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• Bolgár György
fényezése
Ha a műsorodat hallgatom,
olyan kiegyensúlyozott vagy
benne. Szóval olyan, mintha
két ember lenne, tényleg. Lenne
egy író és lenne a rádiós műsorvezető. Pont úgy fénylik a hangod, egy percre sem esel ki a
szerepedből. Hogyan csinálod
ezt? (Friderikusz, A szólás szabadsága, október 5.)
Mértékadó szellemek, ha találkoznak.
• Gyûjtés Baumgartner
Zsoltnak F-1-es start
engedélyére
Lefekvés előtt én is számolni
kezdtem, de nem időmérő edzésben, kerékcserében vagy felvezető körben gondolkodtam, hanem
gyerekkórházban, rohamkocsiban és lélegeztető gépben. Mert
szerintem, ha már összefogunk
mi, magyarok (ilyenre még nem
volt példa), akkor inkább ilyen
téren kellene tapogatózni. (Mai
Nap, október 17.)
Populizmus a bulvárlapban –
felsőfokon.
• Tetkó tudomány
A tetováltak 34 százaléka (ezen
belül pedig főleg a nők) sokkal
szexisebbnek érzik magukat teto-

válatlan embertársaiknál, 29
százalékuk a lázadás megtestesüléséként érzékeli a testét díszítő ábrát, 5 százalék az intelligencia és 3 százalék a fizikai erő
szimbólumaként definiálja tetoválását. (Velvet.hu, október 10.)
Az intelligencia lakmuszpapírja.
• Más vágy tárgya
A lány bevallotta, Noszály Sándor az első perctől kezdve nagyon tetszik neki, de soha nem
tudna beleszeretni. (Blikk, november 15.)
Nem szerelem első látásra.
• Friderikusz felirata
Gecse Lajos Vagyonvédelmi Kamara Tolna Megyei elnöke Pécs
(Friderikusz, A szólás szabadsága, október 19.)
Bejárni Tolnát, Baranyát.
• Volán és a félelem
A Hiller odaállt és elkezdte
mondani, miután egy kicsit magukhoz tértek, odahívtak 800
kommandóst. A volán buszokat
lecserélték erre a napra, a buszvezetőket lecserélték. Rendőrök
vezették a menetrendszerinti járatokat. A kormány annyira
félt, hogy azt el nem lehet mondani. (Csurka István, Napkelte,

október 21.)
Minden úton vezetünk: BM.
• Brumi és az autópálya
Azt szeretném megkérdezni, ha
önnek van egy gyerekkori mackója és én azt mondanám, hogy
most megveszem – ugye nem arról van szó, hogy ön meghirdette
ezt a mackóját. Arról van szó,
hogy nekem érdekemben áll, az
adófizetőknek meg az úthasználók érdekében áll levinni a mackó megtekintésének az árát. Önnek egyre többet ér nyilván ez a
mackó a kellemes emlékein túl,
meg hogy ebbe a szülei beruháztak. (Csillag István, ATV október
22.)
Mackó tender, avagy szüleink
beruházása.
• Udvarias megnézés
És szuggeráltuk Steiner doktort.
Hogy ne mondjon méltatlan
mondatokat. Nem is mondott.
Csak egyet. Emiatt gratuláltunk
neki a beszéd végén. És tisztelettel arra kértük őt, hogy a jövő
március 15-én ezt az egy méltatlan mondatot se mondja el. Ám
közben udvariasan bemutatkoztunk neki, jól megnéztük őt.
Tényleg szebb, mint Sztálin.
(Kerényi Imre, MN, október 21.)
Szép fiú.
• Vízpazarló Róza néni
Róza néni egészégi állapota olyan
korlátozott, hogy én személyesen
sohasem találkoztam vele. (Deb-
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receni Vízművek szóvivője, Kossuth Rádió, 16 Óra, október 25.)
Pedig a debreceni fogyasztók
mind kedves ismerőseim.
• Hit tipp
A Vidám Vasárnap szerkesztőségébe várjuk a helyes megfejtéseket. A nem helyes megfejtéseket is örömmel várjuk. (ATV,
Németh Sándor, október 26.)
Had nevessünk egy jót.
• Praktikum
– Nem hiszem, hogy észak-nyugatról várnánk a veszélyt, mégis
oda koncentrálódik a legnagyobb szárazföldi erő.
– Az összefüggés ott van, hogy
ott vannak a legjobb infrastrukturális feltételek. Ott tudjuk őket
megfelelően ellátni, foglalkoztatni és gyakorlatoztatni. (Juhász
Ferenc, Napkelte, október 27.)
Hadüzenet a körkörös védelemnek.
• Kétes egzisztenciák
Ingatlanpiac/értékcsökkentő tényezők:
– „Kétes egzisztenciájú családok” nagy száma a környéken,
vagy a közvetlen szomszédságban. (Profiterol, független gazdasági folyóirat, II/5. szám)
Tessék mondani, Ózdon a cigánytelep mellett ne építsek akkor? Vagy a Tállya utcai házam
ér kevesebbet? Netán olcsón
megszámítják nekem Tasnádiéktól balra azt a cuki kiskastélyt?
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a hónap nyertese
sszenő, ami összetartozik
– gondolhatta az egyszerű állampolgár, amikor
a mindaddig harsányan nómenklatúrázó Szili Katalin szavazatával megmentette a blamázstól
a gyermek-, ifjúsági-, zsákbanfutási-, lepényevési minisztert, e
havi nyertesünket, Gyurcsány
Ferencet. Aki azóta viccesen
árnyékállamozik, az pedig a
legkevésbé sem zavarja, hogy a
gondjaira bízott (brr) magyar
ifjúság, mint olyan, elég alaposan megszívja a jövő évi költségvetést. Diákhitel – kamata
nő, nem csökken; lakástámogatási rendszer – khm; kollégiumok építése – majd talán
egyszer, de akkor is magántőkéből; közlekedési kedvezmények – már búcsút is
inthetünk; ingyenjogsi – hehe.
Tényleg, mit is csinál Gyurcsány
Ferenc, azontúl, hogy mosakszik
kétes ügyletei miatt, meg kétharmados eszmetörténeti dolgozatokkal bombázza a Köztársaság
jobb sorsra érdemes lakosságát?
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Tamás

a hónap vesztese
egyen elrettentő példa a
valahai médiaguru sorsa:
így jár mindenki, aki a legfrissebb taxis divat szerint, fülbevalósan, felgyűrt ujjú prosztózakóban áll neki az éppen aktuális áldozatot széttépni, mint
tigris a tornazsákot. Bár mindig
is bökte a csőrünket, hogy Forró
Tamás csak azokkal volt terminátorba oltott verbáltálib,
akik a mostani kedves hatalommal szemben állnak, arra azért
nem számítottunk, hogy végül
őt is a szír pénzügyesek–Attila
naplója–BrittonBalmoralRejtöETibor-Bermuda-háromszögben csípik nyakon. Sokkal
inkább az lebegett a szemünk
előtt, hogy egyszer élő adásban
verik fejbe egy hatalmas, fából
készült, vasszegecsekkel megerősített közszolgálattal, s ha ez
nem elég, néhány ORTT panaszbizottsági határozatot is legyömöszölnek a torkán. Nem
így történt, de minket már az is
megnyugtat, hogy ezentúl nyugodt lesz a Nap(fel)kelténk.
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„A szerkesztő azt üzente”

A költség el van vetve
övőre nem lesz guba – tudtuk meg kicsit hosszadalmasabban és körülményesebben a Köztársaság Minden Gyermekének Második Édesapjától.
A magyar jóléti állam kora lejárt, jön a megszorítások kora,
paradigmaváltás kell, meg harmadik dimenzió. Az egész kormányzati dumával csak egy a bibi: azon túl, hogy rögdemokratáink megvettek kilóra
egy önkormányzati választást,
meg, hogy rövid ideig maguk is
elhitték a társadalmilag érzékeny szocdem maszlagot, mi értelme volt az egyébként hatha-
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tós (lásd száznapos program
megszavazása) ellenzéki segítséggel megvalósított
többszázmilliárdos költekezésnek?
Hogy Medgyessy Péter egójának
meg szeretethiányának kellett a
jóllakottan szuszogó lakosság
hálája? Legközelebb majd 2005ben lesz (talán) béremelés, addig magyar közalkalmazott ül,
fekszik, kulturáltan szórakozik.
A gazdasági nehézségekről pedig amúgy is az iraki háború,
szeptember 11., az olajválság, a
Big Bang és a Sátáni Mosolyú tehet. Ezt már Lengyel László is
megmondta.
– A. B. A.

Az illúziók vége

„Mi lesz itt?” – kérdezgették plakátokon országszerte 1990 őszén, az első önkormányzati választások kampányában az akkor még nem a kispártiság
komplexusától szenvedő szabad demokraták. Nem
késett az MDF magabiztos válasza sem: „Mi leszünk itt” – hirdették az ellenplakátok, aztán
mégis simán elbukták az őszi választást.
em kis részben azért, mert
csak mondták, de nem tették. A rendszerváltozás féloldalassága, a beígért tavaszi nagytakarítás elmaradása nemcsak a
jobboldal 1994-es választási kudarcát alapozta meg, de vastagon benne van mai nyomorúságos helyzetünkben is. Jövőre belépünk az
Európai Unióba, s minden előjel
szerint hatalmas lesz a csalódás.
Ugyanis honfitársaink döntő többsége még ma is olyan megalapozat-

ményekkel jár az is, hogy Magyarország nem áll készen arra, hogy
eredményesen pályázzon uniós
támogatásokra. Nincs meg az intézményi háttér és az önkormányzatok kellő önrésze sem ahhoz,
hogy számottevő uniós forráshoz
juthassunk. Sőt, ez a leépítő költségvetés magát az 1990-ben létrehozott önkormányzati rendszer
működését fenyegeti és visszalépés a tanácsrendszer irányában.
A helyhatóságok kivéreztetése következtében – pártállásGyurcsány Ferenc látványosan tól függetlenül – éhségmegnyomta az önmegsemmisítő sztrájkra készül több
gombot, Medgyessy Indiát fedezi fel polgármester és elképéppen, Kovács László szorgalmasan zelhető, hogy tüntetést
szerveznek a Belügymiszurkálgatja Orbán-babáját
nisztérium elé.
lan reményeket táplál az uniós tagMegjósolható, hogy az élet
sággal kapcsolatban, mint amilyen minden területét érintő jelentős
illúziókat fűzött a rendszerválto- áremelkedési hullám komoly fezáshoz 1990 elején. A homályos szültségeket okoz majd az országvárakozásokban Brüsszel valami- ban, s akkor kevés lesz a hátramuféle Róbert bácsiként dereng fel, togatás, vagy a werberi kommanakinek közelébe kerülve automati- dók rászabadítása a választókra.
kusan jobb lesz nekünk. Fenét.
(Most éppen a nyugdíjasoknak
Egyrészt az unió nem segély- magyarázzák majd el, hogy miért
szervezet, hanem az európai nem- is élnek jobban, ha kevesebb pénzetek éles versenyének kerete, zük lesz.) Eközben folyik tovább a
másrészt csak az az ország jár jól közéleti bolhacirkusz: Gyurcsány
ebben a versenyben, amely elő- Ferenc látványosan megnyomta
ször versenyképessé teszi a saját az önmegsemmisítő gombot,
gazdaságát. Aki a jövő évi költség- Medgyessy Indiát fedezi fel éppen,
vetés tervezetéről nem valamelyik Kovács László szorgalmasan szurkormányadó megmagyarázó em- kálgatja Orbán-babáját és a bokbereitől tájékozódik, láthatja: rok alatt feltűnt Bajusz is, még
könnyen lehetséges, hogy Magyar- több népnyúzást szorgalmazva,
ország 2004-ben az unió nettó be- ami az álmoskönyvek szerint
fizetője lesz. Egészen konkrétan: újabb megszorító csomagok érkejövőre a brit mezőgazdaságot fog- zését jelentheti. Tényleg: mi lesz
juk támogatni. Súlyos következ- itt?
– NÉVAI GÁBOR
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Költségvetéssy kilátások • Újra a gyermekeké, a takarékoskodásé, a szűkítésé meg az áfáé a jövő

2004:Csökkentett
Közhely: választási évben kevésbé, a többiben inkább spórolósnak mutatkoznak a kormányok.
Szokás: egy valamirevaló baloldali párt a voksolást
megelőzően az osztogató-esélykiegyenlítő szociáldemokrácia nemes hagyományaira hivatkozik, egyéb
esetekben a jóléti állammodell fenntarthatatlanságát hirdeti. Tény: 2004-ben EU-választás lesz Magyarországon, a költségvetést szállító kormány feje
mégis takarékosságról, illetve a hagyományos jóléti
állam válságáról beszél. Sejtelem: Nagy lehet a baj.
ettőezernégy – hogy ne
mondjuk: a jövő – már
idén májusban elkezdődött. A többpénztazembereknekkoalíció főalakja ekkor szólt le
népének (meg nekünk): 2004,
bizisten, a reformok, az erőgyűjtés és a takarékosság éve lesz. Az
MSZP országos aktívaértekezletén elhangzott bejelentésre a helyi kiskáderek reagáltak először.
„Tudod kinek a kontójára
takarékoskodjá', b…meg? Anyu-

K

Földön
futnak?
em csak a jövő évi költségvetés, de az európai
uniós csatlakozás legnagyobb vesztese is a mezőgazdaság. A hetekig tartó tagadás és
összevissza beszélés ellenére
mára már teljesen egyértelművé vált: a magyar mezőgazdaság
jövőre kevesebb támogatást
kap, mint amennyire szüksége
lenne. A kormányzati propa-
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kádéra!” – mondta egy Hofikarakterű, szakadozott embör.
Üzenjük neki – így utólag –,
hogy lassan a testtel: a takarékosság valójában a polgári erények egyike. Persze, ezt se magunktól tudjuk, hanem a tévéből. Ott mondta (még a nyárelőn) valaki – valaki, akit
Tornóczky „Közszolg”. Anita
csak Péternek szólít –, hogy „én
azt gondolom, az állammal
szemben az adófizető polgár el-

ganda vehemens tiltakozása ellenére is bizonyos, hogy a költségvetés tervezete nem tartalmazza az európai uniós közvetlen agrártámogatások 25%-ának,
valamint az ehhez adható 30%os magyar nemzeti hozzájárulásnak a forrásait. Sokatmondó
tény, hogy a szocialista–szabaddemokrata kormányzat legelkötelezettebb agrártámogatója,
a téesz-lobbit megtestesítő
MOSZ is nyíltan tiltakozik az
uniós és magyar támogatások
elmaradása miatt. A 2004-es
esztendő a magyar agrárium
fekete éve lesz, mert pont abban az évben, amikor az uniós
csatlakozás miatt megszűnik a
hagyományos nemzeti támoga-

Szóba se jöhet
Skandinávia!
Az m1-en keresztül megszólított
adófizető polgár nyilván örült,
hogy újra csiklandozzák a lelkit.
Az Este után reggel lett, augusztus 19-e. Újabb Medgyessybeszéd, ugyanazon a csatornán,
élő-egyenesben az Örömkoncertről: „Mi, magyarok megszoktuk,
hogy azt a kérdést tegyük fel:
mit kaptunk az államtól? Eljött
az ideje – Európa-szerte eljött az
ideje –, hogy másképp fogalmazzunk. A hagyományos jóléti államok kora lejárt. Olyan, jobban
működő államra van szükség,
ahol az adófizetők forintjaival

okosan, takarékosan bánnak.”
Így is van. Európa kirakat-szociáldemokrata (inkább neoliberális) lényei valóban azt vallják,
hogy a harmadik évezred gazdaságpolitikája akkor lesz sikeres,
ha képes összhangot teremteni a
gyors gazdasági fejlődés megkövetelte tőkekoncentráció és globális erőforrás-elosztás, valamint a még elviselhető elosztási
elvek között. Vagyis akkor, ha az
egyes országok leépítik „túlfejlett” jóléti rendszereiket, és
csökkentik az állami kényszerszolidaritás mértékét.
A kormányfő nyár óta érvényes államkoncepciójához – ha
egyáltalán koncepcióról van szó
– azonban illik hozzáfűzni valamit. A 2002-es parlamenti és az
önkormányzati voksolás között
rendezett száznapos pénzadogató-játékban ugyanez a Medgyessy
Péter még a skandináv típusú,

tási rendszer és még nem érkezik meg az uniós támogatás,
gyakorlatilag pénz nélkül maradnak a magyar gazdálkodók.
Elgondolkodtató, hogy Németh
Imre, a tárca vezetője nem nyilatkozik a költségvetéssel kapcsolatos kérdésekben. Lehet,
hogy az FVM-minisztere lesz a
Medgyessy-kormány következő
tisztáldozata? Kormányközeli
rossz nyelvek szerint a szocialisták másodhegedűsi pozícióba marginalizált Magda Sándor-közeli, tehát MSZP agrártagozatos vonulata mindent elkövet Németh Imre miniszter
és Szanyi Tibor, politikai államtitkár ellehetetlenítése és
végső soron lecserélése érdeké-

ben. Bár Szanyi Tibor, az FVM
politikai államtitkára magabiztosan bejelentette: nem áll
fenn annak a veszélye, hogy a
magyar gazdák elesnének uniós támogatásoktól – a tények
ez ellen szólnak. Az Európai
Unió novemberi országjelentése súlyos hiányosságokat kér
számon a kormánytól, kilátásba helyezve, hogy ezek pótlásának hiányában Magyarország
eleshet az uniós támogatásoktól. A földművelésügyi tárca
politikai államtitkára azonban
a magyar mezőgazdasággal
kapcsolatban megfogalmazott
kritikák ellenére is úgy véli,
hogy az uniós támogatások kifizetését intéző Mezőgazdasági

várja a takarékosságot; azt
mondja, hogy tessék megfontolni azt, hogy mire tetszik fordítani az én forintjaimat, mert én
dolgoztam meg érte, és kontrollt
akarok.”
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• Takarékos, ámde építő költségvetés?

üzemmód
egyenlősítő állammodell, illetve
szociáldemokrácia
trendiségében hitt. Akkoriban szintén
Európára hivatkoztak a méltán
népszerű szocialisták – csak
nem a nyugati, hanem az északi
felére. A lényeg a lényeg: most
takarékosság van (lesz) és csend
és hó és halál. Illetve – ne legyünk igazságtalanok – más is.
„Elsőbbséget a gyermekeknek!
Ez nem jelszó, ez előrelátás” –
így a miniszterelnök (ugyancsak
az Örömkoncert előjátéka gyanánt), majd miután egyik szavát
a másikba öltötte, jelentette:
„Takarékoskodásunk a jövőt
szolgálja. És higgyék el, meglesz
a gyümölcse. Mert erőnket építésre használjuk.” Takarékosságra, építésre és főleg a gyerekre – e háromra. Helyes! Elvégre
a gyermeki fantáziavilágon kívül
más aligha bírja el a „visszafogva építkezni” meg az „építve ta-

karékoskodni”, esetleg az „elvonva szociáldemokratáskodni”
fordulatokat. Tehát: elsőbbséget
a gyermekeknek (és a nevelt lányoknak)!

