


• Kavinton-kampány
Vadai Ágnes: Szeretnénk eljutni
az emberekhez, mert azt tapasz-
taltuk, hogy a jót azt nagyon
gyorsan elfelejtik, s folyamatosan
emlékeztetni kell őket arra, hogy
valóban elkezdődött és folytató-
dik a jóléti rendszerváltás. (MR
Esti Krónika, szeptember 9.)
Ha már nem érzi, legalább
tudja az istenadta nép!

• Gyurcsány Ferenc 
rávilágít
Ez egy tagolt párt, egy valóságos
párt. Nagyon izgalmas párt, há-
lózat, nem hierarchikusan szer-
vezett, nem lehet összehasonlíta-
ni a Fidesszel. (M1 – Este, szep-
tember 10.)
Izgalmas hálózati párt.

• Kemény világ
Apu ütött, anyu a herére ment.
(korridor.hu, 2003. szeptem-
ber 3.)
A tényekről szolid visszafogott-
sággal.

• Elkötelezõdõ 
közszereplõ
Csak magánemberként nagyon-
nagyon szigorúan megnősülök a
holnapi napon, ami egy nagyon
komoly új szakaszt nyit az életé-
ben.

(Gusztos Péter, ATV Más-Nap,
szeptember 12.)
A nagyon magánember szigo-
rú nősülése.

• Péter potens pártja
Képesek vagyunk, erősek va-
gyunk és igazunk van… Nem szí-
vesen mondom ki, de nagyon gya-
nús nekem, hogy ami a K&H-nál
történik, valójában korábbi pénz-
mosás célját szolgálta, amiért fe-
lelni kell. (Medgyessy Péter,  szep-
tember 6.)
„Ki érti ezt? Ki érti ezt? Én
nem.”

• Para olimpia
Az MSZP még a hatalomátadás
előtt idegen titkosszolgálatok ren-
delkezésére bocsátotta a saját tit-
kosszolgálatait. Ma a Moszad,
mint azt Ron Werber esete is bizo-
nyítja, mindenható az országban,
és ugyanakkor teljes mértékig
rejtve van. (Csurka István, Ma-
gyar Fórum, szeptember 18.)
Még a mi figyelmünket is elkerü-
lik.

• Dafke
Gondoljuk végig, jó együttműkö-
dés várható-e egy olyan intéz-
ményvezető és a fenntartó önkor-
mányzata között, ahol per van és
harag van. Azt hiszem, ezt a szak-

ma sérülné meg, ezt a bírósági
végzést nem szándékozunk végre-
hajtani. (Szabó Károly, Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés alelnö-
ke, Duna Híradó, szeptember 16)
Szegény szakma.

• Gyerekeknek 
a Mikroszkóp 
színpadon
– Milyen szezonra készülnek?
– Az elmúlt évad darabjait felújít-
va tovább játsszuk. Az előzetes
műsortervhez képest a gyerekek-
nek bemutatjuk a Hajhó, halihó
című darabot. (Sas József, Blikk,
szeptember 16.)
Beszédes cím.

• Élettérerõ
Az élettér kifejezést mondhatja egy
mérnök vagy belsőépítész, de ha
egy politikus magyar élettérről be-
szél, akkor ott üvölt mögötte az
egész náci vircsaft. (Dalia László
főszerkesztő vezércikke, Vasárnap
Reggel, 2003. szeptember 14.)
A gumicsont-tájéki paranoia
nagy hatásfokkal gyógyítható.
Kérdezze meg orvosát vagy
gyógyszerészét! 

• Kezeket a magasba!
– Elhatároztam, nem faggatom a
Heti Hetesről, de hát e félmonda-
ta is arról tanúskodik, hogy ez a

szórakoztató műsor régen túlnőtt
önmagán, mintha mindennek az
alfája és omegája lenne, talán a
világ teremtésének első helyszíne
is ez a műsor lehetett. Elárulná
miért van ez?
– Ezt én is kérdezhetném Öntől, és
ön válaszoljon rá.
– Feltartom a kezem: megoldha-
tatlan feladat elé állít. (Csontos Ti-
bor interjúja Verebes Istvánnal,
Vasárnap Reggel, 2003. szeptem-
ber 14.)
Teremtéstörténet a stúdióban,
avagy így vált meg téged is az
RTL.

• Prognózis
Régi európai törekvés az egysége-
sedés. Az EU egyébként elég kétér-
telmű dolog, egyrészt van egyfajta
szociáldemokrata vonulata, vagyis
nem hagyják éhen dögleni az em-
bereket, másrészről viszont az EU
által erőltetett regionalizmus fasiz-
mushoz vezet. (TGM az axel.hu-n,
2003. szeptember 16.)
Szövetségbe forrt szabad fasizá-
lódó országok.

