazdasági Minisztérium, mely szerint
a jövőben nem lehet csak úgy a munkáltatók és munkavállalók helyi tárMi másként, mint a gyülekezési jog megnyirbálására utaló törekvésként lehetne értékelni azokat a
híreket is, melyek szerint
az állami jelképek felülvizsgálatára létrejött bizottságban felmerült: korlátozni kellene a tüntetések lehetséges helyszíneinek sorát
gyalásaira bízni, hogy sztrájk esetén
mekkora elégséges szolgáltatást kell
biztosítani. A Gazdasági Minisztérium tervezete a sztrájk esetén kötelező
szolgáltatás mértékét akarja újraszabályozni: ez például a vasútnál 25 százalékos lenne, a közúti közlekedésben
pedig üzemnyitástól 8 óráig, illetve
15-18 óra között teljes szolgáltatást
kell biztosítani. (Felhívjuk minden,
esetleg lankadó éberségű olvasónk fi2002. szeptember: A miniszterelnök váci látogatásakor többen
hangos nemtetszésüknek adnak
hangot. Két tüntetőt 40-40 ezer forint pénzbírságra ítél a városi bíróság.
2002. október 1.: Többször is
ruhátlan motozást alkalmaz a rendőrség Berkecz Márián, a Millenáris
Kht. volt igazgatóján az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága
fogdájában.
2002. október 20.: Az önkormányzati választásokon használt
szavazólapokon – a belügyminiszter
rendelete nyomán – a Fidesz logója
fele akkorának tűnik, mint a szocialista párté. Az Alkotmánybíróság később alkotmányellenesnek ítéli
Lamperth Mónika ügyködését.
2002. október 21.: Példátlanul
kemény fellépés jobboldali labdarúgó-szurkolók ellen. A beavatkozó
rendőrök „felülről jövő” utasításra
hivatkoznak.
2002. október 31.: Reformra

gyelmét, hogy fenti közlésünkkel lapunk picit sem mozdult el korábbi, elvi szilárdsággal képviselt álláspontjáról: az új sztrájktörvény tervezetének
fikázása még nem jelenti azt, hogy
mostantól jobban kell szeretni a magyar szakszervezeteket!)
Werber–Ficzere-összjáték
A gyülekezési jog csonkításán és a
sztrájkszabályok szűkítésén túl a politikai ellenfél mesterséges kiiktatására
is egyre több időt veszteget az
MSZP–SZDSZ-duó. Emlékezetes: az
önkormányzati választások előtt
Lamperth Mónika belügyminiszter –
keresztülhúzván az esélyegyenlőséget
biztosító szabályokat – összenyomatta
a Fidesz emblémáját, hogy a szoci
szegfű még ékesebben viríthasson a
szavazólapokon. A voksolás után maga az Alkotmánybíróság sietett a jogtisztelők segítségére, s kimondta: alkotmányellenes az önkormányzati választások kapcsán alkotott belügyminiszteri rendeletben a jelölőszervezetek emblémájának húszmilliméteres
méretét szabályozó szövegrész. Visszamenőleg persze nem lehet korrigálni
a választási eredményeket, így a Mónika-show – a taláros testület döntése ellenére – hatékonynak bizonyult.
A szocialista–szabad demokrata
koalíció gyakran megrémül tízfős parszorul a választási rendszer – nyilatkozza a Népszabadságnak Ficzere
Lajos. Az Országos Választási Bizottság elnöke ezzel túllépi törvényben
rögzített hatáskörét.
2002. november 11.: A rendőrök hajnalban rátörnek a Happy
End Kft. ügyvezetőjére, aki koraszülött kisfiát mindössze két nappal korábban vitte haza a kórházból.
2002. december 12.: A rendőrség elkobozza a december 1-jei
Medgyessy–Nastase találkozó elleni
tüntetés szórólapjait.
2003. február 14.: Nyilvánosságra kerül, hogy a gazdasági tárca be
kíván avatkozni az Országgyűlés által megalkotott törvényekbe, így a
sztrájktörvénybe is.
2003. február 15.: A – hosszas
huzavona után engedélyezett – háborúellenes tüntetés résztvevői közül
kiemeli a rendőrség a Medgyessyt
seggnyalással vádoló transzparens
készítőjét, és elkobozza festékszóró
flakonjait.
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lamenti „fölénye” láttán. Egy EUtagságra készülő ország kormánypárti
képviselői ugyanis jó eséllyel kapnak
visszautasíthatatlan külföldi meghívásokat, az 50 százalék plusz egy fős
többséget viszont így is biztosítaniuk
kell a T. Házban. Talán ennek köszönhető, hogy a közelmúltban több
MSZP-s politikus vetette fel: csak kéthetente kellene voksnapokat tartani a
parlamentben, mások pedig egyenesen az előrehozott választásokért kezdtek kampányolni. Ma úgy tűnik, végérvényesen megbuktak ezek a kísérletek. Ugyanakkor a szocialisták nem
mondtak le arról, hogy saját érdekeiknek megfelelően módosítsák a választási rendszert. Az Országos Választási
Bizottság MSZP-közeli elnöke, Ficzere
Lajos – túllépve a jogszabályban rögzített hatáskörén – előterjesztette az egyfordulós voksolásról, a kampánycsend
megszüntetéséről és a második kamara létrehozásáról szóló elképzeléseit.
A kétkamarás parlament régi szocialista álom – végre székhez juthatnának a pártfüggő szakszervezeti
bizalmik, az álkisebbségi kliensek
meg a többi régi vágású hálózati
embör; a kampánycsend eltörlése
megint csak lételeme az MSZP-nek. A
házi pr-guru, Ron Werber már a tavalyi voksolás előtt megmondta: csak a
kampánycsapatok révén lehet fenntartani a közvetlen kapcsolatot a választókkal; ez egyaránt igaz a kampányidőszakban, „illetve a választás napján, amikor mozgósítjuk támogatóinkat a szavazóurnákhoz”. A werberi
ukázt – a kampánycsendre vonatkozó
előírások miatt – eddig csak törvényellenesen teljesíthették (teljesítették?) a
szocialisták, érdekükben áll tehát saját gyakorlatukhoz igazítani a hatályos
paragrafusokat. Mit ad Isten,
Lamperth Mónika már jelezte is, hogy
támogatja a hazai voksszabályok
Ficzere-féle „nagykorúsítását”.
Tévés képtelenségek
A helyzet a médiafronton sem ad okot
derűlátásra. A Magyar Televízió közszolgálati intézményként megszűnt létezni – e jelenség nyilvánvaló politikai
vetületére most kár szót vesztegetni; a
jogi szempontok azonban talán kevéssé magától értetődőek. Baloldali értelmiségi körök felhördülését is kiváltotta már, hogy a köztévé – ki tudja, hányadik – megújulási kísérletének vezérfonalául a kereskedelmi televíziók
műsorainak langy koppintását tűzte.

Ez a tény önmagában is elegendő a
háborgáshoz, ám emellett bonyolító,
jogi megfontolásokra is alkalmat adó
tényező, hogy a Szabadság téri vezetés
mindezt anélkül teszi, hogy felelős elnöke lenne az intézménynek. Az pedig már a Népszabadság rovatvezetőjét, Révész Sándort is állásfoglalásra
késztette, hogy az MTV mértékadónak szánt politikai műsorát, a NapkelA kétkamarás parlament
régi szocialista álom –
végre székhez juthatnának a pártfüggõ szakszervezeti bizalmik, az álkisebbségi kliensek meg a
többi régi vágású hálózati
embör; a kampánycsend
eltörlése megint csak lételeme az MSZP-nek
tét kiadta Gyárfás Tamásnak és velejéig elfogult csapatának gebinbe. „A
Napkeltének az MTV képernyőjén az
az üzenete, hogy az áprilisi győztesek
elfoglalták a közszolgálati televíziót”
– írta a publicista a Beszélőben. Az arcátlanságnak egyébként van egy
olyan, hovatovább az életművészettel
határos szintje, amellyel találkozván
az ember úgy érzi: itt már csak a néma ámulatnak van helye. Ebbéli meggondolásból csak jelzésszerűen emlékezünk meg a miniszterelnök – felettébb szerény riporteri képességű – nevelt lányának, a Friderikusz-tanítvány
Tornóczky Anitának egyre sűrűbb
képernyős jelenlétéről. (Az ősközszolgálati Hortobágyi Éva nem tért vissza
a képernyőre, ám tanácsadóként kedvére terelgetheti az MTV ügyvezetőjét.
A „terelgetés” szó itt politikai felügyeletet jelent – Hortobágyi huszonéves
gyermeke, Komássy Ákos ugyanis manapság Medgyessy Péter személyi titkáraként mutatkozik.)
Rájár a rúd a Magyar Nemzetre is.
Állítólag maga Medgyessy Péter állt
azon rusnyaság mögött, hogy a Miniszterelnöki Hivatal – mindenféle üzleti
megfontolást mellőzve – a birtokában
lévő nyomdával felmondatta a polgári
napilap kinyomtatására kötött szerződést. Büky Dorottya, az ÁPV Rt. szabad demokrata kommunikációs igazgatója pedig bekérette az állami vállalatoknak a Magyar Nemzettel kötött
reklámszerződéseit, majd eltanácsolta
őket a további hirdetésektől. Ehhez
képest már csak rutingenyázásnak tűnik, hogy Medgyessy Péter washingto-

ni látogatásakor az országos politikai
napilapok közül egyedül a Nemzet tudósítóját nem vette fel az Amerikába
tartó repülőgépre, s hogy Kovács László a hírek szerint arra intette párttársait: ne nyilatkozzanak a polgári napilapnak. Kovácsnak egyébként nagy rutinja van az interjúk megtagadásában:
a pártelnök tavaly tavasz óta a Heti Választ is a „Nemszeretem” feliratú fiókban raktározta el elméje polcrendszerében. Ebben a hírben az a jó, hogy a
polgári hetilap – a háttérben meghúzódó közalapítvány állami támogatásának tizedére csökkentése ellenére –
még tartja magát.
Egy másik közalapítvány viszont
valósággal dúskál a közpénzekben. Az
Európai Unió népszerűsítésére kétmilliárdos támogatással létrejött szervezet tevékenységének árnyoldalaira
az Utolsó Figyelmeztetés – ha szabad
így mondani – az elsők között figyelmeztetett novemberben. Akkori írásunk újabb szempontokkal egészült
ki. Az uniós propaganda örvén köny-

nyen illetéktelenekhez (értsd: a szocialistákhoz) kerülhetnek személyes
adataink! – kiáltottuk néhány hónapja; most viszont már nem csak azon
megtévedt honfitársaink címe, telefonszáma válhat szabad prédává, akik
a közalapítvány vonalkódolt (!) üzenetéhez mellékelt válaszlevelet visszaküldték. A hosszú bájtok éjszakája
után való nyomozás jelszavával az
APEH egész adatbázisa kerülhetett ki
az adóhivatalból, ki tudja, milyen kezekbe – fogalmazta meg a jobboldal.
A kormány a dolog lényegét – az adatok másolását – elismeri, az abból levont következtetést viszont cáfolja. A
polgári politikusok nem várt helyről
kaptak segítséget: a szocialisták egykori fenegyereke, Csintalan Sándor –
aki nemzetbiztonság kérdésében látott már egyet s mást – szerint a rendszerváltozás óta a legnagyobb botrányról van szó. Lapzártánkkor a kormány a helyén van. (Kiss Elemér exkancelláriaminiszter viszont már
nincs.)
– B. D. S. – ZS. ZS.
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Sólyom László az Ellenzéki Kerekasztalról, Antall Józseffel való viszonyáról és a régóta együtt játszó vonósnégyesről

Alkotmányos múlt és európai jövõ
Az Alkotmánybíróság elnöke volt 1990 és 1998 között Sólyom László jogászprofesszor, aki az általa
vezetett testülettel egyetemben meghatározta a
rendszerváltozás utáni magyar demokrácia arcát.
Lapunknak adott interjújában a történelem átírásának kísérletéről, uniós csatlakozásunkról, az
európai alkotmány szövegéből kimaradt Gondviselésről és terveiről beszélt a nemzetközileg elismert tudós, tanár.
– Az elmúlt hónapokban egy sajátos történelem-átírási kísérletnek
lehettünk tanúi. Egyes kormánypolitikusok szerint a parlamentáris demokrácia nem 1990-től kezdődött, és ebből következően a
szabadság kormányainak számát
sem az Antall-kabinet megalakulásától datálják. Mennyire elfogadható ez az álláspont?
– Semennyire. Teljesen nyilvánvaló és már az Alkotmánybíróság is
leszögezte, hogy a rendszerváltozás
jogilag 1989. október 23-án történt
meg, amikor az új Alkotmány hatályba lépett. Ezt követően kellett a
jog- és gazdasági rendszert hozzá-

jogállamnak, hogy formálisan még
a nem szabadon választott parlament fogadta el az Alkotmányt és az
Ellenzéki Kerekasztalt sem választotta senki. Azonban ez nem ritka
máshol sem, a sok tekintetben mintánknak tekintett német demokrácia például megszállás alatt született.
– Önnek kulcsszerepe volt a
rendszerváltozás forgatókönyvét
megíró Ellenzéki Kerekasztal tevékenységében. 14 év távlatából
milyen érdekességek tűnnek fel az
akkori tárgyalásokból?
– Újraolvasva a jegyzőkönyveket,
nagyon erősnek tűnik a véletlenek

A Kerekasztalra teljesen a kollegiális légkör volt jellemzõ, persze néha rászóltunk a fiatalabbakra, de
szakmai ügyekben kifejezetten üdítõ volt, hogy a folyton veszekedõ szociáldemokratákkal és kisgazdákkal
szemben megjelent egy határozott, tiszta fejû társaság. Tanulságos az is, hogy alapvetõ alkotmányossági kérdésekben végül is nem elvi szempontok döntöttek, hanem szimbolikus megfontolások
igazítani az Alkotmányhoz. Örülök
annak, hogy nyáron vezethettem azt
a bizottságot, amely az ügynöktörvénnyel foglalkozott és akkor kimondhattuk, hogy Magyarország a
rendszerváltozás előtt nem volt jogállam. Tehát semmiféle összemosás
nem lehetséges. Más kérdés, hogy
az előző rendszerben is lehettek
olyan hatóságok, amelyek jogszerűen működtek, de attól az még nem
volt jogállam.
– Az 1990 márciusában lezajlott első szabad választás is fontos
korszakhatár…
– Az a „születési hibája” ennek a
8 • U
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szerepe. Sokszor – sürgető határidők miatt – felkészületlen emberek
döntöttek életbevágó dolgokról. Bizonyos, hogy sok félreértés is történt, például a résztvevők közül szerintem nem mindenki tudta, hogy
melyik választási rendszer mit is jelent pontosan. Vagy ott voltak az
úgynevezett „nosztalgiapártok” is,
amelyek fő törekvése a régi székházak visszaszerzése volt, és mindenhez úgy szóltak hozzá, mintha
1947-et írnánk. Utólag feltűnő
Tölgyessy Péter mellett Orbán Viktor céltudatossága, ahogy a vitákat
megállította, ha félrement a szó.