és Vidékfejlesztési Hivatal képes lesz felkészülni feladatainak ellátására december 31-ig,
és így elhárul az akadály az
uniós pénzek fogadása elől.
Szanyi Tibor szerint egyébként
azért sem gond, hogy nem szerepel a 2004-es költségvetésben a közvetlen uniós agrártámogatásokra szánt 30 százalékos nemzeti kiegészítés, mivel
maguk az európai uniós földalapú támogatások is utófinanszírozásúak. Az ígért uniós támogatások ennek megfelelően
kerülhetnének kifizetésre. A
gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy 2004. december 1-jét követően, a magyar államháztartási törvénynek megfelelően 45

napon belül kaphatják meg a
gazdálkodók a támogatást. Tehát 2005. január 15-ig! A kormány jelenleg tárgyalásokat
folytat Brüsszelben, hogy az
uniós támogatásként beígért –
ám a magyar költségvetésben
az uniós utalást megelőzően
semmilyen formában nem biztosított – összegekből előlegként már valamekkora összeg
szeptember környékén kifizethető legyen. Az FVM magyarázata, vagy inkább magyarázkodása szerint az uniós földalapú
támogatások szeptemberre tervezett, hektáronként 17 ezer
forintos összegének kifizetése
nem kell, hogy tételesen megjelenjen a jövő évi költségvetés-

2003. NOVEMBER

Akit kihagytak: Nyúl Béla
A kormányfő tehát profin előkommunikálta a jövő „takarékos, ámde építő” költségvetését.
László Csaba pénzügyminiszter
– további hangulatjavító intézkedésként – „Az építés éve – a
kormány 2004. évi gazdaság- és
társadalompolitikai céljai” című
opuszt is mellékelte a közelmúltban benyújtott, immár kész büdzsétervhez. E propagandagyanús kiadványban alig esik szó a
takarékosságról – ellenben az
egyszeri olvasó is megtudja,
hogy az „építés/építkezés” – panel mit jelent valójában a jó kormányfiaknál: jövőt megalapozó
fejlesztéseket, a vállalkozók ver-

Alig maradt már a jóléti rendszerváltás tortájából

senyképességének növelését, valamint az úgynevezett jóléti fordulat eredményeinek megőrzését. Közelebbről: a kormányhatározatban rögzített 420 kilométer autópálya időarányos részének elkészültét (207 milliárd forintért), az árvízbiztonságot
szolgáló Vásárhelyi-terv megvalósítását (8 milliárdért), a budapesti 4-es metró első szakaszának támogatását (15,8 milliárdért); a társasági adó csökkenését (18-ról 16 százalékra), a be-

ben. A homályos és bizonytalan kormányzati elképzelések
szerint a magyar költségvetésben nem szereplő mezőgazdasági támogatásokat a magyar
kormány Brüsszel jóváhagyásával már szeptemberben leemelhetné az EU „likvid” számlájáról, az államkincstártól vagy
bankoktól. Hogy az előleg-finanszírozáshoz szükséges pénzeket az állam mikor fizetné
majd vissza a bankszférának,
vagy bármilyen más szférának,
és hogyan – az már a 2005-ös
költségvetésre tartozna (sic!).
Eddig július és augusztus között jutottak hozzá a gazdálkodók a támogatásokhoz, jövőre
viszont – ahogy a dolgok áll-

ruházásokat ösztönző adókedvezmények körének bővülését,
az egyszerűsített vállalkozási
adó (eva) kiterjesztését (a bevételi határ 15-ről 25 millióra nő); a
nyugdíjak reálértékének 2,5 százalékos növekedését, a családi
pótlék havi összegének egy-kétszáz forinttal történő emelkedését, továbbá – az iskolás gyermekek közel felének esetében – a
tankönyvek ingyenességét, illetve a gyermekes családoknak járó
szocpol-kedvezmény felduzzasz-

nak – legkorábban is csak szeptemberben juthatnak hozzá. A
kéthónapos időeltolódás miatt
a gazdálkodóknál fellépő pénzhiányt a kormány egy 100 milliárdos, állami garanciával biztosított kereskedelmi banki hitelkerettel pótolná. Azt, hogy a
banki hitelhez milyen mértékű
lenne az állami garanciavállalás és milyen feltételekkel lehetne hozzájutni, senki sem
tudja megmondani. Mint
ahogy azt sem, hogy a mezőgazdaságból élők rettenetére már
jövőre beteljesül-e Szanyi Tibornak az 500 ezer mezőgazdaságból élő ember munkanélkülivé
válását elkerülhetetlennek tartó, elhíresült jóslata.
– V. V.
5
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tását. Ennyit. Az MSZP–SZDSZkettős pénzügyminisztériuma
ennyit – pontosan egy szuszra
való „jót” – kínál jövőre a plebsnek. A „gyermeki” büdzsé készítői azt az ugyancsak jövőbemutató – egyébként totál értelmetlen és semmitmondó – summázatot is odacsapták az istenadta elé, mely szerint: 2004-ben
a gyermek és ifjúsági célú kiadások összege eléri az 1147 milliárdot, vagyis a teljes költségvetési
kiadás 19 százalékát. Már bocs',
de kénytelenek vagyunk hozzátenni: a sánta kutyák (a gazdik
nyugdíjának cseppnyi emelkedése és a metróberuházás okán)
szintén VIP-kategóriás támogatottá válnak – számításaink szerint a teljes költségvetés 4,117
százalékát elhappolva. S ugyanígy kimutatható lenne a félszemű szuka macskákra meg a
Nyúl Bélákra jutó költségvetési
összeg is, csak hát jövőre nem az
övék, hanem a gyermekeké az
elsőbbség.
Gute Nacht!
Mint írtuk – magától Medgyessy
urunktól tudjuk –, nem csak az
építés éve lesz 2004, hanem a
takarékosságé is. A szívatások
taglalását azonban aligha lehet
belesűríteni egyetlen szuszba,
úgyhogy későbbre hagyjuk.
Most csak annyit: jövőre arról
ismerszik majd meg a szociálliberális Magyarország, hogy
irányítói keresztezik a társadalom jogos igényeinek rapid és
látványos kielégítését a „sunyiban és apránként mindent, de
mindent visszaveszünk”-eljárással. A múlt – az elmúlt másfél
esztendő – ugyanis kötelez!
De hogy is kezdődött az
MSZP–SZDSZ-országlás? A
2002-es pártforduló után – főként a száznapos jóléti csomag
kiadagolásának köszönhetően –
eszeveszettül elszaladt a GDParányos államháztartási hiány.
Úgy tűnt, a bruttó hazai termék
7, esetleg 8 százalékát is elérheti a deficit – aztán sieben, acht,
6

Megszorítások esztendeje következik: hátat fordítunk a „magyar jóléti állam” luxusának

gute nacht: megállt 9,2 százalékon. Ilyen előzmények után
László pénzügyér bátorkodott
egységesen 4,5 százalékra belőni a 2003-ra vonatkozó főbb
makromutatókat; ekkora lett
volna a gazdasági növekedés, a
már emlegetett államháztartási
hiány mértéke, illetve az infláció is. Az eredmény: a növekedés szerényebb, a deficit súlyosabb lett (év végig elérheti a
GDP 5,5-6 százalékát is, bár a
kormány ma még 4,8-et mond).
S hogy mi lesz ezután? Egy biztos: a pénzügyi tárca azt írta a
2004-es költségvetésről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló jogszabályjavaslatba,
hogy jövőre 3,8, 2005-ben 2,8,
majd – az ugyancsak osztogatósnak ígérkező – 2006-os választási évben 2,5 százalékos lehet/lesz a GDP-arányos államháztartási hiány. Vagyis: brutális takarékoskodásba (nem építkezésbe, takarékoskodásba!) fúlhatunk, hiszen a hiány lefaragásának ára az elvonások mértékének radikális emelése. És ezt
így hogy? – kérdezhetnénk a
börtönriport-viselt Tornóczky
Anitával.

Mindent vissza!
Ezt így úgy, hogy – némi koalíciós hajcihő után – a kormányzat
bevezeti az ideinél alacsonyabb,
egyébként már korábban törvényben rögzített 18-26-38 százalékos szja-kulcsskálát. Ezt az
örömhírt már minden földi halandó tudja. Azt már kevesebben, hogy eközben a szocik egy
negyedik, úgynevezett elitkulcsban is gondolkoznak. Azt meg
még kevesebben, hogy a főbb
adókból és járulékokból 2004ben közel 700 milliárd forinttal
többet fog/kíván beszedni a kormány, mint idén. Vagyis csökkennek az szja-kulcsok, mégis irgalmatlanul megnőnek az állami
adóbevételek, leginkább a 220
milliárdos
áfabevétel-növekménynek, illetve a társadalombiztosítási terheknek „köszönhetően”.
Szili Katalin házelnök ugyan
figyelmeztette szeretett szocialistáit, hogy „ha a társadalomnak
egy virágcsokrot átadunk, akkor
nem lehetséges az, hogy aztán
szálanként visszavegyük”, mégis
valami hasonló történik. A „jóléti fordulattal” leginkább megvert rétegek – a nyugdíjasok, a

családi pótlékból élők, a szociáldemokrácia egykori talpkövei, a
szegénylegények – januárban
azon találják magukat, hogy (az
5 százalékos áfakulcs bevezetése,
valamint a 12 százalékos kulcs
15-össé kerekedése után) többet
fizetnek majd a tankönyvért, a
vajas kifliért, a pacsniért, a lecsókolbászért vagy a paprikáért. Az
alkohol jövedéki adója eközben
15, a cigarettáé 35 százalékkal
nő. Magyarul: a szegények fogyasztói kosarának domináns
termékei drágulnak a leginkább,
miközben a magasabb áfakulccsal sújtott luxuscikkek, -szolgáltatások ára alig változik. Nyilván
nem illendő tovább borzolni az
olvasók idegeit, de ettől még
tény: az alacsonyabb jövedelműek kénytelenek lesznek eltekinteni a gazdagabbakra szignált
1–2 százalékos reálkereset-növekedéstől is, s ugyancsak a kevésbé tehetős ificsaládok szenvedik
meg leginkább a jelenleg 240
ezer forintban maximált lakáshitel-adókedvezmény megfeleződését. A skandináv típusú szolgáltató-szociáldemokrácia alapelveinek teljes kiiktatását jelenti,
hogy – az önkormányzatok elég-
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telen költségvetési támogatása
miatt – jövőre csökkennek a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok rendelkezésére bocsátható
források. Sőt, mi több: a büszke
baloldaliak arról tájékoztatták a
lakosságot, hogy a pozitív diszkriminációra „éhes” nemzeti kisebbségek alapítványainak 2004ben (mintegy 413 millió forinttal) kevesebb állami tallér jut, a
fogyatékkal élőket segítő akadálymentesítési program pedig
úgy, ahogy van befullad.
Szerencse fel!
A jóléti rendszerváltás beteljesítésére tehát – propaganda ide
vagy oda – még várni kell (ha
egyáltalán érdemes), csakúgy,
mint „Az építés éve”-felütésű dokumentumban foglalt többi építő-újítás megvalósítására. A 200
milliárdos támogatásra érdemesült autópályaépítés-projekt szépséghibája például csupán annyi:
teljességgel elképzelhetetlen,
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hogy ilyen soványka indulóöszszeg mellett 2006-ra „kikövesedik” a kampányígéretek szerinti
800, vagy akár a kormányhatározat szerinti 420 kilométernyi útszelvény. Vagy: igaz ugyan, hogy
a vállalkozók jól járhatnak majd
a társasági adó csökkentésével és
a beruházásösztönző-kedvezmények felfuttatásával, a mérleg
másik serpenyőjében ott lapul a
cégautók adójának, a cégbírósági, -bejegyzési eljárások illetékének drasztikus növekedése, vagy
éppen az ökoadók – a vegyipari,
építőipari és élelmiszeripari társaságokat sújtó levegőterhelési
díj, illetve csatornavállalatok,
textil- és faipari egységek gazdálkodását nehezítő vízterhelési díj
– bevezetése. (Mielőtt felujjongnának a zöld-elkötelezettségűek,
rögvest leszögezzük: az ökoadóbevételeket „természetesen” inkább hiányfaragásra – semmint
környezetvédelemre – fordítja
majd a kormányzat. Ugyancsak

közhelyszámba megy, hogy a
közmű-vállalatokat terhelő ökoadó végül is nem másoknál, mint
a fogyasztóknál fog lecsapódni.)
Tagadhatatlan, hogy a vállalkozások számára – a pályázható
EU-alapokon keresztül – új források is megnyílhatnak majd,
ám a kormány ez esetben is
„szemfüles” volt: az uniós pluszpénzekre hivatkozva lazán megfelezte-harmadolta a gazdasági
tárcánál kezelt hagyományos,
20-20 milliárdos vállalkozásfejlesztési (turisztikai, kis- és középvállalkozói) célelőirányzatokat.
Talán mondanunk sem kell,
hogy Szili Katalin virágszál-elmélete nem csak részben, hanem egészében áthatja a költségvetést. A „megajándékozottak”
többsége persze – ahogy az lenni
szokott – csak éles helyzetben,
vagyis jövő év januárjában kap
majd észbe. Nem így az önkormányzati vezetők, akik már most
pontosan tudják: papíron 7,9

százalékkal több pénzt kapnak
az államtól, mint idén, ám kötelezően ellátandó feladatból is jóval több jut nekik. A törvényjavaslat például előírja a köztisztviselők-közalkalmazottak bruttó illetményének hatszázalékos emelését, ám erre egy árva petákot
sem ad, mondván: hatékonyabb
létszámgazdálkodással elérhető a
szent cél. Nincs kizárva tehát,
hogy a frissiben leépített több
tízezer önkormányzati munkatárs együtt indul majd állást keresni az állami szférából kivont
hétezres sereggel – hogy teret engedjen a féktelen takarékosságnak, az építkezésnek meg a
cukipofi gyerekeknek.
Ezek után merje valaki azt állítani, hogy nem trafált bele
László Csaba, amikor a 2004-es
költségvetés általános vitájának
megkezdésekor egy régi szomáliai közmondást vett a szájára: „A
szerencse sem segít, ha nem segítesz magadon”.
– B. D. S.
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Az értelem hatalma
A legutóbbi szám írásai közül az Emese az erdőben című váltotta ki a legnagyobb visszhangot.
Szerzőnk gúnyolódik – és az ufi.hu fórumán kialakult vitát nézve ki lehet mondani, hogy sok olvasónk előtt egy dolog nem egyértelműen világos.
Mégpedig az, hogy mi is a gúny tárgya. Az ősmagyar hiedelemvilág vagy annak mai követői?
ozzászólóink közül sokan
nem gondolják azt, hogy
szentségtörés történt, és
hozzájuk csatlakozunk mi is, amikor szerkesztőségi reakciónkban
afelett való megdöbbenésünknek
adunk hangot, hogy létezik a polgári jobboldalon olyan vélemény,
hogy egymás mellett élhetnek a
kereszténység és a pogány hagyományok.
Szerkesztőink és szerzőink között amúgy egyaránt akad történész-hallgató, történelemtanár és
történész doktorandusz is. Tudjuk, hogy az államalapítás nem
lomtalanítás volt, és az ősmagyar
hagyományok lassan haltak el, illetve más-más szerepkörben és
kontúrokkal olykor helyet kaptak
az alakuló magyar kereszténység
életében. Tudjuk, mi a megszentelődés fogalma, a napkultusz, a pálosok jelentősége, hiszen mindez
magyar hagyomány, amire jó gondolni és büszkének lenni – már
csak azért is, mert a miénk, és
csak a miénk. Azonban ez nem jelenti azt, hogy hinnénk Emesében. A népek őstörténeteiben világszerte léteznek analóg helyzetek. Csak egy példa: Mózes is, Álmos is az új haza határán halt meg
– ezt ne nevezzük véletlennek, ne
mondjuk azt se, hogy valamelyik
csalt, hanem tegyük helyére: ezek
mondák, egy-egy nép kultúrtörténetének, és, nem tagadjuk: történelmének részei. De vajon kinek
szurkolt egy pilisező úriember,
amikor a pogánylázadásokat tanulta az iskolában? Nem baj, tényleg nem baj, ha a pogányoknak –

H
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de akkor egy másik csatamezőn ne
álljon a keresztény oldalra.
Ezeket a hagyományokat véleményünk szerint fennköltségük
megtartásával kellene ápolni. A
hagyományápolás része az is, hogy
igyekszünk nem nevetségessé tenni egy hagyományt. És úgy gondoljuk, hogy a hagyományőrzés fogalmát jobban közelíti az az aktus,
amely a hagyományt nem helyén
kezelőket illeti kemény (tegyük
hozzá: félreérthető) gúnnyal, mint
az, amit a szívcsakra-hívők elkövetnek. Nehezen hisszük, hogy akad
józan ember, aki nem tartja minimum mulatságosnak azt a működést, amelyben elképzelhető, hogy
valaki hithű keresztényként
pálosan elmorzsol egy rózsafüzért,
de a zsebéből kilóg egy ezoterikus
témájú könyv. Vagy-vagy. Ilyen egyszerű. És ha létezik ez a működés,
amely – ismerve a honi médiát –
jókora publicitást is kap, akkor a
képzelt józan emberünknek az ősmagyar hagyományokat hallva,
mondjuk Lengyel Dénes nagyszerű mondakönyvét meglátva ez a
visszás helyzet jut az eszébe. Ilyen
egyszerű elintézni a hagyományainkat. Még két kérdés: 1. Elfogadván azt az állítást, hogy akinek
egyoldalú humorérzéke van, annak nincs humorérzéke, adódik a
kérdés: a balra gúnyolódó cikkek
miért nem váltottak ki eddig hasonló vitát? 2. A német konzervatívok megtűrnek-e a közelségükben olyanokat, akik megünneplik a keresztény Róma feletti germán győzelmet? Na, hát ilyen egyszerű.
– A SZERK.
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Leáldozóban az ingyenes pikantéria korszaka

Virtuális hancúr-biznisz
Óriási botrányt kavart annak idején az ORTT
korábbi elnökének megállapítása, miszerint az
emberek elsősorban pornóképek nézegetésére
használják a netet és az új média kevés hasznos
információt szolgáltat. A meglehetősen sommás
kijelentés mégsem nélkülöz minden alapot: a pikáns
tartalmak jelentős részét adják a világháló forgalmának és üzleti jelentőségük sem lebecsülendő.
sok tulajdonjogi vihart megélt sex.com egyes becslések
szerint 40 millió dollárnyi
hasznot hajtott pár év alatt a címet bitorló élelmes csalónak.
Egy bírósági ítélet visszaadta a
domaint eredeti tulajdonosának, a bitorlót pedig 65 millió
dollár megfizetésére kötelezné
– ha hősünk a veszély tudatában el nem tűnt volna a hatóságok szemei elől. Itthon is mozgásban van az internet sikamlósabb oldala, még ha mások is a
nagyságrendek: egy hat bejáratott címből álló csomagot (céggel együtt) például már hónapok óta kínálnak ötmillió forintért – a jelek szerint nem nagy
sikerrel.
Ami a forgalmat illeti, a goldengate.hu erotikus portálrendszer a statisztikák tanulsága szerint az egyik legtöbb látogatót
vonzó oldal a hazai neten, látogatottságban simán felülmúlja a
Magyar Nemzet vagy a Népszabadság online kiadását. A képsorozatok ingyenesen megtekinthetők, de a videók letöltésére csak tagoknak van módja.
A tagsággal egyéb lehetőségek is
járnak, mint például egy anonim konzultáció egy hivatásos
szexológussal. Egy 1000 Ft-os
sms három napra biztosít teljes
hozzáférést az oldalhoz, a 30
napos tagság 1490 Ft-ba, a 90
napos 3990 Ft-ba kerül, amit
bankkártyával, banki átutalással és postai csekkel egyaránt ki
lehet egyenlíteni.

A
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A fizetős tartalmak az utóbbi
időben váltak egyre elterjedtebbé a hazai xxx-oldalakon, a korábban ingyenes szolgáltatások
egymás után szűntek meg vagy
alakultak át fizetőssé. A gazdasági hírszolgáltatóktól eltekintve talán nincs is még egy olyan
terület, ahol ennyire általánossá vált volna, hogy a minőségi
tartalomért fizetni kell. A változás természetesen jelentősen
visszavetette a látogatottságot,
az ashole.hu napi forgalma például körülbelül harmadára
csökkent az ingyenesség megszűnése után (ma napi 8000 körül van). Az ashole.hu-n néhány
kedvcsinálótól eltekintve csak a
tagok számára elérhetőek a
szolgáltatások, a 90 napos hozzáférés 1000 Ft-ba kerül, a havi
tagság ára 425 és 500 Ft, a hetié 125 és 200 Ft között változik. A fizetésre a közismert
emelt díjas telefonhívások és
sms-ek mellett többféle más
megoldás létezik. Így kevésbé
prűd ismerőseinket akár a mobil feltöltőkártyákhoz hasonló
pre-paid szexkártyával (például
a beszédes nevű 3X-Carddal) is
meglephetjük, ha esetleg unnák a hagyományos vásárlási
utalványokat.
Hogy mekkora bevételre tesz
szert egy-egy oldal, s milyen kiadásai vannak, azt csak találgatni lehet. Megkeresésünkre a
különböző portálok hol udvariasan, hol kissé érdesebben, de
elzárkóztak az ilyen jellegű in-

formációk kiadásától. A tagsági
díjak mellett bevételük származhat még a hirdetésekből, de
érthető módon csak bizonyos,
mondjuk úgy: szakmai hirdetők használják szívesen ezeket a
felületeket, illetve egy-két számítástechnikai bolt vagy egyéb
portál reklámoz még, valószínűleg barter-jelleggel. Több helyen
üzemeltetnek webáruházat is,
ahol a személyes megjelenés
kellemetlenségei nélkül lehet
válogatni a különböző bigyók
közül.
Akadnak ingyenes site-ok is
szép számmal. Rendszerint a
felnőtt kategóriákban található a legtöbb l'art pour l'art
amatőr oldal, igencsak változó
minőséggel. Sok olyan honlap
van, amit láthatóan lelkes tizenévesek hoztak létre, majd
hagytak sorsukra, miután találtak valami szórakoztatóbb
elfoglaltságot maguknak. Lé-

teznek közösségi oldalak is,
melyeknek az erotika a szervezőereje. A nude.hu a szanalmas.hu pikáns mutációja, ahol
kommentárokkal láthatjuk el a
lányok képeit, bár ezek jóval
kevésbé szórakoztatók, mint az
eredeti oldalon, általában a
„Hú, de…”-színvonalat képvi-

»Sok olyan honlap

van, amit láthatóan
lelkes tizenévesek
hoztak létre

«

selik. A szoknyavadasz.hu-n
(saját meghatározása szerint
„az első magyar közszolgálati
szexcsatorna”) a hivatásos szeretőkről, masszőzökről szóló
híreket gyűjtik egy csokorba,
valamint ún. makktársak osztják meg egymással tapasztalataikat a különböző bércicusok
karjaiban megélt örömökről és
kellemetlenségekről. – B. Á. G.
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Népszavazás keleti szomszédunknál • Tombola, egy pár zokni a polgároknak

Európa – román módra
Pár hete népszavazásra került sor Romániában,
amelynek keretében a Bukarest által 2007-re
vágyott EU-tagsághoz szükséges alkotmánymódosításról nyilváníthattak véleményt az állampolgárok. A több ezer éves, dákoromán kontinuitásban megedzett román európaiság e referendummal is leckét adott demokráciaértelmezésből a
művelt Nyugatnak: egyes szavazókörökben még a
túlvilágra költözöttek is leadhatták voksaikat.