L A P Z S E M L EL A P Z S E M L E

2

• Tanulópénz 3

• Rámegy a gatyájuk 4

• Az EU és az etnikai kisebbségek 6

• Maszatka 8

• Irak és az amerikai belpolitika10

• Szocdem zakó Bajorországban 11

• Ki nyer ma? 12

• Szép új világ 13

• Valahol mélyföldön 16

• Héja,  aki galamb 18

• Polgári fényező – tarokk 20

•Neki a csempének 21

• Magyar borban az igazság 25

• A választók feje 27

• Oli bácsi a félelemről 28

• Interjú Nagy Gáspárral 30

A tartalomból
Beszélgetés Molnár Tamás
professzorral – 14.  oldal440 napja nem tudjuk, hol

vannak az augsburgi
kamionok...

–  390 napja nem tudjuk, 
miért kapott kedvező hitelt
Mudura Sándor pláza-
építésre...

--- 40 napja nem tudjuk miért
kapott állandó belépőt a
Miniszterelnöki Hivatalba
Kulcsár Attila...

– 250 napja nem tudjuk,
hányszorosára nőttek a társa-
dalmat barázdáló
szakadékok…Köszönjük olvasóink bizalmát!
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gyszerű állambolgárként
mondanám el itten,
hogy a pesti édesbu-

tikost felsőfokú szinten beszé-
lő médiaszemélyiség Ameriká-
ról szóló verseskötete után (a
jobb könyvesboltokban még
kapható – futás!) most eroti-
kus regénnyel hatol be a ma-
gyar médiatérbe. A Vágy című
opusz a közzétett részletek
alapján legfeljebb annyira
vágykeltő, mint egy keletné-
met téesznyugdíjas-csoport öt-
napos túlélőtúra után, viszont
– amint az Index jegyzetírója
malíciózusan megállapítja –
aki látott már R. Székely Juli-
anna-tévéjegyzetet, az semmin
sem csodálkozik az életben.
Igazából nem is ez a bajunk:
Bolgár György lírai énje an-
nak a mellére, akinek csak
akar és akkor, amikor csak
akar. Magánügy (még ha nagy
nyilvánosság előtt elkövetett
is). De aztán ne legyen sírás-
rívás, fogaknak csikorgatása,
ha egetverő röhögéssel nyug-
tázzuk, hogy a posztmodern
perverz tata valamelyik mér-
tékadó lapban félti a demok-
ráciát a sátáni mosolyútól.
Vicces lesz, de akkor már
nem Beszéljük meg!

nkább csak szeretne
nyertes lenni a nemzet
Pistája, nem megy mos-

tanában a bolt. Előbb vicces
kék brosúrákkal szívatta ma-
gát a szerencsétlen (frankón
az aluljárós, nyelviskolás
prospektusok ugrottak be),
mostanában meg váltott
helyszíneken nyomja a csa-
csiságokat. Bár a fütyülő né-
nik tényleg gázok voltak a
Rádió előtt, meg talán nem
ez a helyes módja az ellenvé-
lemény kifejezésének, azon-
ban Újhelyi is jobban tenné,
ha tízig számolna beszéd
előtt. Így nem mondana
olyan baromságokat, hogy a
Rádió elnökét sakkban tart-
ják a csúnya, gonosz jobbol-
daliak. Nekem bejött (már-
mint a tízig számolás), igaz,
hogy addigra a csaj is ottha-
gyott, de legalább a méltósá-
gom megmaradt és esélyt
kaptam a tisztes visszavonu-
lásra. A szocialista képviselő
azonban nem kegyelmez ma-
gának, sorozatosan kokizza
a saját fejét, néha már saj-
nálja is az ember szegényt,
nyaralni küldené, pihenni
vagy legalábbis megdobná
egy államtitkári állással.

apír? Az nincs – mondja
szomorú mosollyal a tan-
székvezető az ország

egyik vezető egyetemén, mi meg
csak hüledezünk, hogy persze, a
tudásalapú társadalom, meg jó,
királyság, legyen Internet min-
denkinek, de mégis nem akarna
az oktatási kormányzat picit ma-
gába szállni? Csak naponta, né-

hány perc erejéig? Mert rend-
ben, hogy Magyar Bálint
vakerol a felsőoktatás kiváló
helyzetéről, mégis miért kellett
többmilliárdot elvonni az egye-
temektől? Oknyomozóink tehát
októberi számunkba összeszed-
ték az érdekes információkat a
témáról, Molnár Tamás a civili-
zációk harcáról és Amerikáról
mesélt nekünk, Nagy Gáspárral
verseiről, a múltról beszélget-
tünk, szó esik aranyos kajakosa-
inkról, megunhatatlan Oli bá-
tyánk pedig a félelemről mond-
ja meg a frankót.         – A. B. A.