I G Y E L M E Z T E T É S

„A pártállam helyébe egy szabályszerűen működő jogállam lépett”
– Orbán esetében nem volt zavaró Önöknek, hogy valaki 26
évesen néha átvette a kezdeményezést?
– Nem, mert a Kerekasztalra teljesen a kollegiális légkör volt jellemző. Persze néha rászóltunk a fiatalabbakra, de szakmai ügyekben kifejezetten üdítő volt, hogy a folyton
veszekedő szociáldemokratákkal és
kisgazdákkal szemben megjelent
egy határozott, tiszta fejű társaság.
Tanulságos az is, hogy alapvető alkotmányossági kérdésekben végül is
nem elvi szempontok döntöttek, hanem szimbolikus megfontolások.
Mindkét tárgyaló fél részéről rendkívül sok készületlenség volt.
– Az akkori időket kritikus
szemmel nézők közül van, aki szerint túl sok kompromisszum született, és 1989-ben többet kellett
volna kicsikarni a hatalomtól,
hogy később teljesebbé váljék a
rendszerváltozás.
– Pedig gyakorlatilag minden
megváltozott. A pártállam helyébe
egy teljesen szabályszerűen működő
jogállam lépett. A tárgyalások idején még azt sem lehetett tudni, hogy
ez miképpen valósul majd meg. A
körülményeket sem szabad elfelejteni: itt volt a szovjet hadsereg, körülöttünk még működtek a diktatúrák, és senki nem tudta, hogy ki

győz az első szabad választáson.
– Ön 1989-ben kiszállt a napi
politikából, s először csak helyettes vezetőként, majd elnökként
irányította az Alkotmánybíróság
munkáját. Mi jellemezte kapcsolatát a politikával? Úgy tudjuk, hogy
megválasztása után mindössze
kétszer beszélt Antall Józseffel,
pedig jóbarátok voltak.
– Már a Kerekasztal alatt tudtam, hogy nem szeretnék politikával foglalkozni és nagyon örültem
az alkotmánybírói felkérésnek. Elsősorban a német alkotmánybíróság
attitűdjét, társadalomban elfoglalt
helyét szerettem volna megvalósítani. Mivel sokat éltem Németországban, érzékeltem azt a hihetetlen tekintélyt, amelyet a német testület
élvezett. Ebbe a magatartásba pedig
nem fért, nem férhetett bele a napi
politikával való kapcsolat: az Alkotmánybíróság – helyzetéből adódóan
– arisztokratikus, nem pedig demokratikus intézmény és nem kommunikálhat politikusokkal…
– Ezt az „elzárkózási politikát”
talán a közvélemény is becsüli, hiszen a közvélemény-kutatásokban
rendre a legnagyobb bizalommal
tekintenek az állampolgárok az
Alkotmánybíróságra, messze jobban bíznak benne, mint a pártokban vagy a parlamentben.
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– Nem hiszem, hogy így lenne
mérhető az Alkotmánybíróság súlya. Véleményem szerint nem politikai intézményt nem is lenne szabad
összevetni politikai szervekkel; ráadásul a népszerűségi sorrendből
sem rajzolódik ki valamiféle logika
vagy értékrend. Az viszont igaz,
hogy az Alkotmánybíróság bizalmat
keltett, hiszen bárki közvetlenül a
testülethez fordulhatott, és ezzel tömegesen éltek az emberek. Ez nagyon erős legitimációt adott, az Alkotmánybíróság a direkt demokrácia csatornája lett egy kivételes történelmi korszakban. Ezt a feltámadt érdeklődést az amerikai szakirodalom kifejezésével nevezhetjük
constitutional momentnek, alkotmányozó pillanatnak vagy egyszerűen kegyelmi állapotnak. A politikával való viszonyra visszatérve: mind
a mai napig bánt, hogy nem tudtam
elbúcsúzni Antall Józseftől. Valóban mindvégig tartottuk a távolságot, de ma már úgy látom: senkinek
nem lehetett volna kifogása, ha az
Alkotmánybíróság elnökeként s egyben barátként búcsút veszek tőle
halála előtt. Nem így történt, s ezt a
mai napig sajnálom.
– Minden kormány idején voltak ügyek, konfrontációk. Hogyan élték ezt meg a testületen
belül?
– Természetes, hogy vannak öszszeütközések a mindenkori kor-

juk az igazságtétel ügyében az igazságosság és a jogbiztonság elve között. Azt is el kell mondani, hogy az
Alkotmánybíróság nem jobb- és baloldali szimpátiák mentén polarizálódott, hanem sokkal inkább az
egyes kérdésekben tanúsított liberális vagy konzervatívabb álláspontok
szerint csaptak össze a vélemények.
Ehhez hozzátartozik persze az is,
hogy a testület nem baráti közösség
volt: nem voltak közös programok,
az üléseken nem tegeződtünk; leginkább a régóta együtt játszó vonósnégyes tagjaira hasonlítottunk, akik
közös útjaik során a lehető legtávolabbi szállodai szobákat igyekeznek
elfoglalni.
– Lezárult-e a jogállami átalakulás? Különösen fontosnak tűnik
a felvetés az uniós csatlakozás kapcsán.
– Magyarország nem az uniós
csatlakozástól lesz jogállam, s még
kevésbé jobban jogállam. Az Unió
jogállamok közössége. Emlékszünk
még arra az időszakra, amikor az
Európa Tanács tagsága volt az áhított cél. A strasbourgi székhelyű
szerv valóban sok jogállami „bizonyítékot” követelt leendő tagjaitól.
Fontos szempont az is, hogy menynyire járja át a társadalmat a jogállamiság szelleme. Gyakran olvasható amerikai szakirodalomban az a
bosszantó állítás, hogy Közép-KeletEurópában nem interiorizálták a

Nem tartok attól, hogy gyengülne a magyar nemzettudat az unión belül, mert nem látok arra utaló jelet,
hogy kialakulóban lenne egy európai nemzet. Nyilván
van európai kultúra és európai identitás, de ez – pontosan a regionális kultúrák felvirágzásával – sokkal
inkább a sokszínûség, mintsem az uniformizáltság jegyeit mutatja
mánnyal, hiszen a végrehajtó hatalom mégiscsak egy politikai erőtérben mozog, jogi, társadalmi, gazdasági céljai vannak, míg az Alkotmánybíróság célja az alkotmányt érvényesíteni a politikával szemben.
Ez persze strukturális probléma is:
a magyar Alkotmánybíróság absztrakt jellegű, tehát normakontrollal
és nem konkrét ügyekkel foglalkozik. Ez rendkívüli hatalom, de rendkívüli felelősség is egyben, hiszen az
ország sorsát befolyásoló elvi kérdésben kellett állást foglalnunk.
Ilyenkor nagyon sokat vívódik az
ember, hiszen dönteni kellett mond-

jogállami gondolkodást, itt mindenki a törvények megkerülésén mesterkedik. Szerintem ez nem így van:
egyszerűen arról van szó, hogy a
társadalom jelentős része még más
korszakban szocializálódott.
– Az Európai Konvent éppen
mostanában szövegezi a jövendő
európai alkotmányt, amelyben –
úgy tűnik – még csak utalás sem
lesz Istenre és a mégiscsak az európai civilizáció alapjait jelentő
zsidó-keresztény hagyományra.
Mit gondol, mi lehet ennek a látványos mellőzésnek az oka?
– Tapasztalatom szerint a brüsz-

„Magyarország nem az uniós csatlakozástól lesz jogállam”
szeli tisztviselők valójában a keresztény egyházakat a civil szervezetek
részeként képzelik el, amelyek néha
kényelmetlen terheket vesznek le a
vállukról – különösen a menekültkérdésben –, folytonos igényeikkel
pedig inkább csak gondokat jelentenek, konfliktusokat gerjesztenek.
Valójában már eldöntött dolog,
hogy semmiféle, a Gondviselésre
való hivatkozás nem lesz benne a
szövegben. Az európai parlamentben néha hallható tiltakozás inkább
a hazai közönségnek szól.
– Úgy tűnik, hogy Nyugat-Európában reneszánszukat élik a különféle regionális identitások, egy
strasbourgi polgár például ugyanolyan fontosnak tartja elzászi,
francia és európai kötődését. Megváltozik-e a magyar nemzettudat a
csatlakozást követően?
– Az említett eset kicsit speciális,
hiszen Strasbourg több szempontból is határváros. El tudom képzelni, hogy valamikor a későbbiekben
például egy nagyváradi lakos a strasbourgihoz hasonlóan határozza
meg magát. Ezzel együtt nem tartok
attól, hogy gyengülne a magyar
nemzettudat az unión belül, mert
nem látok arra utaló jelet, hogy kialakulóban lenne egy európai nemzet. Nyilván van európai kultúra és
európai identitás, de ez – pontosan

a regionális kultúrák felvirágzásával – sokkal inkább a sokszínűség,
mintsem az uniformizáltság jegyeit
mutatja. Úgy vélem, hogy az Európai Unió olyan funkcionális közösség, amelyre mindenképpen szükség van. Államjogi változások lesznek, de ezek szerintem nem érintik
majd a nemzetek létét. Persze számolnunk kell azzal, hogy a súlyunknak megfelelő befolyásunk lesz az
unión belül, ezért időről időre majd
koalíciók tagjaiként kell hallatnunk
a hangunkat bizonyos kérdésekben.
– Vállal-e a közeljövőben közéleti szerepet? Még köztársasági
elnök-jelöltként is felröppent a neve.
– Az ember neve sok minden kapcsán felröppen, nem kell mindennek
hitelt adni. 1995-ben valóban volt egy
megkeresés, de akkor nem lehetett
kérdéses, hogy az Alkotmánybíróság
fontosabb, hiszen az akkori ellenzék
csak egységét szerette volna demonstrálni a közös jelölttel. Jelenleg felfüggesztettem tanári tevékenységemet és
háromévi fizetés nélküli szabadságot
vettem ki az egyetemen. Egy áttekintő szakmunkán dolgozom, és meg
kell mondanom, hogy nagy örömömet lelem benne. Remélem, lesz elég
energiám a befejezésére, pillanatnyilag ez a munka teljesen lefoglal.
– ABLONCZY BÁLINT, NÉVAI GÁBOR
2 0 0 3 .
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Tányérsapkák és rántott denevérek

Laosz: szegény gazdagok
haiföld felől, a thai–lao barátság
hídján keresztül közelíthető meg
legkönnyebben a lótuszevők országa. Öreg úttörőként rögtön
otthon, régi novheten éreztük
magunkat: a tányérsapka itt sem jár
egyedül. Ahol tányérsapka van, ott
kell lenni libafos-zöld karton egyenruhának, vörös váll-lapoknak, sok-sok
színes kitüntetésnek, no és a háttérben egy békésen hullámzó sarló-kalapácsos zászlóerdőnek. Sorban állás,
fegyelmezettség, pecsétek, papírok.
Már tényleg a 70-es években érezhettük magunkat, azt vártuk, hogy megszólal a rádióban Kádár János, és enyhe laó akcentussal bejelenti, hogy a
krumplileves legyen krumplileves…
Talpunk alatt a népi demokratikus
Laosszal, vörös zászlók és leszakadt
UAZ-ok gyűrűjében nekivágtunk az
ismeretlennek. Néhány kilométer
után nyilvánvalóvá vált, az öt milliós
Laosz (Lang Szang – a Millió Elefánt
országa) nem véletlenül tagja a világ
legszegényebb húsz országát tömörítő
Szegények Klubjának. Hogy ez így
alakult, annak két oka van. Egyrészt
Laoszt sohasem szelték át jelentősebb
karavánutak, másrészt „a szegény embert az USA is bombázza”-elvnek köszönhetően Laosz kapta a világ legalaposabban szétbombázott országa címet. Amerika 1964 és 1973 között
naponta támadta Délkelet-Laoszt,
azért mert itt voltak az észak vietnamiak hadtáp-vonalai. Több bomba
hullott Laoszra, mint Európa összes
országára a II. világháborúban. Hiába no, nem élhet mindenki a lézerirányítású rakéták korában. Laosz több
más negatív rekorddal is rendelkezik.

T

TELJES NÉV:
Laoszi Népi
Demokratikus
Köztársaság
Terület:
236.000 km2
LAKOSSÁG :
5,5 millió fő
FŐVÁROS:
Vientiane (500 000
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Laosz azok közé az országok közé tartozik,
amelyhez nem kötődnek sztereotípiák. Az átlagmagyar számára Laoszhoz nem kötődik semmi. Ahhoz, hogy négy-öt nagyobb várost, vagy
néhány laoszi történelmi személyt megnevezzünk, nincs mese, doktoriznunk kell az ELTE
Kelet-Ázsia Tanszékén. Hogy Távol-Kelet-túránk során mégis erre vetődtünk, annak két
oka volt. Egyrészt egy Luang Prabang nevű eldugott város, amelyet az UNESCO 1995-ben a
világörökség részévé nyilvánított, másrészt az,
hogy ebben az országban még sikk veteránnak
lenni, és a sarló-kalapács sem tartozik az önkényuralmi jelképek közé.

Céllövölde laó módra – darts-szal és lufikkal
Az országban nincs egyetlen kilométer vasút sem, ellenben van összesen
kilenc darab közlekedési lámpa. Fővárosát, a félmilliós Vientiane-t Ázsia

fő)
NYELV:
laoszi
(rokon nyelv a thaial)
VALLÁS:
60% buddhista,
40 % animista
GAZDASÁG:
Az egy főre jutó GDP
alig 300 $

SZÓRAKOZÁS:
1 liter laó whisky
180 Ft.
SPORT:
A 2002-es vb selejtezőkön csapatuk csoportjában ellenfeleitől –
Omán, Szíria, Fülöpszigetek – 6 meccsen
40 gólt kapott.