árulkodik azon módszerek tárháza – a jutalmazástól a közvetlen fenyegetésig terjedően –,
amellyel a bukaresti kormányzat
az érvényességi küszöböt jelentő
50 százalék fölé próbálta tornászni a részvételi hajlandóságot. (Ez végül sikerült: a kétnapos népszavazás végeztével, némileg meredek hajrában a hivatalos adatok szerint 54% voksolt,
s 89% szavazott igennel.) Legáltalánosabb jelenség a helyi választási tombola volt: ezeken a
helyi „megmérettetéseken” azok
vehettek részt, akik már leadták
szavazatukat. Régiótól függően
alakultak a tárgynyeremények:
államilag finanszírozott kínai
utazásra, színes tévékre, esetleg
tizenöt liter pálinkára számíthattak egyesek. Bukarestben alanyi
jogon ingyen focimeccsen vehettek részt a választók. Máshol

helyütt akár jogászkodós
fejtegetésbe is bocsátkozhatnánk arról, hogyan hat
majd a román jogállamiságra a
bíróságok és a rendőrség hatáskörének, a kormány és az államfő mozgásterének vagy a nemzeti kisebbségeknek a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban nyújtott többletjogainak a
mostani alkotmánymódosításban történő rögzítése. Mivel
azonban a román jogállam olyan

E

mint a jeti – mindenki beszél róla, de még senki sem látta – a paragrafusokra nem igazán érdemes több szót vesztegetni. A magyarlakta településeken naponta
erejét fitogtató román csendőrséget és az államvallásként funkcionáló ortodox egyház agresszív
terjeszkedését nem az új román
alkotmány fogja megszelídíteni.
A Románia európaiságát demonstrálni hivatott népszavazás
komolyságáról
nagyszerűen

sepsiszentgyörgyi alakuló
ülésen, az európai mintákon alapuló, a székelyföldi
önrendelkezést zászlajára tűző
szerveződés elnökévé Csapó József ex-szenátort választották.
Az SZNT megalakulását megelőző napokban, több szervezőt
rendőrségi atrocitás (igazoltatások, kihallgatások, szórólapok
lefoglalása) ért, többek között
Fodor Imre marosvásárhelyi alpolgármestert is. A hatalom részéről megfélemlítésnek szánt
akciók azonban nem tántorították el a kezdeményezőket attól,
hogy létrehozzák a települési,
széki (8 darab), majd a mindezeket összefogó székelyföldi tanácsokat. Ahogy az várható volt, a
román hatalom, a politikai pártok és a sajtó elutasítja a kezdeményezést és azt a román állam
területi egysége elleni, törvénytelen szervezkedésnek tekinti.
Az eseménnyel kapcsolatosan

Megalakult a Székely Nemzeti Tanács • Egységbontás?

A
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Autonómia-játszma
Forr a politikát körülvevő levegő Erdélyben. Az
aradi Szabadság-szobor visszaállításának sikertelensége, valamint a Ceausescu-időszak korrektségét idéző, alkotmánymódosító népszavazást
követően, október 26-án megalakult a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT). Akárcsak az előbbi két
ügy, a Tanács megalakulása is megosztotta az
erdélyi magyar közéletet és felborzolta a román
nacionalista indulatokat.
többen emlegették a „Koszovójelenséget”, ügyészségi és bírósági eljárásokat helyeztek kilátásba. A „magyarbarátságáról” hírhedt Funar polgármester
ügyészségi feljelentést tett a sepsiszentgyörgyi alakuló ülés résztvevői ellen. Az elutasító hozzáállás, mint oly sokszor, amikor ro-

mán nemzeti szempontból fontos kérdésről van szó, egy platformra hozta a román közvéleményt, politikai irányultságtól
függetlenül. A Nagy-Románia
párt élesen bírálta mind a román kormányt, mind az
RMDSZ-t, hogy az alkotmány
módosításával lehetővé tették „a

nem volt ilyen bőkezű a helyi vezetés: az erdélyi Zalatnán például mindössze egy-egy pár zokni
ütötte markát az urnák elé járulóknak. A hatalom azonban
megmutatta, nem csak mosolyogni tud, ha Európa a tét: egy
moldvai városban plakátot függesztettek ki az ingyenkonyhán,
amely szerint aki nem szavaz,
nem is kap ennivalót. Más városokban a postások részesítették
hasonlóan „baráti” figyelmeztetésben a nyugdíjasokat, megvillantva a következő havi nyugdíj
„elmaradásának” perspektíváját.
Bukarestben az aktivisták mozgó urnákkal járták az utcákat, s
boldog-boldogtalan szavazhatott,
bizonyítottan akár többször is. A
csúcs azonban az a hír volt, hogy
Tordán jóval korábban elhunyt
személyek is bekerültek a választói névjegyzékbe, mi több, szavaztak is. Az EU-ban tehát lassan
kezdhetik felkötni a gatyát: a
sokoldalúan fejlett román demokrácia láthatóan már az általános választójogot is meghaladta.
– B. L. Cs.
magyar szeparatizmus jogi megalapozását”. Az SZNT megalakítását az RMDSZ is elutasította,
kijelentvén, hogy annak létrehozása a magyarság megosztásához vezet és ezáltal az autonómia kiharcolásának esélyeit
csökkenti. A szervezők elleni
hatósági fellépést és a kezdeményezés törvénytelennek minősítését Markó Béla határozottan
elutasítja.
Az SZNT szervezőinek állítása szerint, ők csupán az
RMDSZ eredeti célkitűzéseit –
amelyeket a Szövetség időközben feladott – kívánják megvalósítani, ugyanakkor bíznak a
román állam demokratikus elkötelezettségében és az európai
elvek figyelembevételében, amelyek fényében jogos törekvésüket semmilyen törvényes módon
nem lehet megakadályozni és a
szervezőkkel szemben sem lehet
eljárni.
– BÖJTHE JÁNOS
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Felizzott Koszovó, kiújultak a harcok Macedóniában • Mi lesz veled, Bosznia?

Morajlás a Balkánon
oszniában az 1995-ös megegyezés öszvérállamot teremtett. A hivatalosan is
elismert, széles jogkörökkel rendelkező szerb és bosnyák államrész mellett de facto megmaradt
a horvát államalakulat is. A közös
államban gyakorlatilag ma is három hadsereg néz szembe egymással, és a három államalkotó
nemzetből kettő nem kér Boszniából: a szerbek nagy része Szerbiához, a horvátok többsége Horvátországhoz szeretne csatlakozni. Ezt a természetes, és az etnikai tisztogatások „eredményeképpen” nagy kisebbségek kialakulása nélkül is kivitelezhető vágyat
nyomja el a nemzetközi közösség,
miközben az egységes Bosznia álmát hajkurássza. Eközben a bosnyákok ijesztő mértékben radikalizálódnak, az Iránból és más közel-keleti államokból exportált
iszlám fundamentalizmus megvetette a lábát ebben a korábban
mérsékelt közösségben. Ez persze
csak tovább növeli a szerbek és
horvátok elszakadási vágyát.
Nemrégiben már Mladen Ivanics,
az ország külügyminisztere vetet-
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Hosszú, forró nyár volt az idei az egykori Jugoszláviában, bár ezt a magyar külpolitikai újságírás Irak árnyékában alig vette észre. Újra felizzott Koszovó, kiújultak a harcok Macedóniában,
megroppant a nyugati orientációjú szerb elit,
megugrott a magyarellenes incidensek száma a
Délvidéken, recsegni-ropogni kezdett BoszniaHercegovina. Az a doktriner, a helyi körülményeket figyelmen kívül hagyó rendszer ingott
meg, amelyet a boszniai és koszovói háborút –
egyébként elismerésre méltó keménységgel – lezáró Egyesült Államok hozott létre.
te fel, hogy Koszovó függetlenné
válása mintájául szolgálhatna a
szerb országrész elszakadásának.
Szakadozik Szerbia és Montenegró az – EU által létrehozott –
kényszerházassága is. A függetlenség tekintetében megosztott
Podgoricában kezdenek az elszakadás erői fölénybe kerülni.
Mindeközben Szerbiában nő a
paranoia: a Zoran Djinjics meggyilkolásával vezetőjét vesztett
nyugati orientációjú politikai elit
fokozatos szétesésével egyre csökken a remény, hogy Szerbia hamarosan kitör abból az örvényből, amelybe a nyolcvanas évek

végén belekerült. Belgrád – egykor egy 23 milliós prosperáló ország fővárosa – ma egy hét és félmilliós, mély demográfiai, gazdasági és politikai válságban lévő
Szerbia központja. Súlyos Trianon-szindrómát él át az ország,
ami fokozza a népesség gyanakvását a más nemzetiségűekkel
szemben. Az egykori magyar Délvidékre betelepített szerb menekültek napi szinten zaklatják a
magyarokat. Néhány hír, mint az
újvidéki temető feldúlása, baloldali médiánk fullasztó közönyét
is képes volt áttörni.
Még az EU és a NATO által viszonylag sikeresen stabilizált Macedóniában is meg-megremeg a
talaj. Az albánok fegyverrel
ugyan több eredményt értek el
két év alatt, mint a térség más,
csak politikai eszközökkel harcoló kisebbségei 1990 óta, de egyes
csoportok továbbra is hajlandóak
vért ontani az albán többségű területek elszakadásáért. Az albán
régiók leválása egyébként leginkább a macedónok érdeke lenne,
mert rossz demográfiai mutatóik
miatt néhány évtizeden belül kisebbségbe kerülhetnek saját országukban. A térség konfliktusai
tehát önmagukban is súlyosak,
de mind ezer szállal kötődnek a
központi problémához: Koszovó
jövőbeli státuszához. Ma már gya-

korlatilag eldöntött ténynek tekinthető, hogy az albán többségű
tartomány független lesz. Washington egyértelműen ezt támogatja, és az EU fenntartásai sem
lesznek hosszú életűek. Az albánok ugyanis, ha kell, akár korábbi felszabadítóik ellenében is hajlandóak fegyverrel kiharcolni
függetlenségüket.
A kérdés csak az, milyen feltételekkel jön létre a majdani koszovói állam. Azt már most állíthatjuk, hogy nem lesz a békés
együttélés mintapéldája: a
vendetta egyik fellegvárában
ugyanis nem érzik át Európa és
Amerika ideáljainak szépségét. A
szerb közösség 1999 óta nagy
árat fizet a nevében korábban elkövetett bűnökért. Koszovóban
ma csak a mitrovicai körzetben
és néhány kisebb enklávéban élnek szerbek, a nemzetközi erők
által őrzött falvaikból csak katonai kísérettel tudnak kimerészkedni. Két lehetőség van tehát:
vagy jelenlegi határai között ismerik el Koszovót, és akkor a szerbek őrzésére még nagyon hosszú
nemzetközi jelenlétre lesz szükség, vagy a mitrovicai térség, és
ezzel a szerb közösség zöme Szerbiához kerül.
Bár az utóbbi tűnne logikusnak, szinte bizonyos, hogy az USA
és az EU ragaszkodni fog Koszovó mesterséges, a titói Jugoszláviában meghúzott határaihoz.
Ezzel felszabadítanak egy elnyomott kisebbséget, ugyanakkor fölöslegesen kreálnak egy másikat.
Pedig már a kilencvenes évek közepén számos nyugati elemző,
köztük olyan tekintélyes politikusok, mint Lord Owen volt brit
külügyminiszter, figyelmeztetett:
az egykori Jugoszláviában addig
nem lesz valódi béke, amíg a kívülről közös életre kényszerített
népek etnikai és nem államjogi
határaik mentén el nem válhatnak egymástól. Koszovó függetlensége így csak élezni fogja Szerbia, Bosznia és Macedónia problémáit: a morajlás folytatódni fog
Balkánon.
– T. U.
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agyarországon a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB) a
171/2000. (X. 13.) Kormányrendelet szabályozza. A „kötelező”
azt a célt szolgálja, hogy a gépjárművel okozott károk mindenképpen megtérüljenek, azaz a
károsult kártérítése ne függjön a
károkozó fizetőképességétől. A
díjak folyamatos fizetéséről az
üzembentartónak kell gondoskodnia, felszólítás nélkül, az esedékességet követő 30 napon belül. Amennyiben ezt elmulasztja,
a biztosító kockázatviselése a 30.
napon 24.00 órakor automatikusan megszűnik. A szerződés megszűnhet a jármű elidegenítésével
is (erről 15 napon belül kell értesíteni a biztosítót) és a naptári év
vége előtt legalább 30 nappal
írásban is felmondható, de ebben az esetben az év végéig meg
kell kötni az új szerződést. Magyarországon ún. bonus-malus
rendszer van életben, azaz a kármentes évekért díjkedvezmény
jár, míg károkozást követően növekszik a díj. Fizetésmulasztás
miatt történő szerződésbontás
esetén a biztosított elveszti esetleges bonus-kategóriáit, de
malus-pontjai megmaradnak.
Mivel a jogszabály pontosan
meghatározza a KGFB szolgáltatás tartalmát, sokan gondolják
úgy: mindegy, melyik biztosítóval szerződnek, a díjakban sem
nagyon lehet jelentős különbség.
Tévednek. Bizonyos esetekben
akár két-háromszoros eltérés is
lehet az egyes társaságok által
felszámított költségek között. A
biztosítás díját többek között a
következő tényezők határozzák
meg: a jármű hengerűrtartalma
(minél nagyobb, annál magasabb a díj), a jármű gyártmánya,
a szerződő lakhelye (Budapesten
és a nagyvárosokban drágább,
kisebb településeken olcsóbb), és
a szerződő kora (fiataloknak drága, idősebbeknek olcsóbb). Érdemes alaposan tájékozódni a különböző lehetőségekről, mivel az
egyes társaságok rendszerint egy-
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A november az egyik legmozgalmasabb hónap a biztosítók számára

Verseny az autósok bizalmáért
November elsején tették nyilvánossá a biztosítók a kötelező biztosításra
vonatkozó 2004-es tarifáikat. A közzétételt minden évben hosszas titkolózás és
taktikázás előzi meg, mindenki minél nagyobb szeletet szeretne magáénak
tudni a piacból, persze úgy, hogy ez lehetőleg ne menjen profitja rovására.
forrás: Netrisk Első Online Biztosítási Alkusz

Komoly különbségek adódhatnak (példáinkban A00-ás bonus fokozattal, csekkes fizetéssel,
kedvezmények nélkül, negyedéves fizetési ütem mellett számítottuk az éves díjakat)

két szegmensre specializálódnak
(pl. kisméretű budapesti haszongépjárművek), ahol kétséget kizáróan övék a legjobb ajánlat.
Léteznek különböző trükkök is
az alacsonyabb díjak eléréséhez,
így például gyakori, hogy egy ko-

rosabb, vidéki lakcímmel rendelkező rokont jelentenek be a jármű üzembentartójaként. A
KGFB piac teljes díjállománya
2002-ben több mint 84 milliárd
forint, s ez 2003 első félévének
adatai alapján körülbelül 13%-

kal bővül idén. Ebből körülbelül
50%-nyi részesedése van a piacvezető Allianz Hungária Biztosító Rt.-nek, őket a GeneraliProvidencia Biztosító Rt. követi,
kb. 19%-kal. Rajtuk kívül jelenleg még 8 másik biztosítótársaságnál és 3 biztosítóegyesületnél
van lehetőség a KGFB megkötésére. Bár a biztosítók gyakran
panaszkodnak, hogy a gépjárművek
felelősségbiztosítása
veszteséges tevékenység, ennek
ellentmondani látszik, hogy tavaly a 84 milliárdnyi befizetésre
mindössze 66 milliárdnyi kár
jutott, valamint, hogy továbbra
is éles árverseny van a piacon,
az új versenyzők alacsonyabb díjaikkal igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani maguknak. – BALOGH ÁKOS GERGELY

Újfajta szolgáltatás • Biztosítás a világhálón

Kötelezõ, de nem költekezõ
különböző biztosítási szolgáltatásokat nem csak a
biztosítóknál köthetjük
meg, hanem úgynevezett biztosítási alkusz cégeken keresztül
is. Az alkuszok az ügyfél igényeinek felmérése után a biztosítók
kínálatából kiválasztják a legmegfelelőbb szolgáltatást, szolgáltatásokat az ügyfél részére. A
hazai biztosítási alkuszok közül
a Netrisk Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (www.netrisk.hu)
az interneten piacvezetőként kínálja
szolgáltatásait.
A
netrisk.hu felhasználói egysze-

A

rűen, otthonról válogathatnak a
különböző biztosítások közül,
saját paramétereik megadását
követően a netrisk.hu azonnal
javaslatot tesz az ügyfél igényeihez legjobban illeszkedő és legkedvezőbb árú szolgáltatásra.
Mindez az ügyfélnek semmivel
sem kerül többe, mintha közvetlenül a biztosítónál kötné meg
szerződését, hiszen a netrisk.hu
nem számít fel plusz költséget a
nála kötött biztosítások után – a
szolgáltatást a szerződéskötések
után a biztosítóktól kapott költségtérítésből finanszírozzák. A

széles körű kínálat mellett a kényelem is a netrisk.hu mellett
szól: nincs szükség hosszas várakozásra a biztosítók ügyfélszolgálatán, majdnem minden elintézhető az interneten, egyedül
az alkuszi megbízást kell (az
ügyfél igénye szerint) faxon
vagy postán elküldeni. Szükség
esetén telefonon is tudnak segíteni, a zökkenőmentes ügyintézés érdekében tizenhat felkészült munkatárs fogadja a hívásokat.
(X)

II N
N T
T E
E R
R J
J Ú
Ú

Gyurgyák János a nómenklatúráról, a megértés hatalmáról és a dacos kuruckodásról

Identitások és ellenkultúrák
Stílus, műveltség és színvonal nélkül nem lesz
életképes magyar konzervativizmus – nyilatkozta
lapunknak Gyurgyák János eszmetörténész, az
Osiris kiadó főszerkesztője és igazgatója, akit
azért kerestünk föl, hogy a magyar konzervativizmus múltjáról, jelenéről, a baloldal megújulásáról kérdezzük. A két éve megjelent A zsidókérdés Magyarországon című monográfia szerzője
úgy véli, hogy a magyar–zsidó együttélés az identitások erőssége miatt olyan bonyolult probléma,
a Gutenberg-galaxist pedig még nem temetné.
– A magyar közéletet kicsit
is figyelemmel követő érdeklődő két nagy, eszmeileg és
kapcsolati hálóját tekintve is
világosan különböző politikai
tábort különböztethet meg. A
mai magyar baloldal genezisét, gyökereit általában körbe
tudjuk határolni, mi a helyzet
a magyar konzervatívokkal?
– Messziről kell kezdenem,
hogy a kérdésükre pontosan
tudjak válaszolni. Minden konzervatív politikai gondolkodásnak az alapja a hagyomány
megőrzése, a múlt tisztelete, továbbá az értékek továbbadása.
Azonban a magyar konzervativizmus esetében már ennél a
kiindulópontnál súlyos nehézségekkel kell szembenéznünk.
Milyen hagyományra lehetne
ugyanis támaszkodni negyvenévnyi elnyomás és lefojtás után,
amikor a magyar konzervativizmus kulcsfiguráiról, intézményeiről, hagyományairól még
csak szó sem eshetett? A magyar konzervativizmus tehát sajátos önellentmondással küszködik, mert bizonyos értelemben a rendszerváltozás után
nem megőriznie, hanem újrateremtenie kellene saját eszmerendszerét. Van azonban két fogódzónk, amikor az esélyekről
2003. NOVEMBER

beszélgetünk. Az egyik a mégiscsak valaha létezett konzervatív
magyar hagyomány, a másik a
külföldi konzervativizmus öröksége. Van tehát hova nyúlni,
még akkor is, ha a magyar konzervatív múlt nagyon is sokféle.
Ebben a múltban rendkívül sok
áramlat keveredett, de mégis –
némi leegyszerűsítéssel – két
egymástól markánsan elütő hagyományt lehet megkülönböztetni. Egyfelől az Asbóth JánosTisza István–Szekfű Gyula-fémjelezte szabadelvű-konzervatív,
másrészt az ettől jobbra álló, s
egymástól is nagymértékben elütő konzervatív gondolkodók,
mint például a századfordulón
Károlyi Sándor, vagy később
Gömbös Gyula. Ez utóbbival
egyébként a hazai konzervativizmus vészesen közel került a
magyar jobboldal (nota bene: a

„A magyar konzervativizmus sajátos önellentmondással küszködik”

egészet vállalni kell, hiszen
mindkettő a magyar múlt része,
akár szeretjük ezt, akár nem.
De ideológiai szempontból nekem aligha lehet bármiféle közöm az utóbbihoz, viszont a
már említett Asbóth–TiszaSzekfű-féle tradícióhoz – néhány ponton fenntartásaimat
sem elhallgatva – igenis közel
érzem magamhoz.
– A konzervatív kiáltvány
szerzője, Lánczi András filozófus nemrégiben
Minden konzervatív politikai egyik hírlapi cikkégondolkodásnak az alapja a ben úgy vélte: hibát
hagyomány megőrzése, a múlt követ el a magyar
tisztelete, továbbá az értékek konzervatív tábor,
ha gondolkodásátovábbadása
nak kezdetének és
kettő korántsem azonos foga- végének, a cselekedeteit irálom!) másik irányzatához, a ra- nyító minden mozzanat alapdikális, szélsőjobboldali és alap- jának a nemzeti kérdést teszi
vetően antiszemita jobboldal- meg. Egyetért ezzel a megállahoz. Történelmileg persze az pítással?