z előző MSZP–SZDSZ-kor-
mány tevékenységéből Bok-

ros Lajos „Burundiban
sincs egyetem, mégis milyen jól
megvannak” aranyköpése és a
pénzügyminiszter nevéhez fűződő
tandíj ellen szervezett diáktüntetés
mindenképp emlékezetes momen-
tuma marad a hazai felsőoktatás
történetének. Az elmúlt másfél év
sem azt mutatja, hogy azóta gyöke-
res fordulat következett volna be a
két kormánypárt egyetemekhez,
főiskolákhoz való hozzáállásában.
A kormányzati takarékossági in-
tézkedések keretében az Oktatási
Minisztérium szinte a teljes ráeső
megtakarítandó összeget, 3,4 mil-
liárd forintot a felsőoktatástól von-
ja el, ami a hátralevő 4 hónapra ve-
títve mintegy 25 százalékos meg-
szorítást jelent az egyetemek
amúgy is szűkös dologi kiadásai-
ban. Pedig ígéretekből nem volt hi-
ány. A Közgázon tartott pártelnöki
vitában Kovács László megígérte,
hogy csökkenteni fogják a diákhi-
tel kamatát (amiről nem tudta
ugyan, mekkora, csak sokallotta).
Idén szeptembertől azonban
nemhogy nem csökkent, hanem
mintegy fél százalékkal még nőtt is
a kamat, így átlagosan két és fél év-
vel tovább fog tartani a diákok szá-
mára a hitel törlesztése. Míg ko-
rábban csak a munkába álláskor
kellett megkezdeni a visszafizetést,
az új szabályozás szerint az egye-
tem befejezését követően azonnal,

tovább nehezítve az elhelyezkedési
problémákkal küzdő friss diplo-
mások életét. A szocialisták ifjúsá-
gi szervezete ingyenes utazást ígért
a lakhely és a tanulmányok helye
között, az elképzelés bekerült a
kormányprogramba is. Erről nem
hallani, viszont a Pénzügyminisz-
tériumban készült tervezet szerint
a diákok kedvezményes utazására
fordított támogatás egy részét át-
csoportosítanák a naponta ingázó
munkavállalók ingyenes utazásá-
nak biztosítására. Így a távolsági
közlekedés körülbelül kétszeresére
drágulna a diákok számára. Szó
volt 10 ezer új kollégiumi férőhely-
ről is a mostani kormányciklus-
ban, azonban egyelőre sehol sem
kezdtek hozzá új épületek felhúzá-
sához, s az erre fordítható források
sem látszanak. Így ha lesznek is új
kollégiumok, akkor jó eséllyel ma-
gánfinanszírozásban épülnek
majd, havi 25-40 ezer forintos
bérleti díjjal.  A közeljövőben más
változások is várhatók: az új felső-
oktatási törvény tervezete például
lényegében kizárná a hallgatókat
a rektor-választási procedúrából,
egy jó pénzért készült tanulmány
pedig a tandíj visszaállításának le-
hetőségét veti fel. Ez a lépés, mi-
közben a finanszírozási problé-
mákon nem nagyon segítene,
igencsak negatív üzenet lenne az
oly gyakran emlegetett tudásala-
pú társadalom ifjú tagjai számá-
ra.              – BALOGH ÁKOS GERGELY

EI Tanulópénz
Úgy tűnik, a felsőoktatás és az ott tanulók nem
tartoznak a szocialisták szívügyei közé. Mikor a
Pénzügyminisztériumból kiszivárgott, hogy az
53. heti nyugdíj esetleg csak a jövő év elején kerül-
ne kifizetésre, óriási volt a felhördülés a szocialis-
ták soraiban, ugyanakkor a diákok utazási ked-
vezményeinek megnyirbálására vonatkozó ter-
vek, illetve a diákhitel kamatainak emelkedése
nem lépték át az MSZP ingerküszöbét.
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„A szerkesztő azt üzente”

Oktatás
P

A
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lságosnak bizonyult a szocia-
lista kormány adakozó ked-
ve, hiszen a választási

kampányban ígért támogatások
sokszorosát veszi vissza az adó-
és áremelésekkel. A megszorító
intézkedések éppen a legjobban
rászorulókat, a nyugdíjasokat,
nagycsaládosokat és tanulókat
érintik a legérzékenyebben. A

Medgyessy-csomag az idősektől
egy év alatt egyhavi nyugdíjat,
egy családtól pedig egyhavi át-
lagbért vett el, a felsőoktatástól
pedig 3,4 milliárd forintot. A
Medgyessy-pakk által elvont ösz-
szeg elsősorban a személyi bére-
ket és a dologi kiadásokat fedez-
te volna a felsőoktatásban.
Mindezt az oktatási tárca úgy

hajtotta végre, hogy nem hall-
gatta meg a felsőoktatás vezető
szakmai szervezeteinek a Rekto-
ri Konferenciának, a Hallgatói
Önkormányzatok Országos
Konferenciájának, a Felsőokta-
tási Dolgozók Szakszervezet-
ének, a Professzorok Batthyány
Körének véleményét az elvoná-
sok kapcsán.