I G Y E L M E Z T E T É S

legnagyobb falujának nevezik. Joggal, hiszen a városban, amely a
Mekong partján fekszik, több disznó
sündörög az utak mellett, mint ellenőr a buszokon. Ezen persze nincs mit
csodálkozni, mert Vientiane-ben
nincs tömegközlekedés. A fővárosban
nem sok időt töltöttünk (egyetlen
nevezetessége a még francia gyarmati
időkben épült diadalív, hehe), felpattantunk egy tömött Luang Prabang
felé induló helyi buszra, és hetven
utas, két láda naposcsibe, három láda kacsa, másfél kecske, és néhány
mázsa rizs társaságában megtapasztalhattuk, milyen érzés a XXI. század-

ban laónak lenni – olyan mint magyarnak: jó, de néha nehéz. A laók az
idegenekkel félénkek, tartózkodóak,
de nagyon kedves emberek. Útitársaink például azonnal megosztották velünk elemózsiájukat, és bár idegen
nyelveket nem nagyon beszéltek,
azért szemmel jelezték: rokonszenveznek a már kissé gyűrött háromfős
csapatunkkal. Egyébként a laó konyha – hasonlóan a thaihoz – nagyon
ízletes. Persze európai ember számára akadnak nehezen emészthető
különlegességek. Ilyen a sült bogár
chips vagy a rántott denevér. A rovarok közül népszerű a házi és a mezei
szöcske, de közkedvelt a ganajturó és
a cserebogár is. Aki nem szeret túl
sokat babrálni a konyhában, az persze akár nyersen is bekaphatja ezeket
az ízletes kis fehérjebombákat. De
nemcsak a rovarok kerülhetnek az
ünnepi asztalra – ha nem vigyázunk,
könnyen ott landolhat egy mókus
vagy egy denevér mellett akár egy patkány is. De az egzotikus kaják mellett
bizonyos füvek is népszerűek. Így történt, hogy amikor egyedül sétálgattam Luang Prabang piacán, egy idősebb hölgy hozzám lépett, a kezéből
tölcsért formált, és a szája előtt finoman elkezdte mozgatni. Közben rám
mosolygott és kérdően nézett. Bevallom, zavarba jöttem. Bár sokat hallottam Délkelet Ázsia szexpiacairól,
azért ezt egy kicsit mégis soknak éreztem. Kissé elpirultam, szégyenlősen a
félrenéztem, és jó keresztény módjára
legyintettem, jeleztem, hogy nem élek
a gáláns ajánlattal. De alig haladtam
néhány métert, egy másik idősebb
hölgy hasonló mozdulatsorral, hasonló kérdő tekintettel nézett rám. Majd
egy következő, és ismét egy következő. Mire úgy érezhettem volna, hogy
egy nyugdíjas szexbuli közepébe
csöppentem, az egyik idős hölgy végre megkérdezte tört angolsággal:
smoke? Ekkor értettem meg, hogy a
Laosz a világ azon kevés országa közé
tartozik, ahol kábítószer-piac a jól
szervezett helyi asszonykórusok kezén van, és nem pipázni, hanem füvet szívni invitáltak.
– NOVÁKPÓK

p u n c s

Az üvegvisszaváltás mint sport

Az üveghegyen túl
Ez a tevékenység kölyökkorban leginkább a házimunkában való aktív részvételnek minősíthető,
valamint alternatív pénzforrást takar. Néhány évvel később, a lázas házibulik korszakában azonban hirtelen megnőhet körülöttünk az üres üvegek száma, s akkor bizony újra kell fogalmaznunk viszonyunkat ehhez a világhoz. Ekkor dől
el, hogy kiből mi lesz: mindent eldobó barbár,
avagy lelkiismeretes visszaváltó. A többség a konszolidált polgári utat választja és a bevásárlás
egyik fakultatív programpontjaként megkezdi
küzdelmét az üvegvisszaváltás frontvonalán.
harc azonban nem könnyű.
Ugyanis amíg a Lajtától nyugatra immár évtizedek óta jól
működik a szelektív hulladékfeldolgozás intézménye, addig hazánk továbbra is inkább a balkáni
országokkal kel versenyre az értelmetlen hulladéktermelés és nyersanyag-pocsékolás sportágában. A

A

gondok már ott kezdődnek, amikor naivan azt hisszük, hogy a betétdíjas üvegeket mindenhol visszaváltják. De találékony a szocializmusban edzett magyar közértes
társadalom: ha éppen elfogy a rekesz, tele a raktár, vagy csak fáj az
eladó feje, akkor egyoldalú szankciókat vezet be. Ilyenkor közli,

Magyar Buhera • Műbőrfotel és fikusz-dézsa

Kádár apánk
a lakberendezésben
Óvatosan lépdelek szerelmem és szülei budapesti lakótelepi lakásában (vigyázat: a szülők nagyon
jó fejek és megveszekedett Wass Albert rajongók;
prolizást kéretik elfelejteni), ám egyszer csak
megmerevedek. Na, nem úgy: lelkiállapotomat a
parányi nappalit betöltő gigantikus csendes-óceáni életkép zaklatja fel. A falon ugyanis ott terpeszkedik Hawaii, homok, pálmafák, távolban a
kék ég, Pearl Harbor felé navigáló japán turisták
első és második hulláma, minden, ami kell.
lasszikus, mindenki által ismert elemekkel kezdjük. Volt
ugye az oviban a popsinkat sanyargató műbőr szék, amelyet
valami játékos endékás formatervező pirosra festetett. A hetvenes évek
elejétől forgalomba került darab sikerét bizonyítja, hogy a vidéki
művházak előterétől minisztériumi
tárgyalókig mindenütt fellelhető
több változatban – sok helyen mind

K

a mai napig. Persze szeretett budapesti közlekedési vállalatunk sem
akart kimaradni a buliból, a cég
konzervatív stylist-jai a mai napig ragaszkodnak a Kék Villámokon rendszeresített, barna és fekete színben
kivitelezett műbőr ülés-csodákhoz,
amelyek előnye többek között az is,
hogy meleg nyári napokon kiválóan
elfészkelődhetünk az ülést előttünk
használt utazó testnedveiben.

hogy csak az ott vásárolt üvegeket
hajlandó átvenni. S ha nincs szerencsénk, elég egy megvető pillantás a Bikavér címkéjére és már
szedhetjük is a sátorfánkat. Persze
túlhatalmával visszaélve egyéb határozatokat is hozhat ellenünk: sok
boltos egyszerűen „csak cserében”
vesz vissza üveget, noha ez nyilvánvaló méltánytalanság. Cselesebb
közértesek az üvegvisszaváltó egység nyitva tartásának roppant kreatív változtatgatásával igyekeznek
ritkítani a túlbuzgó vásárlók számát.
Még nem a professzionális kategóriához, de már a haladó amatőr
szinthez sorolható az az eset, amikor egy átivott éjszaka után kis keresetű, de élelmes látogatóink felajánlják, hogy majd ők megszabadítanak az üres üvegektől.
Emögött az a számítás húzódhat
meg, hogy egy közepes méretű bulin elkövetett tisztességes, kollektív
berúgás betétdíja fedezi a másnapos éttermi ebéd teljes költségét.
Ám sokan vannak olyanok is, akiknek az üvegvisszaváltás kifejezetHosszú évekig csak csodálattal
figyeltük gyermekkorunk másik
meghatározó elemét, az egész tenyeres kapcsolót is – tudniillik nem
értük föl, én speciel hét évesen tudtam először felkapcsolni a konyhában a villanyt, igaz akkor fél órán
keresztül csak azzal szórakoztam,
végül a lekvárfőző fakanál operatív
bevetésével tudtak leoperálni róla.
A találmány lényegét csak nemrégiben tudtam megfejteni: a diszkrét
műanyag-keretbe foglalt, általában
narancssárga vagy hupilila színű
kapcsolófelülettel rendelkező eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy az
italozásból hazatántorgó dolgozó
úgy is föl tudja kapcsolni a villanyt,
hogy csak homályosan emlékszik a
kapcsoló elhelyezkedésére. Elegendő egy egyszerű suhintás, és az előszoba jelentős részét elfoglaló eszköz már gyújtja is föl a fényt. A kérdést egy igen hosszú és igen intenzív szerkesztőségi hétvégén oldottuk meg többen összefogva, egy homályos helyen, hajnali négykor,
igen hangosan, valahol Magyarországon.
Bár a legelvetemültebb Linnéhívő sem rokonítaná egymással a

ten egzisztenciális kérdés. Ők a
profik, akik „hajléktalan-szatyorral”, más néven kaiseres zsákkal
közlekednek, amelynek teherbírása valóban elismerésre méltó. Érdemes megfigyelni, hogy ha Budapest egy forgalmasabb helyén elhelyezünk egy üres sörösüveget, az
meddig marad ott. A múlt héten a
Blaha Lujza téri villamosmegállóban elvégzett kísérletem szerint ez
az időtartam kettő perc tizenöt másodperc.
– ÁCS FERI

Aktuális betétdíjak:
Pezsgő: . . . . . . . . . . . . . .40 Ft
Bor: . . . . . . . . . . . . . . . .30 Ft
Sör: . . . . . . . . . . . . . . . .25 Ft
1,5 literes margitszigeti
kristályvíz: . . . . . . . . . . .40 Ft
2 l üdítő: . . . . . . . . . . . .60 Ft
2 dl üdítő: . . . . . . . . . . .15 Ft
0,5 dl tömény
(„fél dekás”): . . . . . . . . .10 Ft
2dl tömény: . . . . . . . . . .25 Ft
5 dl tömény: . . . . . . . . . .35 Ft

dézsás fikuszt és az alumínium dohányzó-asztalkát (rajta a minden tekintetben súlyos, csipkézett üveg hamutálcával), mi mégis közösen tárgyaljuk őket: leggyakrabban együtt
fordulnak elő. Mint azt egy nagyonnagy ember előszobájában megtanultam, az asztalt nem illik használni (tudniillik a hajlított alumínium
lábakon álló tákolmány könnyen felborul), a hamutartóba nem illik hamuzni, mert nagyon nehéz kimosni
(erre Icuka, a magyar titkárnők élő
ikonja figyelmeztetett), de a közelben bóbiskoló fikuszt nagyvonalúan
lehamuzhatják a dohányosok. A növényt tartalmazó fadézsa jobb helyeken diszkrét kovácsoltvas abroncscsal is büszkélkedik; az újítás az
1976-os év egyik legnagyobb lakberendezési bombája volt.
A feladat adott, tessék gyűjteni
ezen tárgyakat, ki tudja, mivel rendezik majd be 2025-ben a néprajzi
múzeumokat, ha most nem állunk
neki megmenteni a többszínű szalagokból összeállított műanyag függönyt, a mosómedvefarkakat, a Balaton fantázianévre hallgató szobabútort meg a gyékénymintás demizsonokat.
– A.B.
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Európához méltatlan állapotok
a magyar futball infrastruktúrájában

Azok a drága stadionok
Ahhoz, hogy megpróbáljuk megérteni, miről is
vitatkozik a sajtó, amikor a nyelvtörő, de igen
gyakran használt „stadionrekonstrukciós program” kifejezést emlegeti, megint csak kicsit meszszebbről kell indulni.
evesen tudják ugyanis, hogy a
harmincas-negyvenes évek
Magyarországán lényegesen
fejlettebb volt a futball infrastruktúrája, mint a huszonegyedik
század elején. Egyrészt akkoriban
lényegesen több volt a futballpálya,
másrészt voltak komoly meccsek
rendezésére alkalmas, fedett stadionok. Pedig sokan azt hiszik, hogy a
legújabb időkben maradtunk le az
egyre fejlettebb stadionokat építő
országoktól (azért nem mondom,
hogy Nyugat-Európától, mert csodálatos pályák épülnek manapság
Marokkóban, Dél-Afrikában, Lettországban vagy Grúziában éppen

K

A szocializmus évtizedeiben a falusi és külvárosi
pályák állaga nagy általánosságban folyamatosan
romlott az ország gazdasági és morális állapotával
együtt, komoly, nagy stadion pedig gyakorlatilag nem
épült az országban
úgy, mint a világ többi táján – kivéve Magyarországon…). A valóság
az, hogy a második világháborúban tönkrement pályák helyett
már soha többé nem épült annyi és
olyan stadion minálunk, mint
amennyi és amilyen korábban volt.
A szocializmus évtizedeiben a falusi és külvárosi pályák állaga nagy
általánosságban folyamatosan romlott az ország gazdasági és morális
állapotával együtt, komoly, nagy
stadion pedig gyakorlatilag nem
épült az országban, még ha vannak
is olyan biztató kivételek, mint a
Népstadion (amelyet azonban elfelejtettek befejezni az ötven évvel
ezelőtti ünnepélyes átadás óta,
majd úgy elhanyagolták, hogy mára inkább hasonlít egy ókori romra, mint egy futballarénára), vagy a
12 • U
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győri pálya (amelyet a „vörös bárónak” becézett Horváth Ede jóindulattal építtetett, de a zavaró atlétikai pálya és a fedél nélküli lelátók
már a harmincas évek drukkereinek igényeit sem elégítették volna
ki).
Ebben a helyzetben mondta azt a
polgári kormány négy évvel ezelőtt,
hogy fel kell újítani a futballpályákat. Ez persze már önmagában ellenvéleményeket szült, pedig a kormány annál sokkal többet és sokkal
jobbat akart, mint amit a stadionrekonstrukciós program végül jelentett. Hiszen a stadionrekonstrukciós
program nem lett volna több harmincegynehány profi csapat pályájának „kipofozásánál”. Olyan munkálatok elvégzésénél, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy ezeken a pályákon kultúrált körülmények között lehessen játszani és
szurkolni. Tessék belegondolni,
hogy az oly sok őrjöngést kiváltó
programra két-három év alatt összesen tizenkét milliárd forintot szánt a
kormány – harmincnyolc pályára
összesen! –, miközben mondjuk a
színházak felújítása vagy a BS újjáépítése egyenként ennek többszörösébe került (vagy hogy a műfajból
hozzunk példát: a minden magyar
pályánál jobb régi Wembley-stadion
lebontása után készülő új londoni
aréna egymaga több, mint a tízszeresébe kerül a magyar program teljes
költségének).
Nos, a Medgyessy–Gál J.-kormány
ezt a szerény programot is leállíttatta. Előfordult olyan eset, hogy a felújított stadionba kiszállított székek
felszerelését nem lehetett elvégezni,
mert egyik pillanatról a másikra lefújták a programot. Más kérdés,
hogy az érintett szocialista polgármesterek és képviselők is azért lobbiznak azóta, hogy folytatódjanak a
beruházások, a helyi politikában
ugyanis ez kulcskérdés.

I G Y E L M E Z T E T É S

Szükség lenne a Népstadion további fejlesztésére is
Úgy illett volna, hogy ez a tűzoltó munkának szánt projekt már
rég befejeződjék mostanra, s megkezdődjék a futball infrastruktúrájának valódi újjáépítése. Ennek
két pillére lett volna. Az egyik a
Bajnokok Ligája- és Európa-bajnoki meccsek rendezésére alkalmas
szuperstadionok építése a 2008-as
Európa-bajnoki pályázat jegyében. Kár utólag okoskodni, de
annyi talán megkockáztatható,
hogy a végül így is csak egyetlen
szavazattal elveszített magyar Ebrendezési lehetőség nagy esélyes
lett volna Svájcban, a decemberi
döntésen, ha előzőleg nem a felkészületlen
és
bizonytalan
Medgyessy Péter fogadta volna az
európai szövetség (UEFA) delegációját miniszterelnökként, hanem
például a sokkal meggyőzőbb (és
az ügyben is lelkesebb) elődje. Ebben az esetben talán már épülne
az új Puskás Ferenc-stadion,
amely a tervrajzok alapján Európa egyik legjobb létesítménye lenne.
A pályaépítési projekt másik
fontos (talán a legfontosabb) oszlopa pedig független mindattól,
amiről eddig szó esett. Arról van
szó, hogy Orbán Viktor – aki személyesen felügyelte ezt a programot – rájött arra is: a profi csapatok otthonának megújítása csak

szükséges pótlása évtizedek mulasztásainak, az igazi előrelépést
az jelentené, ha a gyerekek nevelését, az amatőrök nagy létszámú
sportolását szolgáló edzőpályák is
épülnének országszerte. A koncepció elkészült, s a Bozsik-programban részt vevő települések
közül – szakmai szempontok
alapján – az MLSZ előzetesen
már ki is választotta azt a százszázhúsz települést, amelyen műfüves, világítással, öltözőépülettel
ellátott pálya épült volna, otthont
adva a Bozsik-program alközpontjainak. Mi több, a kormány szerződésben vállalta az ehhez szükséges pénz folyamatos átutalását. Az
új kormány aztán ezt a támogatást
először visszavonta, majd kitalálta, hogy mégis megvan a pénz. A
baj csak az, hogy a pénzt nem adják oda az MLSZ-nek, a kormány –
nyilván politikai szempontok szerint – maga osztogat majd. Ráadásul nem futballpályák, hanem úgynevezett „többfunkciós sportlétesítmények” épülnek majd, ami első
olvasatban azt jelenti, hogy a teniszezésre is alkalmas létesítményeket e célra adják majd bérbe azoknak, akik képesek lesznek megfizetni, a gyerekek pedig ácsingózva
gondolják majd, hogy bizony focizni is lehetne azon a többfunkciós
pályán…
–DÖME
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Kattintásnyira az ebédtől