»

«

– Nagyon is, és nemcsak
azért, mert Andrással annak
idején egy csapatban futballoztunk a KSI-ben. A tréfát félretéve: úgy gondolom, hogy a magyar
konzervativizmusban
nagy szerepe van és lesz a jövőben is a nemzeti kérdésnek, hiba volna azonban a magyar
múlt problémáit vagy akár a
nemzeti retorikát abszolutizálni. Van annyira sokszínű és eleven a honi konzervatív gondolkodás, hogy szilárd nemzeti
alapokon állva érvényesen tudjon szólni a mai világ és Magyarország – a nemzeti kérdésen túlmenő – problémáiról is.
A magyar történelem elvesztett
csatáit talán nem a mai politikai lapok hasábjain kellene
megnyerni…
– Biztos ebben? Sokan látják úgy, hogy a magyar múltat meghamisították az el13
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múlt évtizedekben és a magyar jobboldal legsürgetőbb
feladata – egyfajta „nemzeti
történetírás” révén – visszaadni a nemzeti öntudatot…
– Természetesen súlyos gondok vannak a magyarság nemzeti öntudatával, ez azonban
nem menthet fel bennünket a
kíméletlen igazmondás alól.
Nem új a probléma, érdemes
elolvasni Szekfű Gyula 20-as,
30-as években írt publicisztikáit. Ő már ekkor felhívta
a figyelmet a frusztrációból
és a kisebbrendűségi érzésből fakadó dacos, kurucos
múltkutatás veszélyeire.
Nem vitatom, hogy sok
alapvetően jóindulatú ember véli úgy, hogy a magyarság dicsőségét emeli az, amikor
példának okáért a magyar őstörténetet több ezer éves szerves egészként mutatja be. Hibának tartom azonban, ha ezek a
történetkutatás alapvető szabályait még távolról sem ismerő
emberek úgy vélik, hogy minden igaz és jó, ami a kommunista diktatúra alatt tiltott gyümölcsnek számított. Vagy –
egyébként a román történetírás eljárásaira kísértetiesen
hasonlító módszerek segítségével – valamiféle kizárólagos, az
ősmúltból táplálkozó magyar
világnézetet kell teremtenünk;
akár a kereszténység nélkül,
vagy annak ellenében is. A magyar szabadelvű konzervativizmus katasztrófájának tartanám, ha összeadná magát ezzel
az egyre terjedő ellenkultúrával. Mindent meg lehet persze
tenni, csak éppen ennek beláthatatlanok a következményei.
Féligazságokból, melldöngetésből, délibábos múltkergetésből,
műveletlenségből és frusztrációból nem lehet érvényes és hiteles történetképet alkotni.
Márpedig stílus, műveltség és
színvonal nélkül nem lesz életképes magyar konzervativizmus. Németh László szavaival
élve az „idétlen turánkodók”
14

ra, hogy az MSZP levetkőzze
állampárti múltját?
– Számomra világos és egyértelmű, hogy a nómenklatúrának előbb-utóbb mennie kell.
Ezt már csak az MSZP egyes
csúcsvezetői nem látják. Csak
akkor beszélhetünk ugyanis hiteles magyar szociáldemokráciáról, ha a diktatúra anyagi-kapcsolati előnyeit élvezők lelépnek a porondról. Ezzel együtt
rossz taktikának tarHibának tartom azonban, ha ezek tom, hogy a magyar
a történetkutatás alapvető szabályait konzervatívok egy
kalap alá veszik a telmég távolról sem ismerő emberek úgy jes magyar balodalt.
vélik, hogy minden igaz és jó, Látni kell ugyanis,
ami a kommunista diktatúra alatt hogy például a Hiller
István vagy Szili Katiltott gyümölcsnek számított
talin nevével fémjelgukat konzervatívnak tartó tör- zett szociáldemokrata irányvoténészeknek kellene szembe- nal hitelesen próbál szólni
szállniuk, de a lövészárok-men- nemzeti kérdésekben, még ha
talitás miatt (ami önmagában csak a kezdeti lépéseknél tartais egyike a legnagyobb mai őrü- nak is. Magyar állampolgárként
letünknek!) sokan inkább igenis örülnék, ha ez a szemlécsendben maradnak.
let válna uralkodóvá. Más kér– Központi kérdése a rend- dés, hogy jelenleg még minden
szerváltás óta eltelt időszak- fontos kérdésben (például a
nak nemcsak a magyar kon- határontúli magyarok ügyézervativizmus magára találá- ben) az uralkodó pártelit intersa, hanem a magyar baloldal nacionalista ihletettségű érdekmegújulása is. Van-e esély ar- telensége diadalmaskodik.
szerény véleményem szerint
legalább annyi kárt okoznak a
magyar konzervativizmusnak,
mint a baloldali történethamisítók. Persze nagy a mulasztása
a magyar történettudománynak, hiszen – tisztelet a kivételnek – a magyar történészek
sem tettek meg mindent, hogy
szembeszálljanak ezekkel a tévtanokkal. Ezekkel a nézetekkel
persze elsősorban a hiteles, ma-

»

«

– A magyar közéletben a
másik neuralgikus pont az
antiszemitizmussal való folyamatos vádaskodás. A zsidókérdés Magyarországon címmel két évvel ezelőtt Ön egy
nagyszabású munkát tett le az
asztalra, amelyben megpróbálta feldolgozni a magyarság
és a zsidóság egymáshoz fűződő viszonyát. Sikerült-e véghez vinni azt, amit eltervezett?
– Alapvetően három célom
volt ezzel a könyvvel. Egyrészt
szerettem volna megérteni a
magyar–zsidó viszonyt. Ezt –
legalábbis azt gondolom – elértem. A könyv megírása előtt öt
éven át naponta tíz órás kutatómunkát végeztem ennek érdekében, mindent elolvastam e
tárgyban, amit lehetséges. Ebből a szempontból tehát elégedett vagyok. A második szempont egy intellektuális kérdés.
Vajon sikerült-e átadni az olvasóknak azt, amit én már megértettem? Ennek eredményét
azonban nem nekem kell megítélni, de azért titokban bízom
abban, hogy ez is sikerült. A
harmadik szempont pedig,
hogy a ma is élő görcsök oldá-

„A magyar–zsidó együttélés nem olyan egyszerû dolog, mint ahogy én azt eredetileg elképzeltem”
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sához és a mai gondok megoldásához mennyiben járult hozzá ez a könyv? A válaszom erre
a kérdésre egyértelműen az,
hogy semennyire.
– Mi volt az, amit megértett a könyv írása során?
– Talán azt értettem meg világosan, hogy a magyar–zsidó
együttélés nem olyan egyszerű
dolog, mint ahogy én azt eredetileg elképzeltem. Régen úgy
hittem, hogy az alapvető konfliktusokat csak az asszimiláció
elmaradása miatt nem sikerült
feloldani. A tragikus XX. századi magyar történelem közbeszólt, de tovább kell haladni a
megkezdett úton, és az asszimiláció előrehaladtával majd
minden rendbe jön.
– Ez nem így van?
– Sokkal bonyolultabb a kérdés, mert a magyar és a zsidó
nép esetében nagyon erős identitásokról van szó, amelyeknél
ez a recept szerintem nem mű-

magyarországi zsidóság megőrzi a saját zsidó identitását,
mert ez érték, mint ahogy a
magyar identitás is az, s mindez érték Magyarország szempontjából is. Nem lehet tehát
szerintem az a célunk, hogy a
magyarországi kisebbségeket
olyan helyzetbe hozzuk, hogy
anyagi vagy erkölcsi okok miatt
azon gondolkodjanak, hogy
megszüntessék a kisebbségi mivoltukat. A kisebbségek identitása, kultúrája, története nem
szegényíti a magyar kultúrát,
hanem éppen fordítva, gazdagítja azt. Tény, hogy kritikusaim – enyhén szólva – nem nagyon fogadták el ezt a gondolkodásmódot.
– Nemrégiben láttunk az
utcán egy ifjú hölgyet, kezében az Osiris kiadó „Én még
olvasok… És te?” feliratú reklámyszatyrával. Adódik a kérdés: mennyire szorulhat viszsza a könyvkiadás Magyarországon a digitális kulSzembe kell néznünk azzal túra javára?
– Nem tudjuk még,
a ténnyel, hogy a magyar társahogy
a Gutenberg-kordalom a végletes atomizáltság
szakot teljesen felváltállapotában él. Olyan állapot- ja-e a digitális korban, amikor nemhogy elitkultú- szak. Először azt hitrával, de semmiféle nagy közös- tük, hogy a könyvkiadásnak egyszer s
ségi céllal nem szólítható meg
mindenkorra vége. Ez
ködik. Megkérdőjeleződött szá- volt a megrendülés pillanata,
momra az is, hogy a magyar aztán kiderült, hogy ez mégzsidóság számára értelmes cél sem így van. Az elmúlt tíz évaz asszimilációs út.
ben az információs társadalom
– Miért?
szerepe folyamatosan nőtt, ha
– Még egyszer hangsúlyo- úgy tetszik az a bizonyos torta
zom, hogy mind a magyar, nem kisebb, hanem nagyobb
mind pedig a zsidó nemzeti lett. S ebből a folyamatból a
identitás rendkívül erős. A magyar könyvkiadás, mint inkonfliktusok nagy része ponto- formáció-hordozó is folyamasan abból eredt, hogy nem tosan gyarapodik. Ma a harmaolyan egyszerű azt mondani, dik fázisban vagyunk, ez pedig
amit a magyar szabadelvűek ja- a bizonytalanságé. Nem tudvasoltak a hazai zsidóságnak: juk még, hogy a következő
nevezetesen, megadjuk a ben- nemzedék hogyan viszonyul
neteket megillető jogokat, de ti majd a könyvekhez. De nehelegyetek jó magyarok, hiszen zen tudom elképzelni – bár ebmi veszélyeztetett helyzetben, s ben lehet, hogy tévedek –,
kevesen vagyunk. Ma már úgy hogy még akár egy következő
gondolom, nagyon helyes, ha a generáció idején is egyes mű-

»

«
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„A mi kiadónk egy kifejezetten elitista, már-már arisztokratikus mûhely”

fajok, mint például a szépirodalom, a bestsellerek és a tankönyvek megszűnnének, és
csak interneten lennének elérhetőek. Bizonyos műfajok,
úgymint a lexikonok, a bibliográfiák és a tudományos folyóiratok a mai formáikban valószínűleg megszűnnek és digitálisan jelennek majd meg.
Még a napilapok jövője nem
egyértelmű ebből a szempontból. A számítógépek tömeges
elterjedése után már nem biztos, hogy egyszerűbben találjuk meg a keresett információkat egy napilapban, mint az
interneten. Érzéseim szerint
tehát a digitális és a könyvkultúra tartós együttélésére számíthatunk. S hogy ebben hol
lehet az Osiris helye? A mi kiadónk egy kifejezetten elitista,
már-már arisztokratikus műhely, amely eddig is és a jövőben is a magyar és nyugati társadalom- és humántudományok,
kisebb mértékben pedig a magyar szépirodalom legjavát adja

ki. Mi persze csak a mai magyar
társadalom egy szűk – és sajnálatosan egyre szűkülő – rétegét
tudjuk megszólítani, de nem is
ebben látom a legfőbb problémát.
– Hanem?
– Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a magyar
társadalom a végletes atomizáltság állapotában él. Olyan
állapotban, amikor nemhogy
elitkultúrával, de semmiféle
nagy közösségi céllal nem szólítható meg. Itt visszautalok beszélgetésünk elejére. A hiteles
magyar konzervatív gondolkodásnak ellenszert kellene találnia az össznépi tompultságra, s
ugyanakkor meg kell fogalmaznia viszonyát a digitális korszak fentebb vázolt problémáihoz is. Gazdasági, gazdaságfilozófiai kérdésekben talán kicsit
jobban állunk, de látnunk kell,
hogy életképes gazdaságot sem
lehet működtetni rossz szellemi
állapotban lévő közösségekkel.
– ABLONCZY BÁLINT, NÉVAI GÁBOR
15

K
K U
U L
L T
T Ú
Ú R
R A
A

VizuálKult
Untermenschek dáridója

Kéjfélék
o woman, no cry, lamentálta Bob Marley, és milyen
igaza volt! No sex, és gond
sincs, ezzel szemben magyar tévékben erotikusnak szánt műsorok mennek, viszont azokban
semmi erotika: címe ellenére ez a
cikk sem a nemiségről szól.
Az egyik kereskedelmi adón
kereszteltek Kéjfélnek (juj, ez
erős: névadtak) egy éji órát, máshol ugyancsak elmésen „éjszakai
műsornak”. Rögtön helyesbítenem kell a műfajt, csak tudnám
mire, hiszen a definíció nem
szólhat úgy, hogy amit a tévében
látunk, az a műsor. Ebből csak a
„mű” előtag releváns. Mert attól

N

még, hogy késő van, s így kevés
nézőpotenciát mér az AGB, nem
következne, hogy arányos költségvetéssel nulla forintból készítsünk duplanulla értékű izét.
Márpedig ismerős jóember
(olyan számittógépes fiú) berak
egy semmilyen grafikát, abban
minimális élő ablakot hagy, hogy
már szemészeti olvasótábla gyanánt is megfelel – nyolcvanas
képátlójú készülékek viszik így
az áruhitelt nyögve törlesztő gazdit a junoszty-korba. Mi kell
még? Kell még egy idióta feladvány: erre két nagy mainstream
gőzölődik. Az egyik, na, pl. a
Kéjfél-típusú, hogy egy színes-csöcsös füzetből (lám, milyen nehéz
megkerülni a sajtótermék szót) a
telefonzsinórral önörömöt szerző
leány képét szkennelik duplán a
monitorra, és ugyanaz a billentyűvirtuóz a fotóretusáló programok legolcsóbbikának törvénytelen másolatával leszedi az egyik
képről a csaj kunkori tincsei közül a legfeltűnőbbet. (Vagy kita-

kar egy mellbimbót.) És mondd
meg, mi a különbség. A másikhoz is kell egy bölcsődés első évfolyami végzettség, mert 5 betű,
DALAB, és gömb alakú, és na, ez
mi? Anyaszomorítónak pedig abban az apróra hagyott élő ablakban ott gesztikulál egy lehetőleg
ellenszenves nő, aki levegőt fúj a
hangja mellé, kezében egy köteg
játékpénzzel úgy agitál, mutogat,
vigyorog és vegzál, hogy biztos
nem telefonálok be 300 forintos
percdíjakon. Szó, mi szó, meglehetősen ciki, mikor a feladvány
még akkor se ugrik be, ha a stekszes lány segít: pettyes, dobjuk,
pattog, és fújják. Huhh, Istenem,
és nincs a közelben éjszakás közjegyző, hogy hitelesítse: ha végre
tényleg létező nőnéző nézőt kapcsolnak be hosszú fárasztás után,
akkor azt miért csak Lipótmezőről teszik? Amúgy nincs pénze a
tévének minden éjjel hatvanszor
elnyeretni nagyíkújú nézőkkel
azt a sokszázezer forintot (nincs
annyi játékbankó a világon), vi-

házak üvegportáljait, haladjake a CD-pultokig, és rondítsam-e
össze a „Tribute to” kezdetű lemezhalmokat? Nem volna illő,
túl militáns ez mihozzánk. Ráadásul e termékek de facto
jogtiszták lehetnek; más kérdés
a tisztesség és a jó ízlés rostája.
Tömeggyilkosság helyett inkább kiragadok a szakmányban
gyártottak közül párat, és ollómmal jót cincálok rajtuk!
De először is, néhány axióma. 1. Ilyen lemezt pedig sose
vegyél! 2. Ha mégsincs pénzed
az eredetire, akkor se ruházz
be, mert a kiadott összeg ará-

nyában mostantól még lassabban gyűjthetsz az oridzsinelre!
3. Ha mindezek ellenére mégis
hazaviszed, akkor biztos jegyzetet készülsz írni az UFI-ba, tehát önkéntes, lokális kárhozatként teszed, de akkor Te vagy
én, és akkor mi a fenének, sőt,
ki fenének gépelek?! (Sebaj, lett
viszont egy matricás, igaz, fajlagosan drága poháralátéted!)
Mert valahol az imádott Nyugaton (a csomagolás szerint
somewhere in EEC, tehát Svájcot, Norvégiát ne gyanúsítsuk!)
pótlékemberek profi stúdiókba
vonulnak, és a „Piac” fedőnevű
Kelet számára másolatokat
vesznek fel híres zenekarok,
szólisták felvételeiből. Az még
hagyján (dehogyis! vérlázító!),
ha az említett „Tisztelet X-nek”
formulát használják apróbetűben és angolul, a zenekar
nevét bezzeg kapi-kapitális
verzálban; egészen vicces sorozatcímek is akadnak, pl. a

Lemezvágó
Másolgatunk?

Tributa
lemezvágói rovatcím jelen
esetben szó szerint értendő. Amikor ropogó aljzatra (cédékre és kazikra) csoszogó útlapítókat látunk tudósításokban, pavlovi reflexesen rándul elménk sínhajtánya e vágányra: már megint gonosz hamisítóktól lefoglalt, az eredetit
bitről bitre lemásoló műanyagcuccokon tapos a hóhérhenger.
A társadalom önvédelme bezúzza a jogtalan hanghordozót.
Mint kései, idétlen terminátor, ha további sérelmeket tapasztalok, kámbekeljem-e fétisizált magyarországi nagyáru-
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szont hülyének néz, és a be nem
álló szájú ribanc tíz percig bátorít, hogy márpedig tárcsázz, mert
mi mindenre el tudná költeni a
manit ő is. S addig a tét sokszorosát perkálják be hülyének nézhető embertársak saját hívásaik által, amely a telefoncégen keresztül jut a televíziós vezérigazgatói
kasszadobozig.
Ez ám a bolt: míg alszol, közönségnek titulált untermenschek pénzt keresnek neked. És
boldogok, és remény költözik a
szívükbe, mert nem tud úgy a
kiasablakos nőci se elköszönni,
hogy arra ne biztatna: legközelebb Te kerülsz adásba, bébi,
vagy ha nem ment a kvíz, akkor
majd megokosodsz.
Mit írjak még? Hisz alszom
már szinte, a „labd”-hoz még várnak egy betűt, a leradírozott bimbójú kéjlányból lassan már négyet látok… Mi is ez? Megfejtés
helyett megfejés? Ja, és milyen
gyagya műsor. Egyszerűen csak
múúúú-sor…
– SZILVER OTTÓ
„Nem hiszem el, hogy ez nem
Y!” vagy a „Teljesen olyan, mint
Z!”. Frissen vásárolt kopír rájtom a „Felejthetetlen tisztelgés” címet viseli. Itt legalább
még ráírták, hogy valami „Garázs Stúdióban” készült a
másolat-cédé, és néhány, a U2éitól eltérő név mutatja, mit vásároltam be (az is csak a celofán feltépése után, tehát szigorúan otthon, és a belső oldalon). De pl. pár hete csak Made
in Italy-felirat és egy csomó jól
csengő digó előadó nevét láttam, mondok’ magamnak, nem
tehetik meg, hogy még elrejtve
a sarokban sincs semmilyen
fosztóképző, ezt elviszem, ez
biztos eredeti, csak akciós… Pedig megtehették. A francba.
Olvasó, hallgató, vigyázz tehát, ha olyan kiadványt látsz,
ami olcsó, és a megszólalásig
olyan, mint kedvencedé. Pont
addig. (Te kis tributa, hát nem
megírtam?!)
– SZ.O.

K
K U
U L
L T
T Ú
Ú R
R A
A

Könyvelõ
szerzőt (barátomnak is bevallottam, úgyse hazudhatok)
nem ismerem, de mivel ez
a kötet a vadonatúj Agave Kiadó
elsőszülöttje, éltem a gyanúperrel, hátha combos szívatás indul
el itt, emberem álnéven kihozza
a regényét, de jó fej, bár kicsit trágár ez a fiktív családnév. Erre ő
becsületszavát adta, hogy létezik
Philip K. Dick nevű pasas, s amikor látta, hogy ez a tét számomra
kevés, megadta a kegyelemdöfést:
na, nézd csak meg a Google-on, ő
írta a Szárnyas fejvadászt is! (Ah!)
Oké. Elfogadtam kezéből,
vágytam is már rá. Már az alaphelyzet izgalmas, meglepően
atipikus science fiction: a második világégetést Japán nyerte Németország oldalán, még 1947ben. Hitler nemrég halt csak
meg, természetes halállal, s most
az utódlási harc folyik, Goebbels,
Göring, Heydrich és Baldur von
Schirach Bormann-nal, a Führer
utódjával szemben taktikázza önnön politikai mesterjátszmáját.
Az Európát teljesen uraló fritzek
már a világűrt tömik tele konst-

A

Kritikán alul
ájöttem, egyes egyedül,
itt, a proletariátus vezető
erejeként valaha számon
tartott kis, szocialista hazában,
a november hetediki ünnep előestéjén, amikor matrózsapkásszalagos Szerjózsák suvickolják
fényesre az Auróra csöveit. Rájöttem én, hogy lesz az UFI-ból
tömeglap, az összes kommunista nosztalgiájának Kába köve,
hónap elején szétkapkodott tömegizé. Hát művészet kell. Igazi. És a nagy nap tiszteletére
most vers következik. Kérem, a
Világirodalom (Üveg-) Gyöngyszemei sorozatból szerkesztek
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Az ember a fellegvárban

Az USA, ha nincs
Amikor barátom kezembe nyomta a könyvet – szó
mi szó, naggyon gusztusos termék –, és ajnározni
kezdte, eszembe jutottak gyermekkori írásai, amelyektől valami istenverte szentimentalizmus sose
enged szabadulást, csak pakolom őket erre, arra.

rukcióikkal, japán fegyvertársaik
pedig Csendes-óceáni Államok
néven üzemeltetik a korábbi
USÁ-t, plusz fél Dél-Amerikát.
San Franciscóban is hemzsegnek
a sárgák, és a tősgyökeres amik
gazsulálnak nekik. A nagy vizet

nem
Concorddal,
hanem
Messerschmitt-rakétával szelik
keresztbe-kasul üzletemberek,
német dzsigolók, akik pontatlanul idézik Goethe Erlkönigjét
(vagy írjuk más, nyomdai/szerkesztői betűhibák mellé a felesleges névelőt?), és mindenki, lett légyen betelepült japán, átutazó
idegen, az elnyomókat kiszolgáló
pinoc vagy morgó hazafias amerikai, egy többkötetes, bonyolult
japán jóskönyv segítségével bonyolítja életét. A ködös,
Nostradamus-ízű verses próféciák nélkül mintha elveszne az
egyén e fenekestül felfordított világban. Van viszont egy másik kötet, amely szamizdatban terjed, s
amelyért mindenki mindent
megtenne: a japánok, hogy elkobozhassák, a legyűrtek, hogy erőt

Nagy Októberi Szocialista Formadalom

Senki se tudta
(ez komoly!), nincs vita, ami pedig 1977-ben gyöngyszem volt
meg drágakő, az ma sem lehet
értéktelen molekularács. Olyannyira nem, hogy választanom
is nehéz a kötetből, amely a Lenin él címet viseli még ma is.
Jöjjön tehát Gyemjan Bednij, aki
a pólyás Uljanovot köszönti rafinált, körképes-montázsos-kollázsos zsánertechnika végén elhelyezett ütős, egyszerű, őszinte
sorral (szinte látjuk, milyen színes, kellemes élet lehetett Oroszország-szerte, ami, persze, Lenin

novembere után csak még kényelmesebb lett, például számottevően csökkent a zsúfoltság, az egy négyzetméterre jutó
kulákok, burzsujok, elhajló proletárok száma): SENKI SE TUDTA –
Egyszerű mindennapi nap volt. /
Köd ülte meg a falakat, / A sarkon döngve parancsolt / A zord
rendőri akarat. / A templom
zsongó félhomályán / Csillant a
főpapi föveg, / Nyüzsgött a kocsma ajtajánál / Már hajnal óta a
tömeg. / Kofák káráltak utcahosszat, / Mint méz fölött a méh

merítsenek belőle. Címe hasonlóan különös: Lassan vonszolja magát a sáska.
Már a gondolatkísérlet miatt
is megéri elolvasni a könyvet, de
a megértésnek több rétege nyílikcsukódik. Aki a misztikumot szereti, még kigyűjtheti a jóskönyvet
is belőle, ami, persze, ugyanolyan természetesen funkcionáló
fikció, mint a többi, képzelet teremtette körülmény. Már lehet
tudni, hogy a kiadó következője,
Iain M. Banks brit író A játékmester c. opusza is sci-fi, de az se
tucatdarab. Itt pedig gépek és
emberek problémamentes szimbiózisáról esik szó, ahol bárki
bármikor nemet válthat (pardon,
ez rögvaló, nem álom!), és abban
meg egy táblajáték dominálja
úgy a cselekményt, ahogy a fent
tárgyalt műben a jóskönyv. No,
még valamit a végére. Mit is? Ja,
igen. Azért az különös, hogy a
legnagyobb presztízsű sci-fi irodalmi díjjal kitüntetett Dick a
hatvanas évek elején úgy ír fantasztikus könyvet, hogy belekotor
a történelembe, átépíti a tényeket, a közösen megélt múltat, féljelent: oda vizionál mást, ahol
nem az volt, nem is az van. Még– SZILVER OTTÓ
is működik.

donog, / Kartonruhákban divatoztak / A kispolgári kisasszonyok. / A városháza kapujában /
Megállt egy szomorú paraszt – /
Betűzte némán, egymagában / A
rongyos, sárga falragaszt. / A
tűzoltó az őrtoronyban, / Mint
vad a láncon, körbejárt, / Lent
rossz bakancsok talpa koppant,
/ Masíroztak a katonák. / Jöttek
a szekérkaravánok, / Vontatók
taposták a port, / Egy diák részegen kóválygott, / Odább tuszkolta egy csoport. / Egy burzsuj
lump, valami gyáros: / - Eriggy a
frászba, rongy kölyök! (…) / És
nem tudta a százfájdalmú hon, /
Senki Oroszhon roppant terein /
Nem tudta, hogy ez egyszerű napon / Megszületett Lenin.
17
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Jobbra fordul
– Most megjelent első duplád élő, több
estéből vágott lemez. Minden koncertet
szigorúan visszahallgattál, és mindenkihez volt egy rossz szavad?
– A turné valamennyi előadását rögzítettük, volt miből válogatni. Nem a hibákra figyeltünk, hanem arra, melyik felvétel
mutatja be legjobban az előadások hangulatát. A koncertek során végig segítjük
egymást, másként nem is zenélhetnénk
együtt. A próbán is jól halljuk egymás játékát, mindenki fülbe dugható fülhallgatóval dolgozik. Zenekarvezető vagyok, de
közösen járjuk körül a kérdéseket, így választjuk ki például a gitárszóló témáit. De
ugyanígy volt a turné anyagának összeállításakor is: a zenekar tagjaival közösen
végighallgattuk az elmúlt tíz év Ákos-albumait, mindenki papirosra írta, hogy
mit hallana-játszana szívesen a koncerteken. Több mint 100 nótát írtunk össze,
ebből meghagytunk huszonvalamennyit,
végül hat dalról a próbák közben derült
ki, hogy nem működnek jól vonóskarral.
Helyettük hat olyan szerzemény került a
műsorba, amelyik még az első százban
sem szerepelt. Személyes döntések nélkül
ez nem megy, itt is volt jócskán.
– De ha nem tetszik valami, elkanászodik a dobos, unott a vokalista vagy
minden sorvéget szólónak hisz a
basszgitáros, mit teszel?
– Nagyon fontosnak tartom, hogy kikkel zenélek: a megfelelő társakkal ez nem
fordul elő. Tudom, hogy csak közösségben születik jó muzsika, és én nagyon vigyázok erre a társaságra. Szerencsére barátok vagyunk, nem csupán munkatársak, a turné végén sem menekülnek haza
a zenészek, hanem elképesztő pizzázásokat csapunk együtt. A közös munka során

Új akusztikus koncertlemez

Ákos duplán
mélyes problémákra: lényeges a hangszertudás, de nem csak ez számít. Minden
szempontból kitűnő társakra találtam.
– Essünk túl egy kényes kérdésen.
Családos vagy: hogyan írhatsz igazi szerelmes dalokat a legkülönfélébb friss
helyzeteket lefestve? Folyamatosan szerelmes úgyse lehetsz, a számok pedig
egyre csak születnek, és nemigen szólnak másról, mint születő-funkcionáló
szerelmekről…
– Nincs ebben a kérdésben semmi kényes. A szerelem életelv és önhülyítés,
ezért az utána való vágyakozás jogát nem
vagyok hajlandó feladni: enélkül nem tudok írni. Az alkotókedvet minden korokban ez mozgatta, tekints végig a világirodalmon, a zenetörténeten. Szerelem nélkül tehetségtelenek vagyunk. Minél több
tapasztaláson van túl az ember, minél stabilabb az élete, annál nehezebben őrül
meg. De ettől még szüksége lehet az
egyensúly-hiányos helyzetekre. Szeretem
a nőket, szeretem a szerelmet, ennyi az
egész.
– De hogy lehetsz őszinte, ha közben
nem úgy élsz?
– De hát erről beszélek: én így élek.
Van szépséges feleségem, a gyermekeinket imádja, eszetlen jól főz, szerelemmel
szeret, de az embernek ébren kell tartania magában a világra való éhséget. Ha

Kétszer találkoztunk. Kétszer volt okos Ákos, kétszer lehengerlő. Kétszer nem tudtam eldönteni, érzékeny művész, vagy despota producer hív-e meg kisfröccsre. Érdekeseket mondott
szerelemről, zenészválasztásról, közönségigényről. De nem
adott kétszer a két cédéjéből.

eddig megismert szimfonikus együttesek
közül ezért esett a választás a Danubia Ifjúsági Zenekarra: a tízfős vonóskar tagjait közülük verbuváltuk, mert hiányzik belőlük a „szomorúzenészi” hozzáállás.
– Ezek szerint nem is kell cserélned,
mert eleve jó társakat választottál?
– Nyolc évig játszottam változatlan kísérőzenekarral. 2002 májusában két
nagyszerű zenész távozott, ezek után –
csakis ajánlásos úton! – komoly meghallgatásokat tartottunk a bandával.
– Függöny mögött játszottak a jelöltek, mint végzetes sorsuk beteljesedése
előtt azok a bizonyos „szomorúzenészek”?
– Nem. A mienk igazán színpadi műfaj, itt nem elég, ha úgy gitározol, mint
egy félisten, ki is kell nézned valahogy, és
az sem árt, ha egészséges habitusú muzsikus vagy. Ne később derüljön fény a sze-

ezt elveszted, semmi sem frappíroz többé:
meghaltál.
– És ha véletlenül mégsem vagy szökőévenként szerelmes, akkor dalolsz a
rideg világról, a magazinokban valóságot torzító srácokról…
– Mindig arról írok, ami foglalkoztat,
idegesít: a szerelem is ilyen.
– Tényleg, a pénzről miért nem énekelsz?
– Mert nem érdekel. Van egyébként,
panaszra nincs okom, de ennyi.
– De a hallgatóságodnak még fontos
lehet. Mi lesz az ő problémáikkal?
– Nem vagyok alkalmas arra, hogy másokat foglalkoztató dolgokról írjak-énekeljek. Éppen fordítva: az a célom, hogy
abban tegyem a közönség fogékonyabb
részét érdekeltté, ami nekem fontos, ami
engem vonz. Nem úgy megyek be a
stúdióba, hogy a felmérések szerint ilyen
vagy olyan számot kell írnom. Fontos,
hogy szeressenek, hogy elhiggyék nekem,
amit én elhiszek magamnak. Ilyen szempontból igenis számít a visszajelzés, ez
minden csepűrágónak létkérdés, aki mást
mond, hazudik. Nem lehet a színpadon
kóricálni ennek a vágya nélkül.
– A koncerteket, főleg ezeket a most
is futó akusztikus-bensőséges Andantékat se igazi interaktív eseményként fogod fel? A közönségednek csak a hangulathoz van joga a belépőjével?
– Az Andante-előadások sokkal közvetlenebbek, mint a koncertek általában.
Persze itt is igaz, hogy kész koncepcióval
próbálunk hatni a közönségre, ők pedig
eldöntik, hogy jönnek-e velünk: ilyen
szempontból ugyanúgy nem interaktív az
Andante, mint egy színházi előadás. A
Macbethen se változtathat a közönség,
szavazzunk, elvtársak, legyen-e királygyilkosság. A művészet diktatúra, nyulacskám, nem népakarat.
– SZILVER OTTÓ (NYULACSKA)

18

S
S P
P O
O R
R T
T

Hol a magyar foci-feltámadás? • Megint csalódtunk

Jelenetek a mélybõl
A magyar labdarúgó válogatott 4. helyen végzett csoportjában az EB-selejtezőkön október 11-én a magyar labdarúgó válogatott a Puskás Ferenc-stadionban Lengyelország csapatától elszenvedett 2–1-es vereséggel befejezte dicstelen szereplését a kilencedik
csoportban, ahol a svédeket, a letteket és a lengyeleket előzékenyen maga elé engedve, San Marino előtt
hátulról a második helyet szerezte meg.
an Marino lelkes amatőrjeit meggyőző fölénnyel, odavissza vertük, Svédországban a csapat kiharcolt egy értékesnek tűnő döntetlent, Varsóban már inkább odaajándékoztunk két pontot, a felettébb szerény képességű (értsd: béna) letteket még idehaza megverte
Szabics, aztán a többit jobb lenne elfelejteni. Budapesten a svédek jobbak voltak, Rigában jött
Verpakovskis, a sorozat záró
meccsén pedig a kényszerből behívott Niedzielan, a mieink
(Juhár, Dragóner) csak mérföldekkel utánuk, ólomlábakon. A
sima sprintekből elért megalázó
gólokat nézve felrémlett előttem
1997, amikor egy gyászos emlékű pótselejtezőn (1:7, Jugoszlávia) a szintén lajhárszerű
Mracskó képtelen volt legalább
egy felrúgás erejéig utolérni a
kapunk
felé
száguldó
Mijatovicsot. Mondhat bárki bármit, ha gyenge helyezkedés mellett labdával gyorsabb az ellen,
mint védekezésünk bástyái, akkor számunkra végképp lefőtt a
kávé a nemzetközi porondon.
Persze kár lenne két vasmacskán
elverni a port, mert lehetne a
sort folytatni a többiekkel.
Lipcsei viselkedése csak itthon
tolerálható, Dárdai lassan mezőnyben is alibi, Füzi sose volt
más, Lisztes „németben” megtanult lerúgni és szerelni, de lassan nem tud mit kezdeni a labdával. Fehér Miki Klausz Lacira
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emlékeztet, Király ugye nem foghat meg mindent, Bódogtól ritkán vagyunk boldogok. Kenesei
sajnos annyit tud, amennyit mutat, Gera egy lélegeztető géppel a
hátán lenne az igazi. Maradt
még az igyekvő Böőr, és a nemzeti tizenegybe hosszú hónapok fáradságos melójával bekiabált, valóban nemzetközi szintű Szabics.
1997 óta zsinórban harmadszor vagyunk öt csapatból negyedikek, ráadásul most egy
olyan csoportban értük el ezt a
negatív bravúrt, ahová minden
kalapból a leggyengébb alakulat
érkezett (bár, egy San Marino–Andorra-derbin még gondolkodom). A csapat esze, a játékszisztéma kitalálója és begyakoroltatója persze Gellei Imre
szövetségi kapitány, aki álmából

felébresztve is fújja, hogy a csapat küzdött-hajtott, az erkölcsével és az akarásával nem volt
baj, legközelebb több szerencsénk lesz. Nem mond le, mert
szeretné még december 31-ig felvenni a kapitányi fizut, a fiúk pedig megérdemelnek vele együtt
egy búcsúmeccset novemberben
Észtország ellen (itt mindenki
visszavonul?). A Puskás-stadionban a sorsdöntőnek ígérkező magyar–lengyel meccsre alig húszezer ember verődött össze, köszönhetően a szépszámú és hangos vendégszurkolónak. A köztévé már beintett a magyar focinak, maradnak még a zsíros fizetések, az okos edzők, a fáradhatatlan vezetők, meg a remek
utánpótlásképzés, aminek majd
tíz év múlva látni fogjuk az eredményét. Ez megy tizenöt éve. Magyar bajnokikra vagy két éve
nem járok, a képernyőn a szemeim leragadása miatt már a közvetítési hercehurca előtt is nehéz
volt a fiúkat követni.
Persze nem panaszkodom, a
nagy nihil közepén is szerencsésnek mondhatom magam.
1984-ben kétszer (köd előtt és
után) láttam a Sóstói-stadionban dalolva, ahogy a Videoton
oktatta a Paris Saint Germain-t.
Kicsit később örömömben a
könnyeimet nyelve ölelgettem a
torkaszakadtából üvöltő szom-