Bedrótozott tápláléklánc
Budapest és más, nagyobb városok utcáin mindennapos az ételhordó dobozzal felszerelt, robogón közlekedő pizzafutár látványa. A már megszokott telefonos rendelési lehetőség mellett (ki
ne kapna hetente legalább egy-két étlap-fecnit a
postaládájába?) terjednek az online megrendelési
módozatok is.
legrégebbi és talán a legismertebb hazai étel-házhozszállítást
kínáló portál a NetPincér
(www.netpincer.hu). A honlap
alapötlete az volt, hogy különböző éttermeknek és pizzériáknak lehetőséget biztosítanak étlapjuk megjelentetésére és lebonyolítják az online rendelések adminisztrációját, ezért a rajtuk
keresztül megrendelt ételek árából bizonyos százalékot kapnak az éttermektől. Kezdetben csak budapesti
házhozszállítást kínáltak, de mára
több vidéki nagyvárosban, így például
Debrecenben és Székesfehérváron is
működik a szolgáltatás. A rendelés folyamán először ki kell választanunk,
melyik településre, illetve Budapest
melyik kerületébe kérjük a szállítást.
Ezután megkapjuk az adott körzetben
található éttermek listáját az alapvető
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információkkal (minimális rendelési
összeg, várható kiszállítási idő), valamint a felhasználók értékelésével (étel
ízletessége, futár megítélése). Az étterem kiválasztása után az étlapról öszszeállíthatjuk a kívánt ételeket és italokat (válogatás közben külön oszlopban látjuk az eddig kijelölt tételeket és
azok összértékét), majd – amennyiben
még nem vagyunk regisztrálva – a regisztráció következik, végül pedig meg
kell erősítenünk a megrendelést, amiről e-mailben kapunk visszaigazolást.
A meleg ételeken túl, különböző partnerek révén a NetPincér más termékeket is kínál házhozszállításra, például
jeget (különböző alakzatokban), borokat, szivarokat és szendvicseket.
A közelmúltban kezdte meg működését a kifejezetten pizzériákra specializálódott Pizza.hu (www.pizza.hu). A

E-pizza sok hallal és más virtuális finomsággal
szolgáltatás a nagyvárosokon túl bizonyos kisebb településeken is elérhető (például Ballószögön és
Nagyvenyimben). A különböző pizzák
között válogathatunk lista alapján, de
kereshetünk közöttük a kívánt feltétek
megadásával is. A rendeléshez itt is regisztrálnunk kell magunkat. A pizzaházhozszállításon túl a Pizza Story
menüpont alatt megismerkedhetünk
a pizza történetével (az ókori előzmények után a jelenlegihez hasonló formában a XIX. században jelent meg:
„A legenda szerint a kései 1800-as
években egy olasz pék, Raffaele
Esposito különleges étellel igyekezett
kedveskedni a királyi párnak. Ha hihetünk a történetnek, az olasz uralkodó, Umberto király és hitvese,

In vino veritas – válogatott finomságok a világhálóról minden mennyiségben

Margherita királyné éppen a környéken utazgattak. Országa iránti hűségét kifejezendő, a királyi pár tetszésének elnyerésére Raffaele olyan feltétekkel díszített lapos kenyeret készített, amely Itália színeit képviselte: vörös paradicsom, fehér mozzarella sajt
és zöld bazsalikom. A király és hitvese
az ínycsiklandó specialitást olyannyira megkedvelte, hogy annak híre
csakhamar bejárta az egész országot.”), különböző fajtáival, az alapvető hozzávalókkal és tanácsokat kapunk a tálalásra és a fogyasztásra vonatkozóan is.
A több étterem kínálatát átfogó
portálok mellett vannak olyan vendéglátóhelyek is, melyek saját honlapjukon kínálnak házhozszállítást. Ilyen
például a Don Pepe (www.donpepe.hu
– korábban a NetPincér keretein belül szerepeltették kínálatukat, de egy
ideje önállósították magukat), a Reneszánsz Étterem (www.reneszanszetterem.hu – meglehetősen kusza
honlap, a háttérben Robert Miles
Children-je szól) és az Isolabella
Pizzéria (www.isolabella.hu – ahol virtuálisan pakolhatunk mindenfélét egy
pizzára, míg töltődik az oldal).
Szintén jelen vannak az interneten az ún. munkaebéd-szállítók
is. Ők azok, akik az előre leadott
igények alapján kis, lefóliázott,
mikrohullámú sütőben melegíthető dobozokban szállítják ki az ételeket. Az A’la Gastroyal Center
(www.alagastroyal.hu), az Euro
Master Food (www.euromasterfood.hu) és a Food Express
(www.foodexpress.hu) közül az
utóbbi honlap kínálja a legtöbb és
legjobban áttekinthető információt
az egyes ételekről és a szolgáltatás
feltételeiről.
– TURUL
2 0 0 3 .
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Károlyi Palota Kulturális Központ:
megszűnő kulturális műhely

Omlásveszély
A „magasabb politikai akarat” természete, hogy
előbb-utóbb kisszerű támadásokra váltja önmagát. A klasszicista stílusú Károlyi-palota történetének szomorú fejezetére emléktábla figyelmeztet:
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt, a magyar
függetlenség vértanúját e palotából vitték börtönébe 1849. január 8-án. A ház legújabb kori sorsának drámája pedig napjainkban zajlik.
est városának egykoron nevezetes épülete ma ismét teljes
pompájában látható, hiszen a
Millennium során megújult és
új funkcióval is gazdagodott. Otthonává vált egy róla elnevezett Kulturális Központnak és egy új szemlélettel működő kutatóintézetnek.
2000 decemberében az új intézmény abban a reményben kezdte
meg működését, hogy a kultúra
iránt érdeklődő emberek széles rétegét tudja megszólítani. Legsikeresebbek a nagy kiállítások lettek (legutóbb például az Örményország kincsei), mintegy ötvenezer látogatóval,
de a teltházas koncertsorozatok
(Mester és tanítvány, Nyári esték) is
büszkeségre adnak okot, sőt az irodalmi esteknek (Kortárs írók, Ötórai tea, A Kárpát-medence irodalmi
műhelyei) is kialakult a törzsközönsége. A Károlyi Palota Kulturális
Központ égisze alatt működő Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet létjogosultságát értékes konferenciák
(Kísértő múlt, Veszélyeztetett kisebbségek) és kiadványok (Szentkuthy
Miklós-emlékkönyv, Amy Knight: A
KGB örökösei, Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere, John Lukács: Egy eredendő bűnös vallomása,
P. Sebők Anna: Kolozsvári perek
1956, stb.) sora igazolta. Az Egyesült
Államokban, Angliában gyakori, keretintézményi modell lényege, hogy
a műhelyt egy szűk, állandó stáb
működteti, egyébként pedig rugalmasan, mindig az adott téma szabja
meg, hogy kiket kérnek fel, kiket
vonnak be a munkába. Sokkal korszerűbb működési forma, mint a régi kutatóintézeteké. A Hamvas Intézet is így dolgozik, nem zárja be ma-
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gát tudományágak skatulyájába,
hanem valóságos problémákból indul ki.
A Károlyi-palota sarkán, az olvadó télben tábla figyelmeztet: Vigyázat, hóomlásveszély! Hankiss Ágnes
főigazgató érezteti: nem ez a legfőbb
gond, ami a nyakukba szakadhat.
„Sajnos úgy tűnik, kétéves munka
érhet véget, mert fenntartónk, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Koncz Erika helyettes államtitkár személyében decemberben
arról értesített minket, hogy március
végén az intézmény megszűnik. Ők
ezt nem kevés eufemizmussal átszervezésnek nevezik, szerintem pusztán
azért, mert egy közintézmény jogutód nélküli megszüntetése nagyon
macerás. Most gyakorlatilag egyesítik, a Petőfi Irodalmi Múzeum alá
rendelik a teljes épületet és a működési kört. Tehát igenis azt jelenti,
hogy halálra ítélték a Károlyi Palota
Kulturális Központot.”
Egy beszélgetés alkalmával – ami
azóta a sajtóban és a Parlamentben
is terítékre került – a helyettes államtitkár elismerte, hogy „magasabb politikai akarat” a közintézmény megszüntetése és a főigazgató kiszorítása, aki némi keserűséggel megtiszteltetésnek nevezi, hogy ilyen súlyt tulajdonítanak személyének.
Kezdetben úgy tűnt, legalább a
Hamvas Intézetnek „szánnak valamifajta jövőt”. A felajánlott működési formák azonban ellentmondanak
ennek. „Görgey Gábor miniszter,
még most, néhány nappal ezelőtt,
Halász János képviselő úr kérdésére
adott válaszában is úgy fogalmazott,
mintha felajánlották volna, hogy a
Hamvas Intézet számára létrehoz-
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nak egy önálló közalapítványt. A valóság azonban az, hogy politikai okból erről szó sem lehet. Világosan az
ellenkezőjét mondták: ne gondoljak
én arra, hogy ez a kormány nekünk
közalapítványt csinál.”
A minisztériumnak más „életszerű” ötlete is volt, például hogy az intézetet a Terror Házát működtető
alapítványhoz csatolnák: a különösen pikáns ajánlat decemberben,
alig pár héttel a Terror Házát működtető közalapítvány költségvetésének lekaszálása előtt hangzott el. A
miniszter által „ideálisnak” mondott megoldás szakmai abszurditásán túl nyilvánvalóan a lassú halál
forgatókönyve. A kiváló ötleteknek
ezzel sem lett vége, következett a magánalapítványos változat. „Ez úgy
szólt, hogy én, mint magánember,
hozzak létre egy Hamvas Intézet magánalapítványt, amelyet ők ugyanúgy fognak támogatni, ahogy például az ’56-os Intézetet.” – meséli
A minisztériumnak más
„életszerû” ötlete is volt,
például hogy az intézetet
a Terror Házát mûködtetõ alapítványhoz csatolnák: a különösen pikáns
ajánlat decemberben, alig
pár héttel a Terror Házát
mûködtetõ közalapítvány
költségvetésének lekaszálása elõtt hangzott el.
A miniszter által „ideálisnak” mondott megoldás
(...) a lassú halál forgatókönyve
Hankiss Ágnes. „Csakhogy az én tudomásom szerint az ’56-os Intézetet
a Soros Alapítvány pénzéből hozták
létre.”
A hatalom találékony. Nem volt
rest újra nekifutni a dolognak. Mivel a Palota minden eszközzel ragaszkodni próbált a közintézményi
formához, a tárcánál előrukkoltak a
Petőfi Irodalmi Múzeumba történő
beolvadással. A minisztérium pedig
nem átallotta azt nyilatkozni, hogy
ezt egyenesen az intézet kérte.
Hankiss Ágnes komikusnak tartja,
hogy állítólag ő szeretne egy olyan
intézmény alá tartozni, amely
kezdettől fogva a Károlyi Palota és a
Hamvas Intézet ellen gerjesztett hamis indulatok elsőszámú forrása, s

amely mögött leplezetlenül „teljes
mellszélességgel ott áll a szocialista
párt”.
Valódi érvek híján maradt a Petőfi Irodalmi Múzeum sanyarú
helyzetére való hivatkozás. „Parlamenti válaszában a miniszter úgy
fogalmazott, hogy a PIM miattunk
nem tudja ellátni alapfeladatát, a
rendezvényei kiszorultak a lépcsőházba, és áldatlanok a viszonyok.
Ez persze nem igaz. Nekik 11 önálló kiállítótermük van, nekünk egy
se, a mi kiállításaink a dísztermekben voltak, van egy hatalmas – 100
ember befogadására alkalmas –
könyvtáruk, ami csak az övék, az
általunk üzemeltetett dísztermeket
pedig ugyanannyiszor vették igénybe, mint mi, egy évben közel százszor. Tehát én nem tudom, hogy
egészen pontosan mi is szorult a
lépcsőházba.”
S hogy miként tovább? A Kulturális Központ most munka helyett
a március 31. után esedékes programjait kénytelen sorra lemondani. Ez csak részben sikerül, mert a
komolyzenei koncertsorozatra már
régóta kint vannak a plakátok, a
jegyirodákban veszik az emberek a
jegyet. Mégsem tudni, lesz-e előadás. Az idénre tervezett programok közül talán a legfájóbb a nyári nagy bolgár ikonkiállítás meghiúsulása. A bolgár ortodox egyházzal végzett közös munka jóvoltából
egy páratlan tárlat összeállítása zajlott, amely a hivatalos múzeumi
anyagokon túl a bolgár kolostorokban rejtőző, kiállításra szinte sosem kerülő műveket is elhozta volna. Volna.
A Hamvas Intézet ügyeit nem
ilyen drasztikusan állították le, de
március utánra már ott sem lehet
szerződéseket kötni. „A kiadás
alatt álló könyveket, füzeteket megpróbáljuk fölgyorsítva megjelentetni.” – hangsúlyozza a főigazgató.
„Jó kis csapat alakult itt ki; nagyon
sajnálom, főleg a fiatalokat. De hiszek benne, és remélem, hogy három év múlva újra megcsináljuk
ezt a műhelyt.”
Kilépve a Palotából, az újságírót
kis híján telibe kapja a tetőről alázúduló hókupac. Omlásveszély. Vajon hány, az előző négy esztendőben életre hívott, a kulturális vérkeringés részévé vált intézményre
teszik még ki a „táblát”? – PÉZSÉ
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Apropó, szemle…

Új idõk mozija
Ha télvég, akkor filmszemle. Immár harmincnegyedik alkalommal hasított ki időt és teret a nagy
magyar valóságból az évi rendszeres filmmustra.
A filmművészet gurui amolyan közéleti félistenek.
Sértődésük mindig világfájdalom, átpolitizált véleményük – könnyen úgy tűnhet – kortünet. A filmesek hangja mindig az égig hallatszik. Egységesek és ellenségesek – és igen, ez nekik egyszerre
is szokott sikeredni.
ost is akadt, aki nem vette át a
díját, s akadt, aki csak többszöri unszolásra. A szakmabeliek közül mind többen elégedetlenek a zsűri munkájával. A sokszor felkorbácsoló indulatok persze
érthetőek. A film igényes, komponáló-készséget kívánó, számos művészeti területet ötvöző műfaj, s ráadásul
igen költséges ipar. A filmes acsargás
ezzel együtt is elsősorban magyar tünet. Míg a lengyelek nagyeposzát – a
Hídember költségvetésének többszöröséért – filmre ültető Andrzej
Wajdát egy lélekkel támogatta az ottani szakma, addig Bereményi Gézának minden idők legvéresebb és leghatásosabb sajtóhadjáratát kellett elszenvednie, mely során sikerült őt az
ördögtől alig valamivel lentebbre felfesteni a falra.
Görgey Gábor miniszter az idei seregszemlén büszkén jelentette, hogy
mostantól vége az efféle „udvari kultúrának”. Anélkül, hogy megpróbálnánk értelmezni az „udvari” jelzőt,
megjegyzendő, hogy az új hatalom
kegyeltjei bizony már nemhogy az
udvarban, de legalább a spájzban,
vagy még inkább a tisztaszobában
vannak. A „kézből etetést” nagy
büszkén elutasító művészeket az sem
zavarja, hogy újracsomagolt szendvicset kapnak, hiszen az új filmtörvény-tervezet kísértetiesen hasonlít
az előző kormány idején hősiesen
megköpködött régire. A szelektív és
normatív támogatási formák elválasztása, az átláthatóság érdekében
egységesített szempontok, a korszerűsítendő alapítványi pénzelosztás –
mind-mind a korábbi filmtörvény-javaslatból köszönnek vissza. A Mozgókép Koordinációs Tanács leánykori
neve pedig nyugodtan Filmközpont