Zsinórban harmadszor lettünk öt csapatból negyedikek

szédot, Baksa Józsi bácsit,
amint az UEFA-kupa elődöntőjében a jugoszláv Zseljeznyicsar
ellen Csuhay Jóska egy perccel
a meccs vége előtt a fináléba lőtte a fehérváriakat. 1985 tavaszán barátaimmal együtt röhögtünk azon az osztrák védőn, aki
egy lövőcselnek bedőlve felszántotta Détári előtt a Hannapi
gyepszőnyegét, majd Döme belőtte a harmadikat, kilőve minket a mexikói világbajnokságra.
Józsi bácsit két évvel később,
negyvenegynéhány évesen elvitte egy infarktus. Isten nyugosztalja, lehet, hogy szerencséje
volt. Még nem vagyok harminc,
de ha ez így megy tovább, még
az unokáim is mesének fogják
tartani élményeimet. A mai fiatal szurkolókat sajnálom. Nekik
egyelőre annyi jutott, hogy
„amikor Dragóner elfejelte”,
vagy „ahogy Lipcsei meghúzta a
szélen”. A baj az, hogy labdarúgóink és a szurkolók egyre kevesebbel beérik, eljött az idő, amikor a sorozatos kudarc természetes, ha valaki két egyeneset
tud rúgni, annak együtt örülünk. Kibúvók, mentőövek,
frappáns magyarázatok vannak,
a labdarúgóktól az ismételt lebőgés után őszinte, kritikus hang
egy hallatszott. Egyedül Szabics
Imre szégyellte magát a gyászos
szereplést értékelve, pedig ő tett
a legtöbbet azért, hogy ne ide
kerüljünk. Az újabb kudarc hatásaként Demján Sándor ligaelnök lemondott, de dr. Szieben ligaigazgató hasonló célú ajánlatát már nem fogadták el. Megoldás, konkrét elképzelés, megvalósítás nincs, csak beakadt lemezjátszók a pénzhiányról, meg
az utánpótlás-nevelés fontosságáról. Jobb korokban a sajtó ünnepelt krónikása lehetne a daliás időknek, most viszont ártalmas kritikus, minden lében kanál, kellemetlen kötözködő dilettáns, focicsalóink nyugalmának
elrontója. Igaz is. Érdemes még
erről a szenvedésről írni egyáltalán?
– BÁTHORY
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Kigolyózva
Nagy „Diótörő” János, a WBO kiskönnyűsúlyú interkontinentális bajnoka a Szolnokon megrendezésre került kisvilágbajnoki címvédő mérkőzés előtt
megüzente kihívójának, Julio Pablo Chacónnak,
hogy ne hagyja otthon a TAJ-kártyáját. Azt hittük
viccelt. Hát nem.
magyar sport és magyar
boksz veszített, a TV2 és a
bulvársajtó pedig nyert
a botrányos körülmények között véget ért összecsapáson.
Háromezren élőben, három és
fél millióan pedig a tévén keresztül láthatták, amint a magyar címvédő egy mélyütéssel
padlóra küldte argentin kihívóját, ám a nyilvánvaló szabálytalanság ellenére a német
Zielke a helyzetet technikai
KO-nak minősítette és Nagy
győzelmét hirdette ki. A ringben ezután egészen elképesztő
állapotok alakultak ki, annak
népsűrűsége kezdett megegyezni a lelátóéval és persze
mindenki ordítozott mindenkivel. Jellemző, hogy Nagy kezét
először Rácz Félix, az eseményt szervező cég tulajdonosa emelte fel.
A mérkőzés előzményeiről röviden. A két öklöző az 1996-os
atlantai olimpián már találkozott, ahol Chacón bizonyult
jobbnak. Ezután elváltak útjaik,
mivel az argentin egy súlycsoporttal lejjebb került. Így találkozhatott két évvel ezelőtt a Kisstadionban a WBO pehelysúlyú
világbajnokával, Kovács Istvánnal. E mérkőzés végeredménye
trónfosztás lett, ám címét
Chacón is csak kétszer tudta
megvédeni. Az argentin sportoló ezután súlycsoportot váltott,
és most így találkozhatott össze
újra Naggyal.
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A TV2 „Revans” címmel harangozta be a találkozót, utalva
Kokó két évvel ezelőtti kiütésére. Ám a valódi visszavágás címzettje a konkurens RTL lehet,
hiszen annak „Boxklub” elnevezésű sportműsora nagy nézettséget szerzett, jelentős részben azáltal, hogy segítette Kovács István profi karrierjét, míg
a TV2 eddig képtelen volt bármilyen sporteseményből profi-

gek nélkül elegendő lett volna a
címvédésre. Bár képességei szerényebbek argentin kihívójánál,
Chacón nem volt elég meggyőző. Hogy sportszerű körülmények esetén mi lett volna a végeredményt, nos ezt már nem
tudjuk meg. Nagy egyik mélyütését szabályosnak látta a bíró,
még rá is számolt az argentinra,
majd ezután figyelmeztetés nélkül kétszer megintette a magyart, aki a felvételek szerint
összesen hat (!) alkalommal sújtott le Chacón leggyengébb
pontjára. A tizedik menetben elszenvedett hatodik „tökös” után
az argentinnak elment a kedve
a további küzdelemtől, és látványos kínjaival inkább a földön
maradt, nem kis részben edzője
jól látható utasítására. Csapata
nyílván arra gondolt, hogy így
helyezik nyomás alá a bírót, mivel a második intés után Nagy
leléptetése kellett volna, hogy
következzen. A német Zielke
azonban nem így gondolta, és

Juan Pablo Chacón itt még magabiztos

tálni. A TV2 ezért most beleerősített: Csisztu Zsuzsit továbbképezték, a szervezést lebonyolító magyar cégnek (Félix Box
Promotion) pedig bizonyára
anyagi hátteret biztosítottak.
A tizedik menetben befejeződött mérkőzésről annyit érdemes megjegyezni, hogy Nagy teljesítménye a sportszerűtlensé-

mivel Chacón a szabályokban
meghatározott öt perc után sem
volt harcra kész, kihirdette a
címvédő magyar technikai győzelmét. Ezután elszabadult a
pokol.
A mérkőzés hivatalos ellenőre, Kovács „Kokó” István nem
tehetett mást, minthogy annak
eredményét megpróbálta elfo-

gadtatni a felekkel, a bírói döntések felülbírálatára nem volt
joga. Két nappal az esemény
után a korábbi világbajnok –
már lényegesen higgadtabban
– nyilvánvaló bírói műhibákról
nyilatkozott, az ezeket is tartalmazó jelentést rövidesen elküldi
a világszervezet testületeinek.
Kokó szerint a nagyfokú elfogultság megcsúfolta a sportágat,
és a WBO várhatóan eltiltással
fogja súlytani a mérkőzést vezető Zielke bírót. Nem kizárt a
mérkőzés megismétlése sem, természetesen semleges területen.
Azt, hogy most a magyar
sport
egyik
legnagyobb,
leglátványosabb szégyenéről
kell írnom és nem Nagy címvédéséről, nos ez a TV2 és Rácz
Félix sara. Bizonyára véletlen,
hogy egy tetemes súlyfelesleggel
rendelkező, határozatlan és teljesen indiszponált bírót sikerült
leakasztaniuk Ráczéknak. Bizonyára a WBO nyomására került
magyar pontozóbíró és főellenőr a mérkőzésre, aki ráadásul
személyesen érintett is az egyik
résztvevő által. Szánalmas és
gyomorforgató volt az eddig
nagy szakmai renoméval rendelkező Rácz Félix viselkedése a
ringben, ebbe az estébe akár belebukhat a cége is, mert a botrány híre bizonyára nem marad
az ország határain belül.
Hiába fáj a sportszeretők szíve, a TV2 óriásit kaszált a botrányon. Hihetetlen, de így még
jobban jártak. A mérkőzést magát három és fél millióan nézték, ez döbbenetes szám. Az események miatt azonban a téma
még napokig eladható, fő téma
volt például a másnapi Naplóban. Jó befektetés tehát a magyar sport megszégyenítése,
jobb ha ezt megtanuljuk.
Erről az egészről legkevésbé
szegény „Csonttörő” Janika tehet. Ő várakozás feletti teljesítményt nyújtott, ám mégis a győzelem vesztese. Én biztos vagyok abban, hogy nem így akart
nyerni.
– CZOTTER ANDRÁS
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ljön aztán az az idő az ember életében, amikor
Thomas Mann, Márai vagy
Csepregi Éva mintegy bűvöletében a lázadás rafináltabb módjait keresi magának. Így több
gyengeelméjű
társaságában
tervbe vettük, hogy a Csárdáskirálynő előadására páholyt bérelünk, frakkban, félrecsúszott
plasztronnal, cilinderben és fehér selyemsállal, lakkcipőben,
enyhén spiccesen bevonulunk
az előadásra, pezsgősüvegeket
lóbálunk, és ahányszor csak
Oszvald Marika színpadra lép,
hangos „Plasztika! Plasztika!” –
kiáltások kíséretében rózsákkal
bombázzuk őt. A monoklipiacon fennakadások voltak, úgyhogy a terv annyiban maradt. A
projektiroda azonban nem oszlott fel, a hülyeség szárnyakat
bontott. A szolidabb ötletek közé tartozott A. ideája: menjünk
fürdőbe. Mindnyájan szerettünk volna egyszer fürdőbe
menni, csak nem tudtunk róla.
Hisz életében legalább egyszer
mindenki szerette volna, hogy
Artúr, a mesélő melléje telepedjen, míg a dohogó Várdali, a segédszerkesztő kockacukrot ad
kinn, a fiákeres gőzölgő orrcimpájú lovainak. Szindbáddal ellentétben mi soha nem mennénk haza.
Itt rögvest el kell oszlatnunk
két tévhitet: a fürdőben nem
csak meleg polgártársaink és a
masszívabb lábgombák találhatók. Van ebből is, abból is, de
nem ez a mérvadó. A fürdő a tökéletes demokrácia (hisz helyes
kis ágyékkötőjében mindenki
egyenlő) és a tökéletesen hierarchizált világ, már a szárazgőzben is világosan elkülöníthetők
Platón archetípusai, a filozófus
királyok (taxisofőrök, államtitkárok, elcseszett fizikushallgatók), harcosok (rámenősebb
zöldségesek, Szabadságot olvasó
nyugdíjas rendőrök) és a szolgák (mindenki, akire rászólnak,
hogy „öcsi, csukd be rendesen
az ajtót, lécce”). A fürdő – és tu-
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Várdali urat akarjuk!

Fürdõ
Veszettül utáltam az
operettet. Pedig régi
operettrajongó család
sarja vagyok: édesapám
például dolby minőségben tudja produkálni a
Luxemburg grófja valamennyi szólamát, ideértve a szubrettét is.
Ilyenkor a hálátlan
gyermek feltekeri a
Depes Módot, ezt hívja
a szakirodalom kamaszkornak.

világ volt, nők csak a mocskosszájú beszólásokban jelentek
meg. Világosak voltak a viszonyok, és mindenki tudta a helyét. Volt egy vezér, az osztotta
az észt rendesen, mellette koncentrikus körökben alvezérek,
zsoldosok, szolgák. A fürdő is
ilyen: de ne harcot képzeljünk
el, hanem magától értetődő univerzumot.
A Gellért drága, a Lukácsban
sosincs nyugta az embernek színészetünk nagyjaitól, akik ordítva szidják Major Tamást,
mert 1949-ben elvette tőlük a
főszerepet a Csendesek a hajnalok-ban, hogy annak a hernyónak adja. A Rácot most jó
időre bezárták. Én a Rudast javaslom a fentebb említett arcok
teljes sorozatával. Egy (hétvége)
vagy másfél (hétköznap) óra a
fürdési idő. Ki van írva a bejáratnál, hogy túlfürdés esetén

A Gellért fürdõ Budapesten: van más választás – polgári Magyarország!

dom, most a vallási szinkretizmus dagonyájába tévedek,
l. pogány vagy keresztény hagyomány – az elveszett éden. Erős a
gyanúm, hogy a férfitársadalom
a tornaöltözői világ újrateremtése végett búvik vissza hétről
hétre, vagy akár napról napra a
fürdőbe. Az még egy zárt, szűzi

újabb belépőjegy fizetendő. Sokáig találgattuk, hogy mi lehet
az. Végül elindultunk egy munkahipotézis mentén, és egyszer
szándékosan
túlfürödtünk,
hogy megtudjuk, hogyan néznek a renitensre, de nem néztek
sehogy. A hely igazi lepattant
kádárizmus, keresünk egy ka-

bint, levetkezünk, jön a kabinos, nett krétájával, a fürdési
idő kezdetét krétával az ajtóra
írja (vö. még túlfürdés), mi pedig elcsoszogunk a szárazgőzkamrákhoz. Majd medencék, ez
már a fürdő törökkori része,
Bárdy György Jumurdzsákként
innen dobálta a szerencsétlen
statisztákat a vízbe, bár vannak,
akik váltig állítják, hogy ezt a
Királyban tette. Félhomály van,
csak a kupola színes üvegkockáin át szűrődik be némi fény és a
sok beszélgető hangja egyenletes zsivajjá olvad össze. Ülünk a
vízben s a fürdő lebegés lesz,
meditáció, filozófia, nagy gondolatok szülőhelye. Én például
itt ötlöttem ki a „Polgári hajnal
Budán” nevű koktél receptjét
(az összetétel most hosszadalmas lenne, az a lényeg, hogy a
narancs van felül, a veres komponens meg alul). Komótosan
átmászhatunk egyik medencéből a másikba, kapkodhatjuk a
levegőt a nedvesgőzben, és ajánlatos megmártózni a hideg vízben. A fürdés egyik legjobb pillanata az, amikor a pihenőben
negyedórára vad szárnyalást engedhetünk gondolatainknak,
feltéve, hogy nem hullnak a fejünkre ebédlőasztalnyi vakolatdarabok. Közben a masszőrök
kiszólnak néha, hogy hetes,
vagy, hogy jöjjön Gyula bácsi.
A masszőrök az imént felvázolt
viszonyrendszerben az olümposzi istenek státusával és hangszínével bírnak, ők mindenki felett állnak. Kifelé megy minden,
mint a karikacsapás, ne feledkezzünk meg a kabinos borravalójáról: ez nem balkáni baksisrendszer, már Krúdy is adott. A
Rudasnak egyet róhatunk fel,
hogy közelében (egyébként a városban sem) nincs rendes reggelizőhely, ahol a természetesen
szigorúan reggeli fürdés után
betérhetne a nosztalgiko-tragiko
utazó. Artúr a mesélő elaludt, s
közben kint az utcán, a hetes
megállójában ott szuszog Várdali a fiáker ülésén.
– R. R.
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öttingenben – talán éppen
a diákvárosi hagyományoknak köszönhetõen – a német átlagnál sokkal kedvesebbek,
közvetlenebbek az emberek, és
(szintén csak relatíve) olcsónak is
mondható. Magyarból sok van errefelé, ami ugyan kevéssé használ
a nyelvtanulásnak, de távolba
szakadt hazánkfia legalább nincs
egyedül a nagy germán tengerben. No és persze közben nemes
hagyományt is ápolunk, hiszen
rengeteg híres magyar tanult
vagy tanított itt Göttingenben,
Bolyai Farkastól kezdve Wigner
Jenõn át Zsigmondy Richárdig
(aki például itt is halt meg), de sokáig volt az egyetem tanársegédje
Teller Ede is. Maga a Georgia
Augusta egyébként a kevés régi
épületet leszámítva elszórtan,
több vasbeton épületkomplexumban helyezkedik el, melyek olyannyira a funkcionalitást hangsúlyozzák, hogy mellettük a csernobili betonszarkofág legalábbis
esztétikai nívódíjat érdemelne.
De legalább a szolgáltatásaira
nem lehet panasz, magáénak
mondhatja például Németország
legnagyobb egyetemi könyvtárát,
internet is van bõven és a menza
is olcsó (csak azt a borzalmas generálszószt felejtenék már el végre, hogy az ungarische Goulaschsuppénak csúfolt kínai stílusú finomfõzelék-szerûségrõl ne is
beszéljünk…). Ja, és hogy tudjuk,
hogy az EU-ban vagyunk: az egyetem teljes területén ismeretlen a
dohányzásra kijelölt hely fogalma.
A diákélet amúgy igen intenzív
Göttingenben, van rendes, komoly hatáskörrel rendelkezõ diákparlament, a különbözõ politikai csatározások pedig mindennaposak. Elõfordul, hogy ifjúkommunisták vagy neonácik
szállják meg a várost, nemrégiben pedig az egyetem egyik szárnyában gyújtogattak szélsõbaloldali fiatalok. Che Guevara poszter formájában továbbra is csaknem minden koleszban kísért, de
van vérprimitív kivitelû Baguett-
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Multikultúr, toleranz, diákélet

Göttingen
Ha az ember fejébe veszi, hogy tanulmányai egy
részét Németországban kívánja lefolytatni, legjobban
teszi, ha Göttingenbe (avagy latinos, régies nevén
Göttingába) utazik, ahogy azt jómagam is tettem. A
három nagy német egyetemi város közül ez az egyik
(a másik kettõ Freiburg és Heidelberg), és bár csak
német szemmel tûnik kisvárosnak 130000 lakosával,
a régi és neves Georg-August Universität mintegy
harmincezer hallgatója igencsak hangulatossá tudja
tenni ezt az erõsen protestáns és egyébiránt hagyományosan baloldali kötõdésû települést.

Göttingen fõutcáján zajlik az élet

kov gyorsétterem is irdatlan vörös
csillaggal a kirakatban… Itt az
egyetem titkárnõje munkaidõben
teljes lelki nyugalommal visel
CCCP felirattal és öklömnyi sarló-kalapáccsal ékesített pólót, de
talán ez nem is csoda, ha tudjuk:
annak idején a jogi kar diákja

volt Gerhard Schröder kancellár
is, az õ itt töltött napjainak emlékét mindmáig a népszerû Schroeder Café õrzi. Az egyetem fõépületének falán pedig e sorok írásának pillanatában is egy kisebb focipálya méretû politikai transzparens függ.

»Elõfordul, hogy ifjúkommunisták vagy

neonácik szállják meg a várost, nemrégiben
pedig az egyetem egyik szárnyában
gyújtogattak szélsõbaloldali fiatalok

«

Azért persze kulturális események is adódnak errefelé, melyek
a diákság összetételét követve
igen sokszínûek szoktak lenni.
Voltak itt eddig színházi vendégelõadások, irodalmi õsz, felolvasóestek, elõadássorozat keresztény gondolkodókról, de ezek
mellett békésen megfér az erotika kiállítás, a Lesbischwule
Kulturtage és a homophobiaparty is. Burjánzik tehát a multikulturalizmus, mi magyarok is
csak gombából csinálhattunk
pörköltet, mert minden más
megoldás sértette volna kasmíri
vendégeink vallási szokásait. Ennek a sokszínû forgatagnak azonban sajnos rezidens állománya is
van, néha tényleg az az ember érzése, hogy itt egy valaha nagy
nemzet készül belefulladni a
döner kebabok, kínai büfék és
bosnyák bevándorlók áradatába.
A városban van is egy fejlett
immigráns-telep, lakói rendszeresen fellelhetõek a heti bolhapiacok forgatagában, ahol sok egyéb
mellett ki tudja hol szerzett biciklikerekeket és keletnémet rádióadó-vevõket forgalmaznak üzletszerûen.
A pénzszerzés gondolata azonban az egyszerû, kétkezi diákot is
intenzíven foglalkoztatja, és ha a
tanácstól megkapta az engedélyt,
nézhet is munka után. Vagy ha ez
mégsem jönne össze, lehet például vért adni alkalmanként 23
európénzért (elvégre nem magyarba megy), esetleg csak vérplazmát, amiért ugyan keveset fizetnek, de azt legalább hetente
kétszer is lehet csapolni… Így már
bizony érthetõvé válik, hogy Németország miért is vezeti a véradási statisztikákat Európa-szerte.
Nos, aki esetleg Németországba tervez tanulmányutat a közeljövõben, jó szívvel ajánlhatom ezt
az alsó-szászországi kisvárost, közel a Harz hegység, túrázni is lehet, de ha nem is lenne jó idõ,
azért még mindig van mit csinálni: Göttingenben tudniillik majd'
minden sarkon akad egy hangulatos kis kocsma…
– R. T.

H
H II R
R D
D E
E T
T É
É S
S

2003. NOVEMBER

23

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

bben a tudatmódosításért
folytatott kemény munkában, mi magyarok is jelentõs eredményeket értünk el. Már
távoli eleink, a sumérok is megtapasztalhatták egy jó pofa hideg
sör nyújtotta illanó örömöket.
Majd túl államiságunk megteremtésén, túl a tatárdúláson orvosság képében, qua vitae reginae Hungarie „magyar királyné
életvize” álnéven Károly Róbert
feleségének, Erzsébet királynénak a közvetítésével érkezett hozzánk az elsõ égetett szeszesital.
Lassú, de annál kitartóbb erjedés vette kezdetét, hogy a XVII.
századra, a szlovák nyelvbõl átvett pálinka szó illesse a gabona
és gyümölcsalapú párlatból készülõ 35-40 fokos italt.
A nép és a lelke persze hamar
megkedvelte ezeket a hatásukban utolérhetetlen és a tesztelõkön látványos eredményeket mutató üdítõket. Így a néprajzosok
legnagyobb örömére számtalan
becenevet kapott a nedû: boszorkányfing, nyakolaj, dudibrendi,
anyatej, kerítésszaggató, lacibetyárköpés, majomtej, piaclégyköpés, papramorgó, gyûlölömital, bugyi, gugyi, lámpás, szemvíz, nerángass.
Az állam közben fináncok,
más néven spenótbakterek vagy
muslincakergetõk képében próbálta megsarcolni parasztjai,
munkásai és polgárai önfeledt
italozását.
Folytatódott is volna mindez,
de a XX. század, mint annyi minden másban, az alkoholizálásban is új perspektívákat nyitott.
Így a múlt század óta a szerves
vegyületekre érzékeny embertársaink is boldogan adhatják át
magukat a mesterségesen elõállított természetazonos aromák és
az etilalkohol nászából született
szeszital fogyasztásának. Persze
a vegyészek és a vegyipar korábban is kacérkodott a szesszel. Innen az alkohol szó eredete is, a
VIII. században a bor lepárlásával foglalkozó alkimista arabok
alkották az al-Kohl mûszót,
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Rend a lelke mindennek!

A szerelem is nyakolaj?

Tömény
kultúra
Szorgos teremtmény az ember. Több ezer éves
története során háziasított egy-két állat- és növényfajt, felépített néhány piramist, kolosszeumot, bazilikát és toronyházat, kitalálta a betûket, amelyek
segítségével lejegyzett többféle teremtéstörténetet,
verset, szerelmet és csalódást, megalkotta a pénzt,
amelyet aztán adott-vett, átváltott, inflált és kamatoztatott, ráadásul megalkotott tömérdek kütyüt.
Mindeközben pedig még arra is jutott az idejébõl,
hogy valamennyi, a Földön található szerves vegyületbõl megpróbáljon alkoholt elõállítani.
Fáradozásait legtöbbször siker koronázta. Pedig felhasznált mindenféle gyümölcsöt, tejet, fát, krumplit, rizst, árpát, kenyérbelet, fagyöngyöt, kölest,
csertölgyet és nyírfalevet.
amely „finom por”-t jelent. Pedig akkor még sehol se volt a
kiskunsági tablettásbor!
De visszatérve korunk vegykonyháiba, ahol ioncserélt vízbõl, E150, E242a és E245b-bõl
is lehet egy pohárka jó kedvet,
egy hörpintésnyi kacagást varázsolni, ott bizony nem csak a
hagyományos mosópor, de a ha-

gyományos szeszfõzõ is kimegy
a divatból. Jómagam, mint városi népek gyermeke kissé feszengve csettintgettem, amikor
egy-egy vidéki rokon hozott egy
igazi kisüsti szilvóriumot, vagy
a határon túlról érkezett egy kólásüvegnyi pálesz. Hiába no, mi
már a BUSZESZ a Gyõri vagy a
Miskolci Likõrgyár aromáihoz

szoktunk. Nem véletlenül, mert
õk a magyar erjedésipar óriásai.
Olyannyira, hogy még nevüket és rendszereken átívelõ
örökérvényû termékeiket is meg
tudták õrizni. De hát nyilvánvaló, hogy Cserkó, a Kevert vagy a
Hubi eltûnése a polcokról komolyabb ribilliót okozott volna,
mint a 90-es õszi benzináremelés. Mert ha kishazánk egymillió alkoholistája keresztbe feküdt volna az utakon, akkor
nemcsak Budapesten, de Párizsban is megállt volna a forgalom.
Azért a rendszerváltás árhulláma, ha a cégeket és a tartalmat nem is, de a méreteket átrendezte. Napjaink slágere
ezért már nem a kétdekás, hanem a feles kiszerelés. Elsõ a fogyasztható ár! A névtelen szalacsisándorok legnagyobb örömére.
Amióta Brüsszel árnyéka
Kisvárdáig is elér, azért történt
némi pozitív változás a szeszfronton. A magyar diplomácia
erõfeszítéseinek köszönhetõen
a pálinka elismert hungaricum
lett. Megfricskázva ezzel román
szomszédainkat, akiket az EU
eltiltott az „á” és „k” betûk
használatától. Õk kénytelenek
italaikat „palinca” -ként jelölni. Ami nyugatról nézve igazából tökmindegy. Mindenesetre
itthon már érezhetõ a fegyelem.
A szigorúan gyümölcstelen,
ügyes kezû vegyészek keverte
italokat szeszesital felirattal
kell ellátni. Eljött hát a Tesco
gazdaságos barackízû szeszesitalok kora.
De hát jó bornak nem kell cégér, vagy ha mégis, ízelítõnek a
Miskolci Likõrgyár Rt. reklámja: „A Miskolci Likõrgyár Rt.
mottója a rugalmasság, amelylyel az évtizedes tradíciókat és a
modern kor követelményeit ötvözve kielégíti a vásárlók igényeit és olyan termékeket állít elõ,
melyek fogyasztása felejthetetlen élményt jelent mind az ünnepnapokon, mind a hétköz– NOVÁK TAMÁS
napok során.”
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Kis magyar reklámkultúra

Vámház körút 9.
Trend-szakértõi szemünkkel a nagyvárosi élet
sûrûjét fürkészve nem tudtuk nem észrevenni, hogy
bizony újra a retro a divat. Most mégsem a Tisza
cipõ és a csehszlovák mackófelsõk világába kívánjuk kalauzolni a nyájas olvasót, nem is az NDK
gyártmányú, design centerbe kívánkozó tárgyak
gyûjteményét méltatjuk (azokat a Centrális galéria
úgyis már közszemlére tette).
anem a képi megjelenésében még a szocialista termékcsaládokra is jócskán
rátromfoló hi-tech kreativitásnak fityiszt mutató (javarészt a
gagyitévékben, illetve a Napkeltében megjelenõ) reklámoknak
állítunk emléket emitt.
Szögezzük le, a buherálás folyamata nem egyéb, mint a
funkcionalitás diadala a praktikummal, esztétikummal, súly és
méretszempontokkal…– gyakor-
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latilag minden egyébbel szemben. Az Európa innensõ felén
kifejlõdõ, ún. szocialista embertípus nemzetgazdasági szinten
szokhatott hozzá a buheráláshoz, pszichéje sokkal elfogadóbb a gányolással szemben,
mint az Axe hatása alatt tusolást
orgiába oltó nyugati szomszédainké. Maradék önérzetünket
nem kell raftingolás meg luxusfogadás körítésével tovább rombolni. A reklámban tessék meg-

Intenzív imídzs kampány

mondani, hogy mit vegyünk,
oszt' haladjunk.
Feltehetõleg erre a lélektani állapotra éreztek rá a magyar reklámkészítõk, amikor a kristálytiszta hegyi patakok helyett négy
„jópofa” megjelenésû férfi szerepeltetésével kívánnak sört eladni
például. És ezt a vonalat ki lehet
húzni egészen a szélsõségekig. A
vonalzó végén pedig ott üldögél
asztalkája mögött maga Klapka
úr (tudják, Vámház körút 9.) aki

már nem is eladni akar nekünk,
hanem õ vesz (ti. a jóember zálogházat üzemeltet). Maga a reklám olyan minimalista alkotás,
mely a fogyasztói társadalom fonákját mutatja. Amikor a T. tévénézõnek már az ülepe is kinn a
nadrágból, akkor jön a jó tündér
képében Klapka úr és megment.
A reklám közeli rokonságban áll
Fásy Ádám mulatós mûsorával,
amennyiben mindkét produkció
írója, rendezõje, producere és fõszereplõje önnön maga. Klapka
úr alkotása tökéletesen megfelel
a takarékos állam filozófiájának
is, hiszen még operatõrt sem kellett felfogadnia, csupán kitette a
kamerát a szemközti asztalra, elindította, majd eléfutott, lehuppant a gondosan összeállított
díszletei közé és mondani kezdte. Amikor pedig lassan emelkedni kezdett kezében felfelé a tábla, rajta a felirattal, hogy a reklám csúcsponjaként betöltse az
egész képernyõt, nos akkor értettük meg, a digitális effektek kora
lejárt.
– AMBRUS
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Gondolatok a Kárpát-medence csakráiról és a nagytuti birtokosairól

A sumérok a spájzban vannak!
ké-oké, ismerjük el, ma
már tényleg snassz úgy bemutatkozni társaságban,
hogy értékesítési menedzser vagyok egy multiindoeurópai cégnél, vagy nukleár R’n’B-zenegyûjteményem van, illetve siklóernyõzés után mindig raftingolok egyet. Ez smafu, most
olyan vaker a procc, hogy „az
õseim sámánok voltak, én is hat
ujjal születtem”, sõt, az übercsászárok a harmadik mondatban megsúgják, hogy a bal vállukon kicsiny turulmadár alakú
csont nõtt, amely, ha csakra közelébe ér, vijjogni kezd, s az illetõ
rögtön megnyitja belsõ kapuit az
Anyaföld által transzmittált energia elõtt.
Ezek az emberek rendszerint
elõadásokra hívnak, ahol többnyire nagy tudású, de elhallgattatott, egyetemekrõl eltávolított, kiutált emberek terjesztik a Tan-t.
Elõször még csak pedzegetik,
hogy abcúg finnugor eredet, és
különben is, magyar leheletbõl
keletkezett a naprendszer. A második alkalommal jönnek a teljes
kelet-európai síkságot (ejtsd: steppét) módszeresen beszáguldozó
õsök, akik között csak tiszta vérvonalú szittyák voltak, még véletlenül sem keveredtek senkivel,
pedig állandóan csábos iráni,
szláv és germán csajok villantották fel nekik bokáikat a szomszédból. Csak az utókor gonosz
erõi nyomták el az õsmagyarokat, mert annyira fényesek voltak, hogy mindenki irigy lett rájuk, és könyörtelen bosszút állnak folyamatosan azóta is, nehogy fényes örökségük tudatára
ébredjenek.
A harmadik elõadás után az
elõadó közli a jelenlévõkkel, hogy
õk már beavatottak, mert nem riadtak meg az igazságtól, így megtudhatják azt is, hogy a magyarok
építették a mezopotámiai zikku-
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Nem vigyáztunk, és most bekövetkezett. Elhanyagoltuk, és most már burjánzik. Divattá vált „úri középosztályi” körökben, sõt, már kicsordul a képernyõkön és az újságoldalakról is. Mi azonban bánatunkat
nem dalban mondjuk el, hanem néven nevezzük a
zabolátlan kiskamaszt: ez az elszabadult rém a magyar õstörténet egy bizonyos fajta értelmezése, a
szittya, olykor sumér (bizonyos lánglelkû megagondolkodók szerint szumír vagy szumér) leszármazás.
ratokat, majd némi túra után elmentek Egyiptomba piramisokat
építeni. Ez a modell annyira bevált, hogy Közép-Amerikában is
tendert nyertek vele eleink. Az
más kérdés, hogy a reakció errõl
azt terjeszti, hogy holmi indiánok
építették. Közben egy csapat mûvészi hajlamú építész a Húsvétszigetekre tévedt, ahol néhány
nagy arcot megszobortak a késõi
felfedezõk örömére.
A fõcsapat pedig otthonról elindult hazafelé, a Kárpát-medencébe, mert persze mondanunk
sem kell, transzcendens üzenet
jelezte, mikor kell behúzni a patások fékjeit (lásd csakra, csakra,
csakráléptünkahelyesútra). Ja, és
a lényeg: a sok-sok eltévelyedett,
megmételyezett agyú görög, római, frank, bizánci, stb. történetíró mindig más neveken jegyezte
le eleinket, de ismét csak azért,
hogy elhomályosítsa dicsõségünket. A lényeg, hogy az õsök ennek
ellenére megõrizték autochton
kultúrájukat, nem vették át a
gagyit, és csak pozitív hatással
voltak minden útjukba kerülõ
populációra.
Ha ezeket az embereket próbáljuk részletekrõl kérdezni a
Tan-ról, azt sokszor személyük és
nemzetük elleni támadásként
érik meg. Pedig õk csak élni
akartak õszintén – ahogyan
Imrik igric de genere Zámbó is
megénekelte – gyönyörû célok felé akartak futni, és érni õket el…
Emigráns történészek, ahogyan a

hivatalos establishment hívja
õket, persze minimális tájékozottság nélkül lazán megállapítják,
hogy a közép-amerikai otavaro
indiánok valójában magyarok, a
piramisépítõk kései leszármazottai, és a törzsnév helyes feloldása természetesen az „odavaló”.
Vagy idézzünk egy másik kedvencet a teljesség igénye nélkül: egy
Ausztráliába szakadt hazánkfia
egy Ocserki nevû tudós gazdag
munkásságára hivatkozott a kelet-európai régészet emlékei kapcsán. A kellemetlen csupán az,
hogy az „ocserki” vázlatokat jelent oroszul.
Félretéve a – jogos – kritikát,
azért meg kell hagyni, a hivatalos õstörténeti állásponton valóban van finomítanivaló, csak
nem az és nem annyi, mint a
sumerszitt yapártushunavar
szimpatizõrök állítják. Számos
magyar történész és egyetemi oktató számára még mindig ismeretlen az etnogenezis-alapú megközelítés módszertana, az ókori
és középkori forrásokat magas
katedrát birtokló tanárok modern angol, francia és német fordításokból ismertetik és az alapján értelmezik, és ismét sokan
egyáltalán nem veszik a fáradságot, hogy nyelvészként, régészként vagy mûvészettörténészként
a másik tudomány szakirodalmába merüljenek. S itt engedtessék
meg egy apró frocli a hivatalos
álláspont felé is! Egy bebetonozott régészvezér könyve – egyete-

mi segédkönyv! – részletesen írja
le a lelõhelye után rosztovkai
késnek nevezett tárgyat, amelynek markolatdíszén „szamár mögött síelõ pásztor” látható. Mivel
az illetõ kevéssé tájékozott a néprajzban, ill. a mezõgazdaságban,
nem ismerhette fel, hogy az ábrázolás a szamárfejést ábrázolja.
Egy dolog közös a sumerológusokban és a „hivatalos”-nak
tekintett õstörténetírás mûvelõiben: mindegyik tábor tagjai utálják, ha cáfolják vagy kritizálják
õket. Pedig láthatunk néhány élõ
példát arra, milyen torzulást
eredményezhet akár egy személyiségben, akár egy közösségben,
ha az nem képes fogadni a környezetébõl érkezõ visszajelzéseket. Mindent összegezve egy, a
pszichológiából
kölcsönzött
mondattal biztatjuk az õs- és koratörténettel foglalkozókat: ahhoz, hogy pozitív feedbackjük
legyen a feeling során, nyitottnak és adaptívnak kell maradniuk.
– EÖRDÖGH PÉTER
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No woman, No szály Üvegcsõprogram
„A nagy Õ elárulta, hogy Melindával kialakult köztük
valami. Mellette nem is akar már elaludni, de Mónika
mellett sem, hiszen õ az elsõ perctõl kezdve tetszett
neki.” (Blikk, október 24., péntek)
ége felé közeledik a TV2
Nagy Õ címû produkciója. A
jóléti rendszerváltás rögös útján megfáradt állampolgárok önérzetromboló vakítása feltartóztathatatlanul hömpölyög – hogy
teljes legyen a képzavar. A reklámokhoz ma már olyan szorosan
hozzátartozik a szex, mint Havas
Henrikhez a szemüvegszár. Ez
dogma. A Siemens új maroktelefonja szexi, és miért golfoznál, ha
szexelhetsz is? (Mazda) Efféle
okosságokkal lettem gazdagabb,
amint behajóztam az óriásplakátok sûrûjén át az M3-asról a fõvárosba. Ha már valaki (a köztársaság polgárainak döntõ többsége)
képes egy távközlési berendezésre vagy egy személygépjármûre
rágerjedni, akkor ez arra is választ ad, hogy miért jó üzlet
Noszály Sanyit és udvarházát a
Blikkben és egyéb legkedveltebb
napilapokban a tévéadások nyomán újra és újra közszemlére kitenni. A vonzó, szeretném megszerezni = szex relációban ott rejtõzködik a titkos megfejtés. Mari
néni, a médiahabzsoló HTB számára épp oly misztikusan távoli a
fáskamrában gányoló Pali bácsival eltöltött romantikus másfél
óra, mint a Noszály-féle macsó
megszerzése (hogy a Mazdáról
már ne is beszéljünk). Ne legyen
félreértés, nem vagyunk elnézõbbek azokkal szemben sem, akik
ugyan szociológiai értelemben
nem Mari nénik, mégis hajlamosak sorsszerû rendszerességgel eltûnni kedd esténként a popók,
dekoltázsok és a Noszály Sanyi kijelölte Bermuda háromszögben.
Bár a Sziszi, Tündi és Melinda
fantázianevû portékák világában
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Sándor az egyetlen valóban nevesített lény, alakja nem a dögös
pasi (?) vonatkozásában érdekes.
Ugyanis hõsünk a szívdobogtatási praktikák közti botladozás során az evolúció lépcsõjén egy fokot visszalépve domináns csõdörré alakul. A képernyõn egy pavlovi értelemben jól kondicionált
félkegyelmû kertészként mutatkozik, aki az adott jelre képes kinyújtani a kezét és szinte 100%-os
magabiztossággal tudja az „elfogadod tõlem ezt a rózsát”-hangsort elõvarázsolni magából, egymás után akár többször is. Amint

»A reklámokhoz ma

már olyan szorosan
hozzátartozik a szex,
mint Havas Henrikhez
a szemüvegszár

«

a Blikk fotójának képaláírásából
is kiderül, Sanyinak napi 24 órában kell gáláns és szórakoztató
partnernek lennie. Tegyék a kezük Anita szívére, ez nem csak a
fõszerepre kiválasztott szerencsétlen teniszezõnek nem sikerülhet, de egyetlen férfitársunknak
sem ebben a megveszekedett álromantikus világban. Láthatóan
Sándornak is elege van az egészbõl, csak hát ugye a szerzõdés…
Olyan kínos az egész. Kívánkozna lefele a Széna téri giganto plakátról is, szinte látjuk amint reggel a tükör elõtt Adyt idézi magának szemrehányón: „Szeretném
már magam utálni, / De, istenem,
õk is utálnak: / Nem szabad, nem
lehet megállni.” És a verkli forog
tovább. Középpontban Noszály
Herkulessel. – AMBRUS BALÁZS

„Van itt egy kisasszony, akinek büdös a manökenélet, õ tévézni akar, egész gyerekkorában nyaggatta
aput, hogy vegyen már egy televíziót, apu ugyanis
mindig azt hajtogatta, hogy akinek tévére van szüksége, az vegyen magának. Most végre van tévéje, körülbelül az övé és apué.” (És ezt így hogy? Tóta W.
Árpád jegyzete az Index.hu-n, 2003. október 15.)
mikor áprilisban Ragáts Imre MTV-s üvegzsebprogramot hirdetett, az ember akár azt is gondolhatta, hogy
ez valami. Elvégre tudott dolog,
hogy nálunk a focisták fizetési
adatainak közzétételét is erõs
hörgés kíséri, és ilyen helyzetben
ez bátorság. Akkor még nem tudtuk, hogy Juszt László adásonkénti 8 millája csak demó a sokkból. Mert jön ez a forró õsz, és
tényleg megkapjuk, amit megérdemeltünk.
T-Akták. Ne idõzzünk sokat
annál, hogy elképzeljük a bizonyára jól fizetett ötletészt, aki a
homlokára csap, és azt mondja:
megvan a cím! – inkább ugorjunk Anitára. Persze csak képletesen, hiszen jól tudom, milyen
érzés a felkavarodott púdert belélegezni, azt meg nem kívánom
senkinek. Tehát hogy õ a miniszterelnök nevelt lánya, akit apu,
gondolom, egy helyi hívású telefonbeszélgetéssel sokszorosan
kárpótolt azért az emlékezetes
szombat estéért, amikor, mint
engedetlen tinilánykát, nem engedte el Pa-Dö-Dö-koncertre.
Tornóczky Anita újabban
tényfeltárogat. Elmegy a kalocsai
nõi börtönbe, még a ruházatával
is szolidaritást vállal az elítéltekkel, alig szól, és amikor szól, látható, hogy nem érdekli az ügy.
Egy dolog érdekli. Hogy mikrofon áll a szájára, azoknak meg...
hogy is mondjam... banán. No jó,
az együttérzést nem osztogatják
csak úgy. A tehetséget sem. Neve-
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lõapát sem – Tornóczky Anitának ez utóbbi viszont bejött. A
First Babe (© Tóta W. Árpád) Lady Di-ként jár-kel a szerencsétlen
sorsúak között, és ugyan az utóbbi sem bánta, hogy közben csattognak a fényképezõgépek, odáig
nem ment, hogy tényfeltáró újságírónak tartsa magát, és referencia-listájára gyûjtögessen nõi
börtönöket. Kalocsa? Megvolt.
Piszok Tvrtko vitte a leprásokat.
Halló, gyalázat a nõi börtönben?
Gumibottal? Oké, Laci, foglald a
helyet, indulok. Sõt, mondok
jobbat: gumikesztyûvel hallgattak ki egy családanyát? Oké Laci,
indulok! De várj, Ancsi! Mi van?
Tudod, ez az a Berkecz Mária. Ja,
az ciki.
Ancsi kalocsai mutatványától,
nem mellesleg, a fél baloldai média lepadlózott. És ez a baj: hogy
csak a mutatványától, nem pedig
a jelenlététõl, amely lassan egy
éve tény, és amely jelenlét, sokkal többet mutat önmagánál. A
baloldali sajtó nem hajlandó
arra, hogy mindezt egyetlen elszomorító jelként kezelje. Miért
nem lehet most leírni a banánköztársaság kifejezést? Tehetségtelen, televíziós mûködését nézve
senkinek tekinthetõ személy dolgozik a magyar közszolgálati tévében, fõ mûsoridõben, horribilis pénzért. Apropó: mondjon
már valaki egy, csak egyetlen érvet amellett, hogy ne jussanak
eszembe Elena Ceauºescu tudományos publikációi! Egyetlen érvet! Csak egyet!
– S. H.
27
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múgy meg mindnyájan táncoltunk már atléta-nyakkendõ-boxeralsó összeállítású gúnyában, asztal tetején az
örömanyával, az edelényi Traffipax Duó zenei kíséretével. Aki
nem tette még, feltétlenül próbálja ki.
Amikor megérkezünk (késve),
szembesülünk azzal az újmódi,
az Esküvõ Magazin rovására írható ténnyel, hogy ez egy ültetett
lakodalom, a levest pedig már
felszolgálták. S mintha ez nem
lenne elég, mi már tudjuk, amit
kedvesünk még nem, hogy velünk szemben ül Dönci bácsi és
neje. Dönci bácsi édesapánk
munkatársa volt. Annak idején
megérezte az idõk szavát, nyomta pártvonalon, de lett gmk., aztán kft., most meg baromi nagy
autók, ház a budai Highlanden
meg fotószafari Tanzániában.
Ezzel még nem volna semmi baj.
Dönci bácsi gyermekei, Ákos és
Móni társaságában annakidején
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» Amikor megérkezünk