M

lehetne. A különbség csak annyi,
hogy míg az utóbbi, antidemokratikus, központosító mumusként körbeutált forma, a mostani alakzat már
maga a tökély.
A „kézi vezérlést” elvből elutasító
filmeseket most az sem zavarja, hogy
az idei évre beígért 5 milliárd forintnyi (a Sorstalanság 1 milliárdjával
együtt 6) támogatásból mindössze 1,1
milliárdot oszt szét a Magyar Mozgókép Közalapítvány, a többit közvetlenül a Nemzeti Kulturális Örökség
A „kézbõl etetést” nagy
büszkén elutasító mûvészeket az sem zavarja,
hogy
újracsomagolt
szendvicset kapnak, hiszen az új filmtörvénytervezet kísértetiesen
hasonlít az elõzõ kormány idején hõsiesen
megköpködött régire
Minisztériumának hatáskörébe rendelték, így erről a miniszter kedve
szerint ítélkezhet. Úgy tűnik, a „kézből etetés” vádja csak addig él, míg az
a bizonyos pracli nem változik egy
korábbi kézcsókból ismerős kacsóvá… Továbbá a tárca kezelésébe
tartozó pénzek egy része nem közvetlenül filmtámogatásra fordítódik, hanem például mozi-rehabilitációra is
kell, hogy jusson belőle.
Miközben milliárdokról esik szó,
egy 1,5 millió forintos (!) büdzsével
készült magyar film az elsőfilmesek
kategóriájában elnyerte a közel s távol egyik legnagyobb begyűjthető
szakmai díjat, a Berlini Filmszemle
Arany medvéjét. Fliegauf Benedek
Rengeteg című munkája mellett nem

sorjáznak a szponzorok, de a minimalista, a jelen mozi-nyelvezettől idegen eszközökkel megoldott, érzékeny
alkotás sorra hódítja meg az ítészeket.
Igen, szép csöndben jó filmek is
születnek, érdekesek és elgondolkodtatók, szórakoztatók és meghökkentők. Egy hónapja már, hogy a szemle
bezárta kapuit. Ám a fesztiválos hangulatban felfokozott érdeklődéssel kísért új magyar filmek azóta is csak
lassan csordogálnak be a hazai
mozitermekbe. A nézők pedig még
lassabban…
Ki tudja, talán a címében kódolt
üzenet szerint a szemlén bemutatott
Telitalálat lesz a filmszínházak új
meghódítója. Az 1956-os forradalom
„kívülállóiról”, a tehetetlenség, a belecsöppenés, a riadt távolságtartás fokozatairól, az apolitikus kisember rémületéről már készült szebb, őszintébb és
keserédesebb mű, nem is egy. Elég a
Szamárköhögésre, vagy a Déry Tiborírásból született Philemon és Baucisra
gondolnunk. Az egy éppen ‘56. október 23-án felvett rekordösszegű totónyeremény és nyertese történetét elbeszélő Telitalálatot azonban esetünkben nem is az esztétikai avagy erkölcsi
mérce szerint érdemes megmérni. Ennek az alkotásnak talán legérdekesebb tulajdonsága író-rendezője. Az
urat a kritika „későn beért tehetségként” jegyzi, a tavalyi év felfedezettje
alig pár hónap leforgása alatt három
könyvet tudott megjelentetni. És a tv2,
az OTP, a Szerencsejáték Rt. mecénás
hozzájárulásával, valamint a Pénzügyminisztérium által a Magyar Mozgókép Közalapítványnak nyújtott forrásból kihasított 30 millióval megtámogatva, szenior elsőfilmesként mindjárt
meg is rendezhette saját művét. (Azt
csak félve tesszük hozzá, hogy a nevezett 800 milliót a közalapítvány
„gyorssegélyként”, a függőben lévő
forgatások és utómunkák lezárásának
finanszírozásához kapta.) Az illető üstökös tehetséget Szabó Illésnek hívják
és nem más ő, mint Kóródi Mária miniszter asszony hites ura.
Koltai Lajos szemle-mérlege szerint a szakma „tisztességes évet zárt”.
Ez az esztétikainak szánt értékítélet
azt érezteti, hogy nem születtek kimagasló művek, de sok az érdekes
megoldás. A kérdés azonban inkább
az – és ez mostantól nyugodtan tekinthető erkölcsi dilemmának –, vajon jövő ilyenkorra is „tisztességeset”
zár-e?
– WINKLER

Kulturális ajánlataink

Merítõ
Jó szívvel ajánljuk mindenkinek…
Fehér Béla új könyvét, a Fültől fülig-et.
– Mert aki értékes, mégis szórakoztatóan olvasmányos irodalomra vágyik, az most sem fog csalódni az anekdotikus prózahagyományokat kortársi korszerűséggel
ötvöző szerző új regényében.
A Terror Háza Márton Áronemlékkiállítását.
– Mert az erdélyi püspök életét
és hitvallását bemutató, méltóságteljes és az átélést segítő időszaki
tárlat is megmutatja, hogy diktatúrák idején nemcsak hősi halállal, hanem életáldozattal is ébren
lehet tartani egy nemzet lelkiismeretét.
A budapesti Katona József
Színház Az idióta című darabját, mely Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényéből készült.
– Mert nem árt, ha időről időre megfürdetjük a lelkünket a
Dosztojevszkij-féle végzetek és emberi konfliktusok megrendítő
mélységeiben, főként ha ritka érzékeny adaptációk segítségével tehetjük mindezt.
A Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar jubileumi koncertjét.
– Mert a tíz éves zenekar a Zeneakadémián március 21-én Sir
Neville Marriner vezényletével és
a hegedűvirtuóz Kelemen Barnabás közreműködésével várhatóan
a megszokott érzéssel és érzékenységgel tolmácsolja a klasszikus és
modern szerzőket.
Az ötven éves debreceni Hajdú Táncegyüttes programsorozatát.
– Mert március 16. és 23. között a néptáncegyüttes – a Hajdúk
Hetének nevezett sorozat keretében – hagyományőrző bállal, új
színpadi műsorával, fotókiállítással és táncházakkal örvendezteti
meg a magyar paraszti kultúra
kedvelőit.
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Szép, új világ? • Bármit csinál Szaddam, elkapják

Irak, a Birodalom és a Vazallusok
Stresszes napok ezek Washingtonban, Bagdadban és más fővárosokban. Február 14-én több
száz millió néző előtt csinált bolondot az udvarias
svéd fegyverzetellenőr az amerikai külügyminiszterből. Rossz volt nézni Powell feszengését és zavarát, amikor szétszedték bizonyítékait. Ennél
már csak a britek buktak nagyobbat, amikor kiderült, hogy az iraki bűnöket felsorakoztató anyaguk jelentős része egy doktorandusz régen elavult
dolgozatából készült.
aranoidabb megfigyelők akár
szándékosságot is sejthetnek a
CIA és a brit hírszerzés buktái
mögött, mindkét szervezet ellenzi ugyanis politikusaik ámokfutását. De Busht ez aligha fogja megállásra kényszeríteni. Mert közeleg az
Idő. Az amerikai technikának két ellensége van: a meleg és a fény. A hadműveleteknek ideális esetben ezért a
február végi, március eleji sötét,
holdmentes éjszakákon kellene elindulnia. Március közepe a telihold
miatt kevésbé megfelelő, áprilistól
pedig jönnek a nagy melegek. Ettől
persze elindulhat március első hete
után is a művelet – most úgy tűnik,
ez fog történni –, de a rövid időhatár
miatt kockázatosabb lesz. Szaddam
az amerikai bakiktól függetlenül úgy
érezheti magát, mint Nyuszika az erdőben: bármit csinál, elkapják. Szó
sincs arról, hogy teljes együttműködéssel elkerülhető a háború. Jópofa
a washingtoni logika. Ha tagad, akkor hazudik: el kell eltávolítani. De
ha bevallaná vegyi arzenálját, akkor
korábban hazudott, ergo mennie
kell. Az USA számára a fegyverzetellenőrzés színjáték, az ítélet az eredményektől függetlenül már megvan.
De miért is?

P

Irak
Annyit biztosan kimondhatunk:
Szaddam bűnös. Parancsára 198388 között tucatnyi alkalommal vetettek be vegyi fegyvereket, bár amíg
ezt az irániak ellen tették, az USA
nem háborodott fel túlságosan. Ma
ugyan már az iraki diktátor számláját terheli a sokszázezer iráni halott
(ebből pár ezer lett a mustárgáz áldozata), de akkor még D. Rumsfeld tapsikolt a Pentagonban Szadi minden
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győztes hadműveletekor. Sőt, segített
is neki. De ne ítéljük el ezért: Irán
győzelme katasztrofális lett volna a
nyugati világ számára. Mint ahogy
Kuvait elfoglalását sem lehetett szó
nélkül hagyni. Az is tény, hogy bár
1998-ig a fegyverzetellenőrök az iraki tömegpusztító kapacitások nagy
részét megsemmisítették, maradtak
még készletek és a diktátor 1998
után törekedett a program újjáépítésére. A kérdés tehát nem az, hogy
Szaddam megszegi-e az ENSZ határozatait, ez ugyanis világos. Inkább
azon kell elgondolkodni, jelent-e valódi veszélyt másra, mint saját lakosságára?
A válasz egyértelmű NEM. Az iraki rezsim katonai és tömegpusztító
potenciálja töredéke az 1991-esnek.
Szaddam ráadásul Oszamával ellentétben nem öngyilkos hajlamú, Afganisztán példája után már akkor sem
lépne szövetségre az al-Kaidával, ha
nem lenne a muzulmán fanatikusok
és a magát az arab világ nagy szocialista politikusának képzelő diktátor
között kölcsönös a gyűlölet. Még saját népét sem fenyegetheti annyira,
mint korábban: a kurdok (az őket
máig elnyomó baráti NATO-szövetséges, Törökország nagy bánatára) gyakorlatilag függetlenek az államon belül. Az Utolsó Figyelmeztetés Irakot
megjárt, ott éveket eltöltött forrásai
szerint legenda, hogy az elnyomott
síita közösség USA-párti lenne. 1991ben előbb fellázították, majd csúnyán elárulták őket az amerikaiak, s
erre máig emlékeznek. Az pedig,
hogy az uralkodó csoport, a szunniták körében Szaddam népszerűtlen
lenne, egyszerűen nem igaz. Az átlag
iraki a zsargonban „kutyák fiainak”
becézett amerikaiakat utálja, nem a

I G Y E L M E Z T E T É S

nagy vezért. Irak nem ártatlan, de
nem is bűnös annyira, hogy az megérjen egy háborút. Az ítélet ettől függetlenül már megvan. De miért is?
A Birodalom
Néhányan azt mondják, hogy a Köztársaság a szemünk előtt alakul át
Birodalommá. Egy barátom, ahogy
(a propaganda-ízű) CNN-en nézte az
Öbölben felsorakozó repülőgép-hordozókat, a háttérben hallani vélte a
birodalmi indulót. Alig tudtam lebeszélni arról az elméletéről, hogy
Bush császárrá fogja kikiáltani magát és feloszlatja a Szenátust. Mert
az, hogy Köztársaság valaha is létezett, érzéki csalódás. Amerika születése óta Birodalom, érdeklődni kéretik az indiánoknál, illetve Közép- és
Az aláírók az USA-nak
tett szívességért nem
kapnak többet néhány
vállveregetésnél, az arab
világ, meg persze Berlin
és Párizs viszont nem
felejt
Dél-Amerikában. Jobb hegemón,
mint a Szovjetunió volt vagy Németország lett volna, igaz. De ez nem teszi elfogadhatóbbá az Egyesült Államok mai üzenetét: Aki nincs velünk,
ez ellenünk van. És a nevetséges állításokat sem, hogy itt Irak szenvedő
népének megsegítéséről lenne szó.
Ha Bush talán nem is, de tanácsadói
biztosan tudják: a helyiek nem kérnek a tankokon érkező szabadságból. A vegyi fegyverekről pedig anynyit: aki gyárt rovarirtókat, gyógyszereket, műtrágyát, képes egyszerűbb
anyagok előállítására (a szarin és a
VX már bonyolultabb műfaj). Irak
megszállása ebből a szempontból értelmetlen: számos hely van, ahol egy
szeretetcsomagot le lehet gyártani az
amerikaiak számára, ráadásul ez a
háború csak növelni fogja az ilyesmire való hajlandóságot. Már most sem
okos dolog az atomfegyverrel rendelkező Pakisztánban vagy Észak-Koreában „I love USA” feliratú pólóban
mászkálni, az Egyesült Államokat
gyűlölő csoportok pedig osztódással
szaporodnak. Ez a történet nem az

iraki népről és a vegyi fegyverekről
szól. Szerepel benne egy frusztrált
fiú, aki azt mondogatja magában: „a
papának is volt ijaki háborúja, én is
akajok! (Csend. Egyél perecet –
mondja Rumsfeld.) Szól olajról, a hadiipari lobbiról, Izrael vélt érdekeiről, de leginkább arról, hogy egy
doktríner stratégákból álló csoport
azt képzeli: erővel mindent meg lehet oldani. Mert megtehetjük –
mondják. Ez szerintük a szép, új világ. Csak reménykedhetünk benne,
hogy a Jó, ami megvan Amerikában,
lefogja az erősödő Sötétséget.
A Vazallusok
Az elmúlt hetek nem csak Irakról, hanem Kelet-Európa Washington általi
megalázásáról is szóltak. A nyolcak és
a Vilniusi Tízek megírták levelüket.
Pontosabban azokat megírták nekik,
ők meg aláírták. Varsó, Prága és Budapest még megtarthatott valamit az
arcából, mert nem közvetlenül az
USA-tól kapták a „kérést”. A Tízek
számára viszont az amerikaiak közvetlenül juttatták el a „feltétlen támogatásról szóló” szöveget. A románoknak
szeme se rebbent, de a kultúrált szlovénok gyomrát igencsak megfeküdte
az eljárás: egy nappal azelőtt kellett
nyilatkozni az amerikai bizonyítékok
meggyőző voltáról, mielőtt azok bemutatásra kerültek volna az ENSZben. Nem csoda, hogy a világ diplomáciája körberöhögte a dolgot. Csúf dolog kicsinek lenni, még csúfabb gerinc
nélkül élni. Néha persze hasznos, de
ezúttal nem éri meg. Az aláírók az
USA-nak tett szívességért nem kapnak
többet néhány vállveregetésnél, az
arab világ, meg persze Berlin és Párizs
viszont nem felejt. A nagyhatalmak a
hiúság megtestesítői: a jót természetesnek veszik, gyorsan elfelejtik, de a
rosszat sokáig emésztik és hajlamosak a bosszúra. A helyzet a 13 csatlóst az EU-hoz köti, ők nagyobbat
tudnak ütni rajtunk, mint az USA.
Kelet-Európa a távoli hangoskodó
miatt nem látja a közeli kemény fickót: ostobaságból megint vazallussá
lett. A falka lelkesen megugatja
Irakot, csóválja a farkát Amerikának. A rossz ügyet ugyan szolgálja,
saját érdekét nem.
– G. MICHAEL