(késve), szembesülünk
azzal az újmódi,
az Esküvõ Magazin
rovására írható ténnyel,
hogy ez egy ültetett lakodalom, a levest pedig
már felszolgálták

«

együtt dobáltuk hógolyóval a 48as buszt, s a nyolcvanas évek második felében még apánk is dicsérte ezt az élelmes Döncit, akinek segítségével pénz áll a házhoz. Ezek a vasárnapi panegyricusok aztán a kilencvenes évek
második felében elapadtak, késõbb egy-egy kedvetlen mormogásra változtak. Dönci bácsi
azért félévente egyszer eljön hozzánk vendégségbe, megdézsmálja apánk vész-Ballantine-ját,
anyánkkal közli, hogy túl sok a
koleszterin a fõztjében, fikázza
apánk nyakkendõit („hogy lehet
így öltözni”), velünk pedig rendszerint közli, hogy csak ingyenélõ bölcsész lesz belõlünk (n. b.
28

Oli bácsi megmongya a frankót

A tisztes gazdagodásról
Akárki akármit mond, az esküvõ szép dolog. Lehetne zsákszámra Karinthyt citálni, Chamfortaxiómákkal vagy legalábbis az Idézetek Könyvével
bombázni az agykérget, az mégsem közelíti meg az
igazságot. Az esküvõ szép, félelmetes, felemelõ: a pikírtséget hagyjuk a libertinusoknak és Marsi Anikónak. Ha férfi és nõ szövetkezik, egy életre, egy halálra (mi konzervatívok lennénk, ezért a heterofasizmus), az olyan pillanata az emberi létnek, amit kár
volna kihagyni.
igaza van), mire kell egyáltalán
az a sok tanár, az õ adójából. (Ez
az ún. posztmodern virilizmus.)
Áki átvette a céget, a Móni meg
Kaliforniában tanul, miért nem
megyünk ki mi is. S mindezt egy
lendülettel, és már azzal a régóta
ismerõs rámenõsséggel, ami régen rokonszenves volt, ma viszont kifejezetten dühítõ. Dönci
bácsival tölteni az estét, nagyjából olyan szórakoztató, mint
megnézni a teljes Jancsó-retrospektívet: jól indul, de a végére
idegesítõ, vágatlan unalom lesz
belõle.
Még bennünk van kedvesünk
hosszú sminkelésének feszültsége, s a szent fogadalom: ezegyszer elhallgattatjuk az öreget. Persze ez is rosszul sül el: azzal kellett volna kezdenünk, hogy „Jé,
Dönci bátyám, most is fordítva
vette fel az alsónadrágját, mint
régen”, ehelyett, amikor az öreg
belekezd az ingyenélésünkrõl
szóló monológba, mi dühösen
mormogunk arról a Rover 200ról, amit a ház elõtt láttunk, és
arról, hogy a tanári pályában az
a jó, hogy legfeljebb a kölykök
menzapénzét lehet elsikkasztani, egy teljes gyárat semmiképp.
„Mibe ártod bele magad, bazmeg? Kicsit messzire mész, kishaver. Velem ne pimaszkodjál, kis
porbafingó voltál, amikor apáddal együtt dolgoztunk. És a pén-

zem akkor nem volt olyan büdös,
amikor nektek is jutott belõle. Én
becsületesen szereztem, amit szereztem, basszameg.” Mara néni
rángatja Dönci bácsit, minket
pedig hitvesünk rugdos. A szomszéd asztaloktól most már mindenki minket figyel, szerencsére
felcsendül a Dupla Kávé egyik
slágere: sok minden tud örömöt
lopni az ember szívébe. Dönci
bácsi lehiggad, de most rosszabb
jön: elõveszi a hideg realistát:
„Mondd el öcskös, hogy mi nem
tetszik.” A helyzet klasszikusan
nem olyan, hogy felelni tudnánk
a kérdésben foglaltakra. Egész
világnézetünket kéne szembeszegezni vele. Kevés ember van, aki
megtörik a tények súlya alatt, és

»

Kevés ember van, aki
megtörik a tények súlya
alatt, és sírva bevallja,
hogy pályája nagyobb
része lopásra épült

«

sírva bevallja, hogy pályája nagyobb része lopásra épült. Tévedés ne essék: nem a szabadversenyes kapitalizmussal, vagy
annak szociális piacgazdasággá
szelídített változatával van bajunk. Az nem tetszik, ahogy ez
Magyarországon
kialakult.
Dönci bácsi szívósan ragaszkodik ahhoz a fikcióhoz, hogy õ be-

csületesen járt el. Ha nagyon
megszorongatjuk, hozzáteszi: a
körülményekhez képest. Néha
még felhozza azt a (hibásan)
Weiss Manfrédnak tulajdonított
mondást, hogy az elsõ millióját
becsületesen szerezte. Ez ugyanis tételesen nem igaz. (Esetleg
báró Weiss-nél.) Apportálás volt,
egyszemélyes kft., állami vagyon
csókosoktól történõ megszerzése, buherált pályázatok, értékbecslések, bûvészkedés az alaptõkével, az államnak, önkormányzatnak tett ígéretek be nem tartása és a kilencvenes évek elsõ felének bûvszava: a lízing. Dönci
bácsi persze kihúzná magát,
hogy legalább õ szerezte meg,
nem a külföldiek. Ez a legszebb.
Ha normális verseny van és normális viszonyok, akkor akár a
külföldi is megszerezhetné, vagy
valaki más, földi halandó, aki
nem névnapozott együtt Megyeri
elvtárssal, a vállalati párttitkárral. Hogy a száz leggazdagabb
magyarnak, akiket az MH reklámoz, bõ harmada pártkötõdéseinek is köszönheti vagyonát: ennek senki nem csapott nagy reklámot. Ami Magyarországon történt, az a piacgazdaságot kompromittálja. S aki fennen hangoztatja, hogy õ pártháttérrel becsületesen szerezte vagyonát, az
csak simán hülye. (Itt a szemérmes szerzõ Gyurcsány Ferencre
gondolt – a szerk.) Dönci bácsi
legalább valahol, a lelke legmélyén tudja, hogy errõl elõbbutóbb számot kell adnia. Nem
pont itt a földön. Úgyhogy inkább kussolunk. Még lehet, hogy
haza is visz az öreg.
„Hagyjuk ezt, Dönci bácsi – bocsánat, ha megbántottam.” Mert
hülye szentimentálisak vagyunk,
és azt hisszük, hogy a kompromisszum az valami rettentõen
modern dolog. – TVISZT OLIVÉR
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Szocreál Dolgozószoba
A nemzeti elkedvetlenítés kormánya nemcsak
a rettenet jövõ évi költségvetésének tervével, de
egy új mûsorral is „megajándékozta” kis Magyar ország kis öntudatúnak tartott népét. A királyi te levízió októbertõl legalább havonta egyszer 50
percben Medgyessy Péterrel bünteti a jobb sorsra
érdemes adófizetõket.
gy tûnik, a költségvetés
miatt jövõre várható jelentõs életszínvonal-romlás a
nem éppen verbális képességeinek kiválóságáról elhíresült
Medgyessy Pétert arra a kétségbeesett lépésre kényszerítette,
hogy beszélnie kell. Magyarázatot kell adnia az elbocsátásokra,
a reálbérek csökkenésére, tehát
az élhetõ életet ellehetetlenítõ
2004-es költségvetésre. A szocialista internacionálé együttmûködési hullámain hozzánk települõ Werber-teamnek ezzel sikerült újabb kommunikációs öngólt rúgnia. De nem csak azért,
mert az MSZP a közkedveltnek
nem nevezhetõ bankár-minisz-

Ú

terelnök rendszeres tévédobozban mutogatásával szembekerült saját álságos választási retorikájával. Az igazság szoc-lib
bajnokai, akik annak idején tiltakoztak Orbán Viktor miniszterelnöki interjúi ellen, most
lelkesen tapsolnak az ismét
Baló György közremûködésével
képernyõre kerülõ miniszterelnöki dialogizálásnak.
Az elsõ adás alapján garantálható a gyenge kezdés utáni
erõs visszaesés a „Kárpátok Cicerója” számára kitalált mûsor
népszerûségére. Ez elkerülhetetlen, hiszen a mûsor egyértelmûvé teszi: Medgyessy úr fél a
nyilvánosságtól. Az ország hiva-

Doromboló cicus-díj

Dorombklub
z Újságíróklub kollektívája töretlen lendülettel hódítja meg az európaiság
és a konstruktivitás újabbnál
újabb magaslatait. Mértékadó
újságíróink, akármilyen felállásban kerüljenek is a képernyõre (a nagy kujon kiesése
sem okozott komolyabb fennakadást), hétfõrõl hétfõre megbízható teljesítményt nyújtanak. Régóta érett már életmûdíjuk, és bizony meg sem fordult a fejünkben, hogy valaki
esetleg megelõzhet minket érdemeik elismerésében. Pedig
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így történt: a Magyar Szocialista Párt Demény Pál-emlékéremmel tüntette ki a Magyar
ATV Újságíróklubját, melyet a
szellemi mûhely nevében a jelenleg éppen a közszolgálati
televízión szolgálatot teljesítõ
Juszt László vehetett át. Sajtóértesülések szerint elképzelhetõ, hogy a mûsor átkerül az
MTV-re – ahogy a kormányprogramban is olvashatjuk:
„biztosítjuk a közszolgálati
média pártatlanságát”.
A teljesség igénye nélkül néhány friss gyöngyszem az Új-

talból egyik elsõ embere még
egy szigorúan megszerkesztett,
rögzített és megvágott mûsor riportere elõtt sem mert egyedül
megjelenni, csak két lakáj statisztával a háta mögött. A késõ
kádári idõket idézõ statikus képi és tartalmi elemekbõl építkezõ szocreál budoár hangulatot
idézõ dolgozószobáztatás kínokkal járó mûsoridejét és felelõsségét Medgyessy Péter csak
úgy vállalta, ha segítik õt a
megbízható és kellõ nyelvcsapásszámú makrogazdasági, és
tõzsde aszik. Az élõ mikrofonállvánnyá degradált Baló
György által feltett kínosan maníros és ugyanakkor szájbarágós kérdésekre a miniszterelnök, valamint két hûséges fegyverhordozója a poszt kádári
elitre jellemzõ álszakmai cinizmussal válaszolt, többé-kevésbé
arcrezdülés nélkül. Magyarország miniszterelnöke és mûsorbeli kiegészítõi szerint nem jó,
hogy az elõzõ kormány idején
nõttek a reálbérek, tehát, hogy
nõtt a fizetések vásárlóértéke.
Ezzel szemben szerintük jó,
hogy most nem nõnek a bérek,
ságíróklub munkásságából:
Orbán saját tábora hangadóinak igyekszik megfelelni, zavarodott az egész Fidesszel
együtt. Rejtõ E. Tibor ügyészségi kihallgatása romba döntötte a polgároknak a magyar
jogállamiságba vetett hitét, az
ügyészség elvesztette a szavahihetõségét. Rejtõ E. Tibor a
jobboldal embere, hiszen
emigráns volt. A MIÉP tábora
már a Fideszben és Orbán vezér mellett van. Demecseren
Orbán miatt nem választották
meg a fideszes jelöltet, a bíróság hibázott, amikor megsemmisítette a polgármester-választás eredményét.
Legyen szó bármilyen kérdésrõl, a mostani kormánynak
legfeljebb finom ejnye-bejnye
jár, de inkább dicséret. A prob-

mert így javulnak a makrogazdasági mutatók. Jaksity tõzsdepiranha úr biztos zsíros, azonban nem pusztán makrogazdasági jellegû jutalomban részesül majd kenyéradó barátaitól
azért a mûsorban elejtett kreatív megjegyzéséért, miszerint
egyes, megszüntetésre váró vasútvonalakat légkondicionált taxik helyettesíthetnének mély-vidék Magyarországon. Azért köszönjük a „Dolgozószoba” nyújtotta lehetõséget: ismét megismerhettük a kormány döntéseinek valódi okait. A jelenlegi
kormány az embereket, a jó polgárokat nem közösségnek, hanem csak számoknak tekinti.
A pártállami káderbõl magát
bankárrá, majd miniszterelnökké kinövõ Medgyessy úr, a
Bem téri Bambi presszó hangulatát idézõ szocreál makrogazdasági elemzõnõ, no meg a ropogósan up to date-stílusú
manager tõzsdei cégtulajdonos,
igazgató ficsúr egy nyelvet beszéltek. Számukra az ország
gazdaságának mûködését nem
befolyásolja az emberi életek
kölcsönhatása.
– V. V.
lémákért rendszerint az elõzõ
kormány és az európai politizálástól távol álló ellenzék a felelõs, a kormánytól független,
még az elõzõ ciklusban kinevezett köztisztviselõk szabotálnak, s a színfalak mögül maga
a sátáni mosolyú Orbán mozgatja a szálakat.
Így aztán az MSZP elismerése mellé mi is szeretnénk odatenni szerény kis Cicusunkat:
novemberi díjazottunk az Újságíróklub.
– TURUL

29

II N
N T
T E
E R
R J
J Ú
Ú

Kiszelly Zoltán a közélet kilátásairól • „Egy esetleges Fidesz-gyõzelem könnyen a szocialista párt válságához vezethet”

„A hazai választási rendszer a koalícióknak kedvez”
Nagy a helyezkedés a magyar politikai életben. A pártok igyekeznek
területet foglalni maguknak, készülnek a jövõ évi európai parlamenti
választásokra, és egy új politikai erõ is színre lépett a közelmúltban. Kiszelly
Zoltán politológussal beszélgettünk a pártok körüli történésekrõl.
– Melyek a magyar pártrend szer fõ jellemzõi napjainkban?
Gyakran megjelenõ gondolat,
hogy kétpártrendszer felé tar tunk.
– A két nagy néppárt a szavazatok nagyjából 80%-át gyûjti
be, ez alapján kvázi kétpártrendszerrõl
beszélhetnénk, ugyanakkor a hazai
választási rendszer a koalícióknak kedvez, így fontos
szerepet kapnak a kisebb
pártok is. Szilárd tömbök
alakultak ki, az SZDSZ a
szocialisták állandó koalíciós partnere, az MDF a
Fideszé, nehezen képzelhetõ el az átjárás. Ugyanakkor a Centrum 4% körüli választási eredménye
azt mutatja, hogy lenne
igény a választók körében
mindkét irányban koalícióképes pártra.
– A rendszerváltoztatás
óta nem nagyon láttunk
sikeres új politikai erõt.
Milyen esélyei vannak egy
új pártnak arra, hogy
megvethesse a lábát a po litikai piacon?
– Egy újonnan alakuló
pártnak nem könnyû a
dolga, mivel a Parlamenten belüli politikai erõk
komoly információs-, anyagi- és média-elõnyökkel rendelkeznek. Szükség van egy-két
ismert személyiségre, akik már
bírnak politikai tapasztalatokkal. Õket már tudják hova tenni a választók, és ezzel segítenek arcot adni az új pártnak.
– Mennyire fontos feltétele a
sikernek az anyagi háttér?
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Mennyi pénzre van szükség egy
párt elindításához, mûködteté séhez?
– A pénznek nagy szerepe
van, hiszen komoly költségvonzatai vannak egy ilyen szervezet bevezetésének, életben tartásának. A kezdéshez néhány

ni a média logikájához, jó kapcsolatokat ápol a sajtóval. Az
aktivisták segítsége szintén jelentõsen csökkentheti a költségeket.
– A közelmúltban párttá alakuló Jobbik megjelenésének
mik a várható hatásai? Milyen
esélyekkel veheti fel a versenyt a
MIÉP-pel és milyen fogadtatásra
számíthat a Fidesz részérõl?
– A MIÉP bejáratott információs csatornákkal és intézményekkel bír. A Magyar Fórum, a Magyar Út Körök és a
Bocskai Szabadegyetem rendkívül fontos szerepet játszik a
párt szimpatizánsainak összetartásában, akárcsak a március 15-ei és augusztus 20-ai tömeggyûlések a Hõsök terén. A
Jobbiknak még meg kell teremtenie szavazói számára az
identifikációhoz szükséges fórumokat, például valamilyen
nyomtatott kiadványt, amibõl
tájékozódhatnak. Az inter-

» Egy újonnan alakuló

pártnak nem könnyû
a dolga, mivel a Parlamenten
belüli politikai erõk komoly
információs-, anyagi- és médiaelõnyökkel bírnak

«

százmillióra lehet szükség, egy
komoly országos kampány büdzséje úgy egymilliárd forint
körül kezdõdik (ami a hazai
pártfinanszírozási szabályok
miatt csak részben jelenik meg
pártköltésként). Nagy megtakarításokat lehet azonban elérni,
ha a párt jól tud alkalmazkod-

netes jelenlét ma még kevés,
mivel az emberek nagyobb része nem használja a világhálót.
A Jobbik megjelenése a Fideszt
a politikai centrum felé tolja,
és ez segítséget jelenthet az
MSZP-nek a Fidesz szélsõségességét sulykoló retorikájával
szemben is. A Fidesz várható-

an Mao „Virágozzék ezer virág, aztán majd meglátjuk, melyiket vágjuk vissza” –elve szerint viszonyul majd az új párthoz: egy 5% körüli radikális
párt akár jól is jöhet neki, de
ha mondjuk 10%-ot hasítana
ki magának a Jobbik, azt már
igencsak rossz szemmel néznék. Ugyanakkor még sokáig
rejtély marad, hogy mekkora
támogatottsággal bír a Jobbik,
hiszen a jövõ évi európai parlamenti választásokon nem mérettetik meg.
– Hogyan készül erre a vá lasztásra a többi politikai erõ?
Van-e egyáltalán belpolitikai
tétje egy európai választásnak?
– A kis pártok számára az
európai parlamenti választások
komoly lehetõséget kínálnak,
mivel a jóval alacsonyabb részvétel mellett (körülbelül 35%ra számítok, tõlünk nyugatra
sem nagyon szokta meghaladni
az 50%-ot) már 250-300 ezer
szavazat elég lehet a bekerüléshez. Az MDF önállósága szempontjából különösen nagy a
tét, ha a párt külön listán mérettetik meg. A Fidesz várhatóan belpolitikai színezetet akar
adni a választásnak (a választók kifejezhetik a kormánnyal
szembeni elégedetlenségüket),
míg az MSZP – jó eséllyel – az
európai dimenziót fogja hangsúlyozni. Egy Fidesz-gyõzelem
könnyen a szocialista párt válságához vezethet, amit az
MSZP egyes ambiciózus vezetõi, így például Gyurcsány Ferenc a saját javukra fordíthatnának. Gyurcsány elõtérbe kerülésével új jelenséget figyelhetnénk meg: a magyar politikát eddig jellemzõ hagyományos politikus-típusokkal szemben megjelenne a mérnök-politikus, kérdés, mekkora sikerrel. – BALOGH ÁKOS GERGELY
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