Harapófogóban a német kancellár

Schröder színeváltozásai
Gerhard Schröder – még német kancellár –
február 13-án a Bundestagban a koalíciós
képviselők vastapsától kísérve adta elő színészi
alakításának egyik csúcspontját „Hogyan harcolok a békéért a csúnya Sam bácsi ellen” címmel. Miután a német baloldalnak nem ez az első
alakítása Irak és a terrorizmus elleni háború ürügyén, érdemes Schröder művészi fejlődésének
jelentősebb állomásait felidézni. Már csak azért
is, mert a szinte megoldhatatlanul nehéz belpolitikai helyzetben lévő kancellár az utolsó
lehetőségét igyekszik kihasználni a békepártisággal a tőle elfordult szavazók visszahódítására.
ó hecc kormányozni” – hangzott a 1968-as generáció 1998as jelszava, miután megszabadították Németországot a helyi
„független” értelmiség és a média
örömujjongása közepette a Kohl-kormánytól. Egyik első lépésként felfüggesztették a külpolitikai alapelvet,
miszerint az európai politika motorja a német–francia együttműködés, s
az életérzésben hozzájuk sokkal közelebb álló Blair és Clinton irányába
mozdultak el. A 90-es évek közepén
az SPD és a zöldek még olyan kérdésekkel ostromolták az alkotmánybíróságot, mint hogy a Bundeswehr állományának szabad-e külföldi bevetésekre magukkal vinni a zsebkésüket, s kimondatták a taláros testülettel: jogosan nevezhetőek a német katonák gyilkosnak. Ennek ellenére
hatalomra jutva bátran küldték a
„gyilkosokat” Koszovóba, Afganisztánba, továbbá olyan helyekre, mint
Kelet-Timor, ahol II. Vilmos óta nem
jártak. Schröder szeptember 11-ét követően hangsúlyozta, hogy Bush rendelkezik a szövetségi kormány korlátlan szolidaritásával a terror elleni
háborúban.
A nagy változás 2002 nyarán, a
szövetségi választások előtt állt be.
Egész évben stabilan vezetett a felmérésekben a CDU/CSU a gazdaságot tönkretevő koalícióval szemben,
s biztosnak látszott a kormányváltás.
Ezért Schröder a varázskalapból ismét elővarázsolta a pacifizmust, tudva, hogy 1945 óta erre nevelték a németeket. Kijelentésének – miszerint
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nem küld német katonát (haladóknak: gyilkosokat) Irakba – egy apró
szépséghibája volt: az NSZK-nak valójában nincs mit bevetnie. Hiszen az
ilyen célra egyedül rendelkezésre álló
100 fős KSK kommandóegység jelenleg a tálibokra vadászik Afganisztán
hegyei között. A trükk azonban bejött, az SPD békét kiáltozva végül alig
hatezer szavazattal győzött. Közben
azonban a szerepükkel túlzottan azonosulók (pl. az igazságügyminiszterasszony) az abszolút gonoszhoz, Hitlerhez hasonlították az amerikai vezetést. Az ideológiai harc legősibb területén – mi az abszolút jók, az ellenség az abszolút gonosz – eltalált Washington természetesen nem késett a
csattanós válasszal. A szeptemberi
varsói NATO-tanácskozáson hiába
sündörgött állandóan Donald
Rumsfeld körül német kollégája, nem
tudott egy bemutatkozó, négyszemközti beszélgetést összehozni.
A békeharc nem állította meg a
munkanélküliek számának további
növekedését – 2003 januárjában már
4,63 millióan voltak – ezért az SPD
számára létfontosságú február 2-i tartományi választások előtt Schröder ismét bevetette a bukóban lévő német
kancellárok utolsó reményét, csodafegyverét. Kijelentette, hogy az ENSZ
BT-ben bármilyen bizonyítékokat is
mutassanak be az amerikaiak, Németország nemmel fog szavazni a háborúról döntő határozatra. Erre
Rumsfeld lazán problémának és
„öreg Európának” nevezte Németországot, majd néhány nappal később

Schröder – itt még jó színben
még nagyobbat rúgott a szövetségi
kormányon: egy szuszra említette Németországot Líbiával, Kubával, mint
akiknek eszük ágában sincs Washingtont támogatni az iraki konfliktusban.
Az iraki háború kérdésének újraértelmezése Németországban azonnal átcsapott a II. világháború kérdéseire is. Hiszen addig a német baloldal Eörsi István-i magasságokba
emelkedve azon az állásponton volt,
hogy a szövetségesek nem irtottak ki
elég rohadt nácit. Most hirtelen a szemét nácinak emberi arca és neve lett,
sőt kiderült, még érzései is voltak. A
túlélők a német közszolgálati televízióban most először elmondhatják,
hogy – miután leradírozták szülővárosukat és egész családjuk szénné
égett a foszforbombáktól – valamiért
nehezére esett elhinniük, hogy Churchill és Roosevelt csak azért csinálja
ezt, mert mindenáron a demokrácia
áldásaiban kívánja részesíteni őket.
(Azért nem kell nagyon megijedni: a
német veszteségeknek pl. Drezda esetében csak negyedét említik, míg Rotterdam és Coventry bombázásakor az
áldozatok számát mintegy tízzel megszorozzák.)

Schröder a politikai túlélésért
küzd, ezért mindenre elszánt. A
hatalom megtartásáért folytatott
harcában a NATO- és EU-alapelvek
felrúgása sem tűnik túlzottan nagy
áldozatnak. Egy februári frakcióülésen – a drámai gazdasági adatok, 0,2%-os éves GDP-növekedés,
a megalázó hesseni és alsó-szászországi vereségek ellenére – a kancellár, mivel minden erejét a külpolitika emészti fel, egy hónap felmentést kért és kapott belpolitikából.
Azok tippeltek helyesen, akik valószínűsítették, hogy Schröder nemnem-soha álláspontja rövid életű
lesz. Hiszen Németország elfogadta a Törökországnak nyújtandó támogatás javaslatát, s cserébe pusztán azt a fügefalevélnyi megfogalmazást kapta biztosítékul, hogy a
háború az Irak ellenes politika legutolsó, legvégső eszköze. De
amennyiben eszköz – még ha a legutolsó is – akkor már alkalmazható. Berlinben már fogadásokat kötnek, hogy az idén nyáron még
Gerhard Schrödernek hívják-e az
egykori európai nagyhatalom kancellárját.
– GRÓF TISZA ISTVÁN
2 0 0 3 .
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z egész történet még az első világháborúban kezdődött, mikor
az egykori Mezopotámia területéről az angolok kiverték az Oszmán Birodalom csapatait, és három
vegyes lakosságú tartomány mesterséges összeolvasztásával létrehozták
Irakot. 1932-ben az újdonsült állam
„önálló” királyság és a Népszövetség
tagja lett, jelentős brit befolyással és
kaotikus belpolitikával a nyakában. A
világháború alatt a németek is kacsingattak Irak felé, az angolellenes hangok lecsillapítására a brit hadseregnek kellett beavatkoznia. A gyenge lábakon álló, megosztott állam szomszédaival sem volt jóban, végül a hasemita monarchiának 1955-ben katonai
puccs vetett véget. Az ezt követő „köztársasági” korszakban puccsok és
puccskísérletek követték egymást, hatalmi harcok bontakoztak ki, melyekből a pánarab eszméket valló, ám
alapvetően szekuláris, a kisebbségi
szunnita elitet tömörítő Baath párt
került ki győztesen.
1979-ben a Baath élén álló Szaddam Husszein lett Irak elnöke. Tevékenységét azzal kezdte, hogy középhatalmi ambícióktól fűtve már a következő évben megtámadta a szomszédos
Iránt. A térség politikáját már akkor
is aktívan alakító amerikaiaknak ez
tulajdonképpen kapóra jött, ugyanis
ők nem sokkal azelőtt vesztették el
egyik leghűbb térségbeli szövetségesüket Pahlavi sah személyében, akinek
diktatúráját Khomeini ajatollah
iszlámista forradalma söpörte el; a
vezető egy nyugatellenes, fundamentalista rendszert épített ki. Szaddam a
háborútól – mely során elsősorban a
huzisztáni olajmezőkre összpontosított – könnyű sikert remélt, de elszámította magát.
De vajon mit szólt mindehhez a
nemzetközi közvélemény? Nos, az
amerikaiakról már esett szó. A
Carter-adminisztráció hallgatólagosan ugyan, de inkább Szaddamot támogatta, és Reagan is komolyan vette
az iraki kapcsolatok ápolását. Olyanynyira, hogy 1983-ban – sok év szünet
után – egy igen magas rangú amerikai tisztségviselőt küldött Bagdadba,
aki személyesen tárgyalt Szaddam
Husszeinnel bizonyos „közös érdekekről”, és az 1967-es hatnapos háború óta gyakorlatilag szünetelő diplomáciai kapcsolatok felelevenítéséről.
Ez a magas rangú tisztségviselő
Donald Rumsfeld volt. Néhány hónap-
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Játékszer vagy geopolitikai tényező?

Irak esete
a nagyhatalmakkal
Amikor újságunk e száma nyomdába kerül, még
nem tudjuk, hogy az 1991-es Öböl-háború megkapja-e a jövő történetíróitól az „első” jelzőt. Reméljük, hogy nem. Az viszont mindenesetre biztosnak
látszik, hogy a sok tízezernyi katona és irdatlan
mennyiségű hadianyag most sem véletlenül került
a Perzsa-öböl térségébe. Nagyhatalmak gigantikus
performanszának tetszik a háborús készülődés, és
senkinek sem jut eszébe emlékezni arra, hogy Irak
a múlt század nagyobb részében nem veszélyes kártevőnek számított, hanem viszonylag könnyen kezelhető játékszere volt a hatalmasok érdekeinek.

A saga folytatódik – a második rész hamarosan a képernyőkön?
pal később a mai Bush-kormányzat
legelszántabb héjáját ismét az iraki fővárosban találjuk, ahol a már akkor is
külügyminiszter (egyébként kivételes
módon keresztény) Tarik Azizzal foly-
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tat kifejezetten baráti hangvételű
megbeszéléseket. Talán érdemes megjegyeznünk, hogy éppen ebben az időben látott világot több ENSZ-jelentés,
amely az irakiak által a déli fronton

végrehajtott, sok száz áldozatot követelő vegyifegyver-támadásokról számolt be. Mindennek tudatában 1984ben az amerikaiak újabb 45 darab
Bell típusú katonai helikoptert adtak
el Iraknak (korábban már 70 darab
harci helikoptert leszállítottak a kongresszus jóváhagyása alapján). A hírhedt rakétabotrány után azonban
(amikor kiderült, hogy az USA Iránnak is adott el fegyvereket) Washington inkább a status quo fenntartásában lett érdekelt. Ekkoriban fogalmazott úgy Kissinger: Amerikának az
lenne a legjobb, ha mindkét oldal veszítene. Úgy is lett.
Franciaország egészen 1990-ig
Bagdad egyik legfontosabb fegyverszállítója maradt, többek között számos, ma is használatban levő Mirage
vadászgép került ily módon az iraki
hadsereg birtokába. A Szovjetunió pedig a háború teljes ideje alatt mindkét
félnek nevetve kínálta fegyvereit megvételre, busás hasznot húzva a konfliktusból.
És mi a helyzet az arab országokkal? Elsőre azt gondolhatnánk, hogy
kivétel nélkül a perzsa Irán ellen harcoló arab Irak mellett sorakoztak fel,
de mégsem így történt. A „keményebb” rezsimek, mint például Szíria
vagy Líbia Iránt támogatták, Irak mellett a ma is mérsékeltebbnek tekintett
Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábia és
– úgy bizony! – Kuvait állt.
Az amerikaiak Irak-politikája csak
ez utóbbi lerohanása után változott
meg gyökeresen, Bush elnök sivatagi
vihara azonban – sokak által bíráltan
– nem söpörte el Szaddam Husszein
kurdokat sanyargató és a síita többséget változatlanul elnyomó rezsimjét.
Az „öreg” Bush nem vállalta be a status quo megbontását a térségben, és
ennek a levét a világ ma issza meg.
Szaddam Husszein koloncként maradt tehát ránk, és pillanatnyilag
egyik nagyhatalomnak sem fűződik
komoly érdeke hatalmon maradásához. Irak elszigetelt ország lett, amely
most egy érdekszövetségnek sem kellemes játékszere, egy fegyverlobbinak
sem piaca, és melyet egyes államok bizonyos érdekektől vezéreltetve most
háborúval fenyegetnek.
Nos, elnézve Irak történelmét, sajnos egyre kevésbé bizakodhatunk abban, hogy a nemzetközi jog, az emberség és a józan előrelátás többet nyomnak majd a latban, mint a nagyhatalmi érdekek.
– NÉPNEVELŐ
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Macsó csalogató Bátor Juhász
„A megkérdezett nők többsége szégyenlősen és
zavartan beszélt az önkielégítésről; néhányan túl
intim dolognak tartják, ezért egyáltalán nem akartak beszámolni élményeikről. Maszturbáláskor a
csiklót izgatják, legfeljebb néha csúsztatják be
ujjukat a vaginájukba; sokan érzékenysége miatt
nem ujjukkal, hanem tárgyak segítségével, tenyérrel vagy a csiklót körülvevő bőrön át ingerlik a
klitoriszt. Önkielégítés után többen magányosnak, bűnösnek vagy lúzernek érzik magukat,
olyannak, akinek nem jut férfi.” (Magyar
Narancs, február 14.)
arró Szilvia három részben közöl vallomásokat, melyben nők
lebbentik fel a fátylat szexualitásuk féltett titkairól. A fenti bevezető sorokkal a második rész – a művelt lányok magukban (az írás vége felé már egymás közt) – témájához kíván jó szórakozást minden kedves férfi olvasónak a szerző.
Bár még a Tűsarok című sorozat
harmadik része nem jelent meg a Narancsban, nincs kétségünk afelől,
hogy a korábbiaknak megfelelően ott
is majd a ki kinek hogyan hová mit
tol be, amitől ő észvesztő vágyat/fájdalmat/örömöt stb. él át részletezésén lesz a hangsúly. Számunkra azonban a cuppogós téma csupán annyiban érdekes, amennyiben a Soros magazin különös helyzetére irányítja rá
figyelmünket.
Tehát adva van egyfelől a szex,
mint megunhatatlan bulvártéma,
másfelől egy magát kulturális és politikai hetilapnak gondoló rétegújság.
A gond ott kezdődik, amikor ez a kettő találkozik egymással.
Tagadhatatlan, a Narancs (a tabudöntögetés hazai apostola) ezzel a
húzással a Ganxta Zolee-féle szókimondásra fogékony kanok kedvéért
rombolta le értő műgonddal felépített imázsát. A kényszer sajnos nem
egyedi. A médiapiacon a punci-cici
vonal követése vezet el a nagy bevételhez. Bár az írásnak helyt adó lapot
feltehetően nem az extra profit, csupán a felszínen maradásért folytatott
harc motiválja. Régi szerzőik már az
ÉS-nél, a Népszabadság szerkesztőségénél és még ki tudja hol lebzselnek,
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hisz a Nariból a lé nagyobb része elfolyt. Persze az ottani pénzből is jut
minden skíbernek bőven cigire, MEO
belépőre meg Anima SS CD-re való.
A szociológia tudományában ismert mélyinterjú megalázása az idézett szösszenet. Összefüggéseiből kiragadott mondatok, szigorúan a vulgárrészletekre fókuszáló epizódok kollázsa. Elvarratlan szálak.
A malackodást lehet nyíltan vállalni, ahogyan ezt a kereskedelmi tévék
teszik, a Narancs azonban ennél gyávább. A lapban már a kezdetektől stabilan jelenlévő feminista trutymóval
leöntve próbálja eladni a témát, azt sugallva, hogy a városi, értelmiségi nők
szexuális pótcselekvéseiről (miért
pont az övékről?) beszélni kell. Persze
nem úgy. Hisz Varró Szilvi sokkal kifinomultabban értekezik arról, ami
egyébként Sziszit és Kismocskot is
élénken foglalkoztatja a „villa” szaunájában. Nyers hús landol a pulton intellektuális jelmezben, mondhatnók.
Másfelől remekül passzol a téma
abba a szélső liberális fősodorba, mely
a kultúra és az oktatás területén nyitogatja a szivárvány minden színében
pompázó piciny virágait. Mindenki
azt csinálhat (sőt szinte kötelező azt
csinálnia) amit szeret a többség, ha az
nem sérti mások jogait. A hierarchia
földszintjén kellemes kis fürdőszobai
kukkolás; a Narancs felvilágosult és
européer elefántcsonttornyában –
odafenn – hardcore pornó.
Az EU kampány vannak-e jó csajok
az unióban szlogenjének élménydús
feljátszása. Meghallották az idők szavát.
– ZAB ERVIN

„Medgyessyt azért fogadja Bush elnök, mert reményét látja annak, hogy nem egy antiszemita,
nagyon sok esetben értelmetlenül nacionalista,
szavahihetetlen kormányfővel áll szemben, hanem egy olyannal, akit a partneritás alapján kezelhet.” (Juhász Ferenc, 2002. november 6, Info
Rádió). „Természetesen, ha a dolog peres eljárásra kerül, akkor én vállalom azt, amit az Info Rádióban mondtam.” (Juhász Ferenc, Országgyűlés, 2002. november 12.)
evallom, először Juszt „kezicsókolom” László udvari
fővadász kilátásba helyezett,
a közszolgálati tévében folytatólagosan, különös kegyetlenséggel és nyereségvágyból elkövetendő közszolgálatáról kívántam volna néhány kevéssé udvarias mondatot írni, de aztán mégis meggondoltam magam. Az Országgyűlés
ugyanis úgy döntött: nem függeszti fel vitéz honvédelmi miniszterünk mentelmi jogát, így a fenti
kijelentésével kapcsolatos, Orbán
Viktor indítványára megkezdett
büntetőeljárást sem lehet vele
szemben lefolytatni, azaz a szocialista barátok jóvoltából a dolog
egyáltalán nem „kerül peres eljárásra”.
Ejnye-bejnye. Hát hogyhogy így
inába szállt a bátorsága a tekintetes miniszter úrnak? Csak hogy el
ne felejtődjön: annak idején az volt
a rendkívül meggyőző magyarázat,
hogy ő végig csak Medgyessy et.
nem-antiszemita, nem-nacionalista, szavahihető és partneritás alapján álló voltát kívánta hangsúlyozni. Nos, ebben az esetben viszont a
bíróság előtt – és erre tudtommal
még a honi jobboldal sem mutatott
rá eddig – nehezen lehetne magyarázatot adni a „nagyon sok esetben” kitétel általános alanyra vonatkoztatásának nyelvtani kuriózumára. Ha ugyanis tényleg
primul ministrul Medgyessy Péterről értekezett, akkor így kéne érteni: D-209 nagyon sok esetben nem
volt nacionalista, szavahihetetlen
és miegyéb. Logikus jogászi következtetéssel élve viszont ebből az
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következik, hogy néhány esetben
bizony az volt. Akkor most Péter
is perelhet? Nem irigylem a Miniszterelnöki Hivatal jogi osztályának munkatársait, biztos sokat
dolgoztak az ügyön, mire jó lelkiismerettel tanácsolhatták főnöküknek a peren kívüli megegyezést.
De ha még csak ez lenne a baj
a mi Ferencünkkel. Emlékszünk
mi még azonban a Foreign Affairs
cikkére is, melyben Juhász forró
hazaszeretetből fakadó ráhatására
leíródhatott: a magyar „nem kifejezett katonanemzet”, mivel Nándorfehérvár óta egy csatát sem
bírt megnyerni. Remeg a föld,
ahogy szegény Klapka és Görgey
Az Országgyûlés ugyanis
úgy döntött: nem függeszti fel vitéz honvédelmi miniszterünk mentelmi jogát,
így a fenti kijelentésével
kapcsolatos, Orbán Viktor
indítványára megkezdett
büntetõeljárást sem lehet
vele szemben lefolytatni,
azaz a szocialista barátok
jóvoltából a dolog egyáltalán nem „kerül peres eljárásra”
forgolódik a sírjában. És akkor
még a taszári nyilatkozatkáoszról
nem is beszéltünk, amin persze
nincs csodálkoznivaló egy olyan miniszter esetében, aki sorsdöntő szavazásnál még egy gombot sem bír
úgy megnyomni, ahogy kéne.
Elemér bizony már nagyon unatkozik egyedül. – DR. KESELYŰNÉ
2 0 0 3 .
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Sütõ András:
A gordiuszi csomót
nem elvágni kell
Az RMDSZ szatmárnémeti kongresszusán, február 2-án Sütő András, Kossuth- és Herder-díjas író
felszólalásában a romániai magyarság jövőjét
alapjaiban meghatározó autonómia-kérdésről
szólt, s felhívta a figyelmet a szórvány-magyarság
szorongató élethelyzetére. A Magyarországon először lapunkban publikált beszéd kitér az európai
kisebbségi modellek sikerességére és rámutat a
moldvai magyarságot sújtó „inkvizíciós agresszivitásra” is.
Romániai Magyar Demokrata
Szövetségnek e mostani magas
fórumán egyik legalapvetőbb
sorsproblémánk gondját kívánom önökkel megosztani. A nemzeti
közösségünket több mint háromnegyed évszázada abszolúte megérdemlő autonómiáról szólok. Nyugat-Európában, pl. Angliában devolúciónak is
nevezik. Ez latin fogalomként ugyebár átruházást, háromlást jelent.
Egyes, központilag gyakorolt jogok
helyhatósági szintre való átruházásakor használják. Minálunk ritkán fordul elő. Ikertársáról viszont, az autonómiáról sokat írtak-beszéltek az elmúlt évtizedben. Átzúgott rajtunk
könyvtárnyi elméleti futam és doktríner fejtegetés. Nem oktalanul. Ez a
mi ,,kényesnek” mondott problémánk, ez a gordiuszi csomó Macedóniai Nagy Sándor módjára karddal
nem oldható meg, nem vághatjuk ketté. Többek közt, mert nincs is kardunk hozzá. És ha volna? Akkor is:
Illyés Gyulának van igaza: minden
gordiuszi csomót ujjaink használatával oldjunk meg, türelemmel, hozzáértéssel. Ezt is cselekedtük mindig,
minden körülmények között, bár
nem nagy sikerrel. Így vagyunk kénytelenek gyakorta találatainkhoz igazítani a céltáblát. A türelmünkből sokra futja, a hozzáértésünk már kevesebb — Machiavellitől szekunda jár
nekünk —, a megértés pedig többségi
honfitársaink részéről — az autonómia dolgában — majdnem semmi.

A

20 • U

T O L S Ó

F

Többek közt félrevezetettség okából
is. Demagóg zsurnaliszták, parlamenti bársonyszékvadászok ez ügyben is
macskát rajzoltak a közélet falaira,
majd egérnek képzelvén magukat,
rángógörcsös mongol veszedelmi rettegésbe fogtak, babért szerezve népAz az inkvizíciós agreszszivitás, amit csángó földön anyanyelvi istentiszteleti és oktatási követelés
miatt papok, isten szolgái
Isten gyermekei ellen fényes nappal Európában elkövetnek: példátlan a maga nemében. Kiút itt is
csak az autonóm nyelvi
tér, az önrendelkezés
hülyítésben. Ne csodálkozzunk, ha ily
módon az erdélyi magyarság köreiben is tapasztalható már a tünet, melyet én Gambetta-effektusnak hívok,
ui. a francia politikus taktikai tanácsa igazolódik benne. Közismert
ugyebár: Vágyatokat, álmotokat ,,egy
percig se feledjétek, egy szóval se említsétek!” Csakhogy a hallgatás, az elhallgatás útján sehová sem jutunk.
Romániában románok nélkül politikai cselekvést, hasznunkra valót elképzelni éppoly botorság, amennyire
lehetetlen is. (Aki politikai szimulátorban képzel magának mesés küzdőteret, az más műfaj, mondjuk cervantesi.) Szólni kell tehát, Kós Károly-i
módon, erővel, kristályos gondolati-
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sággal. Szólni kell a román demokrácia legjobb erőihez, mindazokhoz,
akik megértik, hogy a devolúció anynyi, mint evolúció, európai eszmékben fogant minőségi változás lehet a
román társadalomban. Ikerfogalma
pedig, az autonómia, mely semmiben
sem veszélyezteti a román államiságot, szövetségünk értelmezésében és
Markó Béla fogalmazásában is egy közösség jogát jelenti ,,ahhoz, hogy az őt
és csakis őt érintő kérdésekről, iskolájáról, kultúrájáról, gazdaságáról szabadon határozhasson”. Stratégiai célunk ez. Némelyek által figyelmen kívül hagyott parlamenti és kormányköri iszapbirkozásban, funárlelkületű,
magyarellenes honatyák, publicisták
vokális tatárjárásai közepette haladtunk elébb jó néhány ügyünkben — az
áhított önrendelkezés felé, amelyről
ugyancsak Markó Béla így szólt legutóbb: ,,Távol vagyunk-e még (…) az
autonómiától? Igen, távol vagyunk.”
Ha ez sikerpropaganda, határozzuk
meg újból a szavainkat. Bizonyosság
marad továbbra is, hogy szövetségünk
eredményeit, kudarcait az országos
politikai folyamatok, erőviszonyok
összefüggéseiből kiszakítva megítélni
nem lehet. Annál könnyebb elítélni,
kicsinyelni, miközben a minket megillető restitúciót az állami és a gordiuszi csomót nem elvágni kell.
Mondandóm irányát követve most
arról a belső vérzésről kell szólnom,
minek folytán közel kétmilliós nemzeti közösségünk másfél milliónyira fogyatkozott. Részint kivándorlás, részint a gyermekáldás ritkulása folytán.
Emlékszünk ugye bölcs és bátor Deák
Ferencünk válaszára, mit a sorkatonák folytonos létszámnövelése dolgában adott a királynak: A magyar
anyák egy évben csak egyszer szülnek,
felség! És ma már? Névelő nélkül
ugyan azt is mondhatná: egyszer egy
életben. Harmadsorban pedig rossz
századaink nagy romlásaira emlékeztető kóros jelenség terjed, súlyosbodik,
és követeli, hogy ünnepterápia helyett
az erdélyi szórványmagyarság nyelvi
pusztulásának folyamatát állítsuk meg
— ha lehet. Nagyjából 400 000 magyar
sorsáról van szó. A közismert, ám gyakorlatilag eléggé föl nem karolt algyógyi kiáltvány hiába szólt hozzánk
olyan drámai erővel és bizonyító tényekkel, ahogyan csak Kós Károlyék
szóltak hajdan. Pedig 63 református
szórványgondozó lelkipásztor, köztük
Vetési László, a kiáltvány szerzője cá-

A türelmünkbõl sokra
futja, a hozzáértésünk
már kevesebb — Machiavellitõl szekunda jár nekünk —, a megértés pedig
többségi
honfitársaink
részérõl — az autonómia
dolgában
—
majdnem
semmi. Többek közt félrevezetettség okából is
folhatatlanul mondta ki és bizonyította, hogy az asszimiláció torkában vergődő közösségünk magyarként az
utolsó előtti perceket éli. Miért? A
szerző így válaszol erre: mert a peremmagyarság számára ,,a másság nem érték, a sajátosság nem méltóság, hanem szégyen, a magyarág stigma, a
magyar nyelv megpecsételés, az azon
való kommunikálásnak használatigyakorlati értéke nincs.” (Akár a csángó dráma, azzal a különbséggel, hogy
egyházi üldözést az erdélyiek nem
szenvednek. Az az inkvizíciós agresszivitás, amit csángó földön anyanyelvi
istentiszteleti és oktatási követelés miatt papok, isten szolgái Isten gyermekei ellen fényes nappal Európában elkövetnek: példátlan a maga nemében.) Kiút itt is csak az autonóm nyelvi tér, az önrendelkezés.
És itt már helyben vagyunk. Régóta hangoztatott, minden lehetséges
hatalmi szinten ismételt ellenvélemény az autonómiával szemben: nem
egyéb az nacionalista jellegű elszigetelődésnél, szegregációnál, következménye pedig a lemaradás, az esélyegyenlőtlenség. Meg aztán: területi és személyi autonómia? Ilyen nincs is Európában! Továbbá: a nemzetiségi kérdést oly módon oldottuk meg, hogy az
minden európai normát meghalad.
Befejezésként, nagyon röviden néhány ilyen meghaladott normát említek föl — megértést kérve mindazoktól, akik számára semmi újat nem
mondok. Esetleges parlamenti felszólalók érveit is gyarapítva hozok föl
egyet-mást minden munkanapra.
Hétfőre Finnországot, ahol — a lakosság valamivel több mint 7 százalékát kitevő svédekre való tekintettel — a
hivatalos nyelv a finn és a svéd.
Turkuban állami svéd egyetem működik, Helsinkiben pedig két svéd tanítási nyelvű főiskola. A hadseregben a
finn vezényleti nyelv mellett svéd kiképzési nyelvű alegységek is vannak.
Svéd nemzetiségű a honvédelmi mi-
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niszter. És nő. Mikor Kányádi Sándorral ott jártunk, az egész országban olvasható kétnyelvű feliratokat fényképeztük.
Keddre ugyancsak Finnországot
említem, vagyis az autonóm Älandszigeteket. Ahol tömbben élnek a svédek, munkahely-követelmény a svéd
nyelv ismerete. A letelepedési engedély
is ehhez kötött. A hadkötelezettség eltörölve, a szigetlakó pedig finn hadseregbeli szolgálatra sem kötelezhető. Mi
látható még ott? Svéd kormányzó, svéd
minisztériumok, svéd miniszterelnök.
És mennyi a svéd lakosság száma?
Nem kevés: 25 000. Ők ennyien ragaszkodnak a saját pénznemhez, a saját bélyeghez is. Tudják, hogy miért.

Szerda — Katalónia. A hivatalos
nyelv a katalán, második a spanyol.
A gyönyörű és hatalmas Spanyolország a nyelvi régiók megoszlása szerint 17 autonómiában biztosítja népeinek az önrendelkezést, tartományi parlamenttel, kormánytanáccsal,
törvényszékkel stb. Katalónia gyakorlatilag állam az államban, élén az
autonómia elnökével és házelnökével. Feliratok mindenütt csak katalánul.
Csütörtök — Dél-Tirol. A hivatalos nyelv a német, az olasz és a
ladin. D, mint dicséretes. Utóbbi
népcsoport 18 500 főnyi közösség.
Az autonómia összlakossága a félmilliót sem éri el; az 58 milliós olasz ál-

Félelem?

tásával foglalkozik. A rendszerváltó
elit tagjaként épp Glatz Ferenc ne tudta volna, amit nála sokkal kevésbé okosak is tudtak, hogy jórészt tudománytalan csűrés-csavarással, ideológiai
kényszerrel van dolga? Apró kiegészítés: a könyvet kiadó Gondolat akkori
igazgatója – pártapparátus-váltás közben — éppen Lendvai Ildikó volt...
Még nincs vége, mert odébb ez olvasható az idézett História-cikkben:
„... az 1990 előtti magyar állami és
pártrendszer sokkal jobban szolgálta a
magyar nemzet és a magyar társadalom
érdekeit a szovjet megszállás idején,
mint a szomszéd államok rendszerei.”
Ha ezt a mondatot szó szerint vesszük,
igaza van Glatznak. Képzeljük el,
amint a csehszlovák vagy román pártállam magyar nemzeti érdekeket szolgál!
Tovább böngészve Glatz írását, kiderül,
hogy csőbe húz minket, mert elhittük
neki, hogy valóban fél. Ám ez csak manír. Nagyon is elégedett a helyzettel, hiszen bejelenti, hogy „Magyarország
megérett a politikai konszolidációra”,
amitől viszont igazán nem kell félni,
mert „a szabályozottság: értelmes rend
teremtése”, „a szabályozás a konszolidáció egyik eszköze”. Ugye ismerősek
ezek a veretes közhelyek? Most a rendpártiság sem bűn, hiszen annak a
Glatznak az övéi vannak hatalmon, aki
maga is a „régi” elithez tartozik, abban
a körben „boldogult”. Egy biztos, ha a
régi elit rendszerváltó érdemeiről szóló
állítást a hátára tetováltatná Glatz Ferenc, bízvást mehetne a legcápásabb
déli tengerre fürödni (beleértve a hajdani minisztertárs által kedvelt karibi
vizeket is), nem kellene félnie, mert
nincs az nagy hal, mely ekkora lódítást
le tudna nyelni.
– PATAKI MIKLÓS

latz Ferenc ezúttal is vezércikkben hozta a formáját a
História
összevont,
9-10.
számában. Kétszer olvasható,
hogy a „kutató” (Glatz) „fél”. De nem
ám, mint elfogult olvasóink gondolnák, a Fidesz-szellemtől vagy az orbáni
diktatúrától, hanem „azoktól, akik a
maguk egyéni boldogulni nem tudását
a régi politikai rendszernek tudják be
(akár jogosan) és így elvitatják az 1990
előtti politikai elit rendszerváltó érdemeit. És fél azoktól, akik – akár a régi
elithez tartoztak, akár az 1990 utáni
váltásban emelkedtek ki – ellenálló érdemeik csökkentését látják abban, ha a
szovjet megszállás idején kormányzó
csoportok vagy intézmények nemzeti érdemeiről esne szó.” Hát persze, hogy
fél, hiszen cikke azt akarja elhitetni,
hogy az 1980-as évek végén kezdődő
változás oroszlánrészben a baloldali
„elit” műve, az ő kezdeményezését vitte tovább még az ellenzéke is; ez pedig
valóban félelmetes ferdítés. A
megértéshez azonban érdemes Glatz
Ferencnek a rendszerváltó idők
csúcsévében, 1990-ben megjelent
írásgyűjteményét, amely „Történetírás — korszakváltásban” címmel
látott napvilágot. A cím ügyes. A kötetben sok mindenről olvasni, szakmai jóvátételekről is, hiszen a mindenkori marxizmus–lelninizmust a
magyar történeírás és számos becsületes történész megsínylette. Mégsem felejthető, hogy a munka fő helyen és jelentékeny hányadban a marxista történetírás reformjával, elméletének jobbí-
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lam lakosságának 0,5%-át teszi ki a
dél-tiroli német kisebbség, mely autonómiát követelt és kapott. Idő híján erről most csak anynyit, hogy a
két nagyobb népcsoport, a német és
az olasz párhuzamosan önálló iskolai hálózatában a másik nyelv tantárgyként oktatása kötelező.
Végül, ha péntek, akkor Moldávia. Románia vértestvére, nemzetrésze. Több mint hárommillió román,
kevesebb mint 200 000 főnyi gagauz
népcsoport, amely bibliai sugallatra
választott magának harci módszert:
Zörgessetek, és megnyittatik néktek!
Aztán zörgettek, dörömböltek is.
Nem lőttek! És román honfitársaik
parlamentje, kormánya révén meg-

nyittatott nékik a Gagauz Autonómia minisztériumokkal és önálló
gagauz állami egyetemmel stb. Többségi megértés, humánum és emberi
jogi tisztelet dolgában tehát Moldáviát is nyugaton kell keresni.
Jól működő autonómiát legalább
huszonötöt felsorolhatnék még —
csupán Európában. De csak ismételném magam. Kívánom a kongresszusnak: mivel történelmi vízválasztóhoz érve drámai gondoknak nézünk elébe, olyan cselekvésprogramot dolgozzon ki, amelynek megvalósítása közben megannyi váratlan
akadály, Szkülla és Kharübdisz között haladva céltábláinkat egyszer se
kelljen a találatokhoz igazítani.

Doromboló cicus-díj

V

ándordíjunk e havi nyertese
a megszokott nyalakodáson
túl arra is figyelmet fordított,
hogy maradandó alkotással
járuljon hozzá a világ népeinek
boldogságához. Juszt László a Vasárnap Reggel február 2-ai számában megjelent, mélyenszántó
elemzésével nemcsak lerántja a
leplet az Orbán–Járai-tengely
nemzetvesztő monetáris politikájáról, de forradalmian új gondolatai alapjaiban kérdőjelezik meg a
makroökonómia alaptételeit.
Az iskolateremtő eszmefuttatásban nem kisebb szaktekintélyekre hivatkozik, mint másodéves közgazdász-hallgató fiára és
Fekete János szépemlékű MNB
ex-alelnökre. Utóbbi például nemes egyszerűséggel kijelenti,
hogy ha máshol 3-6 százalék közötti kamatot fizetnek, Magyarország sem engedhet meg magának
9-et – ilyen egyszerű ez, kérem.
Érthetetlen, miért vacakolnak
egyes maradi közgazdászok a
nominál- és reálkamat közötti
mondvacsinált különbségtétellel,
no meg honnan veszik azt, hogy a
magasabb kamat nem növeli az
inflációt (Juszt szerint ez annyira
magától értetődő, hogy nem is
kell közgazdasági végzettség hozzá).
Különösen megható a cikkből
kicsengő, a magyar gazdaság és
persze a kormány iránt érzett

őszinte aggodalom. Hogy Járai
„exportra termelő vállatok tucatjait küldte néhány hónap alatt
padlóra”, az már szinte közhely
az Aczél–Mészáros–Bolgár-vonalon, Juszt azonban már a Jegybank elnöke mellett kiálló László
Csaba pénzügyminiszterben is ellenséget lát, s felteszi a kérdést:
„Lehet, hogy kakukktojás van a
kormányban?”
A végén természetesen megjelenik az Ősgonosz, az Antikrisztus motívuma is, akit hősünk etikus módon nem nevez meg konkrétan, de nem hagy kétséget afelől, hogy mindezen ördögi praktikák mögött nem állhat más, mint
a Zorbán… Aki még ellenzékből
is ki tudja, milyen zsebekbe
játssza ki a közpénzeket a Jegybankon keresztül. Szegény, szegény Magyarország.
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L. Simon László a politika és a kultúra kapcsolatáról

„Gazdag a mai irodalom”
– Nemrégiben Kocsi László, a
kultusztárca államtitkára kijelentette, hogy „eljött az ideje annak,
hogy a magyar írók számot vessenek a rendszerváltozás és az azóta
eltelt idők történéseivel”. Vagyis,
írjanak a közelmúltról. Mi a véleményed erről, és mit szólsz ahhoz, hogy ezt egy pártpolitikus
mondta?
– Nem lenne rossz, ha születnének
olyan művek, amelyek a rendszerváltozás traumájával foglalkoznának. Ma
mindenütt csak sikerpropagandát
hallani, holott a magyarok többsége
ennek a folyamatnak a vesztese volt.
Lehetne egy irodalmi alkotásnak,
akár egy nagyregénynek a témája is
ez. Az már viszont kellemetlen, hogy
ha a politika akarja tematizálni az
irodalmat, mert ez nagyon rossz emlékeket ébreszt. Nem egy államtitkárnak kellene megmondania, hogy miről szóljon az irodalom.
– De vajon a magyar írók közül
miért nem nyúlt eddig senki komolyabban ehhez a témához?
– Először talán inkább az elmúlt
negyven évvel kellene foglalkozni.
1990-ben az volt a nagy kérdés, hogy
„maradtak-e művek a fiókban?”. Kiderült, hogy nem maradtak. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy még
egy vers sem maradt az írók fiókjában, legfeljebb olyanokról beszélhetünk, amelyek nem jelenhettek meg
Magyarországon, de külföldön azért
igen. A másik kérdés az, hogy lehete olyan témát találni az elmúlt negyven évvel kapcsolatban, amely akkor
nem volt feldolgozható? Ilyenek bizonyosan vannak, például az ügynökügyek. A civil életnek egy része
az akkori irodalmi életben már csak
azért sem kapott visszhangot, mert a
köztudatban sem volt benne. Ebben
a kérdésben pedig elsősorban a történettudomány adósunk, mert mind
a mai napig nem látunk több olyan
folyamatot, amely kulcsfontosságú a
múlt megértéséhez. Nehéz addig erről írni, amíg többeknek érdeke,
hogy bizonyos dolgokat ne lássunk
tisztán. Azt hiszem, lelkileg még
nem sikerült feldolgozni a rendszerváltozást.
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L. Simon László költő, szerkesztő, vizuális művész
1972-ben született Székesfehérváron. Az ELTE-n
szerzett magyar–történelem-szakos tanári oklevelet, jelenleg PhD-hallgató. A Magyar Műhely, valamint a Szépirodalmi Figyelő című folyóiratok
szerkesztője, a Fiatal Írók Szövetsége elnöke.
Legújabb kötete Secretum sigillum címmel a Magyar Műhely Kiadó gondozásában jelent meg,
2003-ban. Legutóbbi szerkesztése: Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég. Agitatív antológiaköltészet 1945–1956 (Korona Kiadó, 2002).

„Az előző rendszerben kiváltságos szerepe volt az irodalomnak”
– Sokszor elhangzik az a vád,
hogy minden kormány csak a saját
klientúráját építi a kultúrában is.
Például szabad demokrata történésznek lenni mostanában elég
nyereséges vállalkozás. Az íróknál
is így van ez?
– Az elmúlt négy évben ez biztosan nem volt így. Nagyon sok olyan
írót ismerek, aki szimpatizál a Fidesszel, de őket „nem emelték ki”. A
Fidesznek nem voltak „udvari írói”.
A másik oldalon ez persze sokkal
markánsabban jelenik meg.
– Miért?
– A baloldal nagyobb, tágabb kapcsolati hálóval rendelkezik. Ráadásul
a Fideszben a kulturális érdeklődés
nem volt olyan erős, mint mondjuk a
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szabad demokratáknál, akik érezték
ennek a területnek a stratégiai jelentőségét. Nem véletlen, hogy minden
kormányalakításkor lecsapnak például az oktatási tárcára. Az a helyzet,
hogy mind a mai napig nem látni egy
erős kultúrpolitikai irányt a jobboldalon.
– Milyen a mai magyar irodalom? Éles hangú kritikusok olyat is
mondanak, hogy gyakorlatilag
nem létezik…
– Attól függ, hogy milyen elvárásaink vannak. Ha a szépirodalomnak
azt a mesterségesen felerősített társadalmi szerepét és súlyát várjuk el,
amihez a szocializmusban szoktattak
bennünket hozzá, akkor válságosnak
tűnhet a helyzet. Az előző rendszer-

ben kiváltságos szerepe volt az irodalomnak. Ne felejtsük el, hogy a hatvanas-hetvenes években több tízezer
példányban jelent meg egy-egy verseskötet. Ezzel szemben ma négy-ötszáz példányban nyomják még egy ismertebb költő kötetét is. Ha ezen az
állítólagos irodalmi traumán nem
tudunk túllépni, akkor lehet „válságról” beszélni. De ha azt nézzük,
hogy német vagy francia nyelvterületen a kezdő költőknek ugyanekkora
példányszámban jelennek meg a versei, akkor nem is olyan rossz a helyzet. A magyar irodalom egy gazdag
folyóirat-irodalom, hiszen ötven-ötvenöt irodalmi vagy irodalmat is közlő értékes lap jelenik meg rendszeresen. Lehet, hogy a magyar olvasó úgy
érzékeli, hogy szegényesebb a kínálat, mint régebben, de ez nem így
van.
– Milyen az utánpótlás?
– Nagyon sok tehetséges fiatal
van. Ám nem kell olyan mércét támasztani, hogy egyszer csak egy Adyhoz hasonló tehetség bukkan fel,
mert nem olyan korban élünk,
amely az ilyen típusú embereknek, a
szintetizáló tehetségeknek kedvezne.
– Akkor mivel lehet kiemelkedni?
– Egyeseknek sikerült a semmiből
hatalmas hírnévre szert tenni, azáltal, hogy jó helyre születtek és jó kapcsolataik voltak. Ők néhány bökverssel befutottak. Mások jelentős dolgokat tesznek le az asztalra, és mégsem
figyelnek rájuk. Egyelőre. Mert
előbb-utóbb „átjön” a teljesítmény.
– A tavalyi év nagy meglepetése
Kertész Imre Nobel-díja volt. Menynyire lehet jó hatással ez a magyar
irodalom külföldi ismertségére?
– Örülök a díjnak, s jó, hogy egy
kicsit reflektorfénybe kerültünk.
Tény viszont, hogy Kertész munkássága egy alapvetően könnyebben befogadható prózai alkotásmódon alapul, amely nem feltétlenül tartozik a
magyar irodalom főbb irányai közé.
Ezért nem is nagyon számíthatunk
arra, hogy a nyugaton még nem ismert szerzők azért kerüljenek az érdeklődés homlokterébe, mert magyarok. Nem hiszek abban, hogy ez megváltozna, hiszen az 1999-es frankfurti könyvvásár sem hozott ebben a tekintetben nagy áttörést. Persze azoknak, akiket már addig is valamiért
kedveltek, egy kicsit jobban ment
utána.
– N.G.
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FIGYELMEZTETÉS

Az új nemzedék lapja
V. ÉVF., 3 SZÁM, MEGJELENIK HAVONTA

Főszerkesztő: Hegedűs Zoltán

Főszerkesztő-helyettes:
Ablonczy Bálint
Munkatársak: Ambrus Balázs,
Balogh Ákos, Benkő Levente,
Czotter András, Rumi Tamás,
Winkler Ágnes, Névai Gábor
Fotó: Székely Judit, Pintér Ádám
Felelős kiadó: Verba Volant Kft.
Szerkesztőség: 1462 Budapest,
Pf.: 536.
Tel.: (1) 475-6174
Fax: (1) 475-0947
www.ufi.hu
e-mail: szerkesztoseg@ufi.hu
Szerkesztőségi titkár:
Márvány Miklós
ISSN 1587-9097
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Üzenetben
érkezett

Az üzenõfal elérhetõségei: SMS: 06-20-588-1205, e-mail: uzenet@ufi.hu
Kedves Zab! Lehet h. nem tetszik a Szikora Robi zenéje – nekem sem
– de nem kéne ilyen stílusban nyilatkozni arról, aki népszerűségét kockáztatva mellénk állt. Beni.

Kedves Utolsó Figyelmeztetés! Gratulálunk az
Első Lövéshez! (Kiss Elemér) Talált, elsüllyedt!
Miskolci olvasóitok

Gimnazista diák vagyok, az UFI-t én mutattam meg az osztályom jobbik felének. Azóta már mindegyikőjüknek jár. És ez nem az én érdemem, hanem az újság összes munkatársáé! Csak így tovább!!!

Sziasztok, gratulálok a laphoz, régen nevettem
ilyen jókat újságon. Vácon Lenin-bár nyílt! Gyertek és nézzétek meg!

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