Elégtelen teljesítmény?
Magyar Bálint két tárgyból is
elégtelenre vizsgázott; az egyik
a szakmai hozzáértés, a másik a
kormányon belüli érdekérvé-
nyesítés. A 3,4 milliárd forint el-
vonásával a kormány magára
hagyta a felsőoktatási intézmé-
nyeket, amelyeknek ahhoz,
hogy működni tudjanak, vala-
milyen formában pótolniuk kell
a kieső összegeket. A Felsőokta-
tási Dolgozók Szakszervezete
szerint a kormány legújabb lét-
szám-leépítési tervének megva-
lósítása esetén négyezerrel csök-
kenhet a felsőoktatásban dolgo-

zók száma, ami 500-zal több,
mint 1996-ban, a Bokros-cso-
mag idején. Az egyetemeket, fő-
iskolákat  érintő idei és jövőre
tervezett elvonások összege
megegyezik a 2002 szeptembe-
rében kapott 50 százalékos bér-
emelés mértékével. Kvázi meg-
érkezett tehát a tandíj Magyar-
országra, hiszen a rektorok, fő-
igazgatók elgondolkodnak majd
azon, honnan pótolják a hiány-
zó összegeket, ha fűteni akarják
a termeket, nem akarnak szén-
szünetet tartani télen, vagy ha
„horribile dictu” neves előadó-
kat szeretnének meghívni. A do-
logi kiadások kapcsán a kor-
mány nem számolt az energia-
költségek emelkedésével, holott
vannak olyan felsőoktatási in-
tézmények, ahol az elvonás ösz-
szege megegyezik az első féléves
energiaszámlával. A hiányzó
működési költségeket az egyete-
mek és főiskolák több esetben a
hallgatóktól szerzik meg a lopa-
kodó tandíj formájában. Van

Bérbefagyasztás, elbocsátások és lopakodó tandíj? •Nagy bajban a magyar felsőoktatás •Jönnek a megszorítások 

Rámegy a gatyájuk
A kormányzati reformdüh a felsőoktatást sem
kerülte el. A szocialista–liberális-kormányzat bebi-
zonyította, hogy mindent megtesz a polgári kor-
mány felsőoktatás terén elért eredményeinek
szétverése érdekében. Magyar Bálint hadat üzent a
diákhitelnek, a hallgatói létszám növelésének, a
fejlesztési-beruházási programoknak és az egyete-
mek egyesítésének is. A pszeudo-liberális oktatási
miniszter a diákok zsebéből veszi ki a pénzt a
diákhitel kamatának emelésével, milliárdokat von
el az intézményektől, a felsőoktatási reform-kon-
cepcióval elbocsátásokra kényszeríti az egyete-
meket, ugyanakkor drága magánkollégiumokba
kényszerítené a hallgatókat, akiktől megvonná az
alanyi jogon járó ösztöndíjat. 

TÉMA

yakran hallható, hogy
Medgyessy Péter kormá-
nyának tevékenységét a

sodródás, a hosszú távú elkép-
zelések hiányában, sokszor az
egymásnak is ellentmondó, a
napi ügy- és válságkezelő lépé-
sek jellemzik. 

A kabinet egyetlen minisz-
teréről, Magyar Bálintról
azonban legbőszebb politikai

ellenfelei sem feltételeznek
koncepciótlanságot. Sőt, so-
kakban éppen e terv megléte
és következetes végigvitele
kelt komoly aggodalmat. Az
SZDSZ támogatása nélkül
nincs kormánytöbbség Ma-
gyarországon, ezért a szabad
madarak társadalmi támoga-
tottságuknál és parlamenti
súly(talanság)uknál jóval je-
lentősebb érdekérvényesítő
képességgel rendelkeznek a
kabineten belül. Így pártjá-
nak egyetlen, tárcát vállaló
emblematikus figurája szinte
bármit megtehet – elég itt, ha
kérdéses tisztaságú ingatlan-

ügyeire, vagy a minisztériu-
mában eddig napvilágra ke-
rült korrupciós jelenségekre
utalni –, a gyakorlatban el-
mozdíthatatlan. Bebetono-
zottságának másik oka, hogy
csak rendkívül szűk körből
válogathatnak, hiszen ordító
alkalmatlanságuk okán több
SZDSZ-es politikus – például
Fodor Gábor – már menthe-
tetlenül megbukott. Így még
az egyszerű, közérzetjavító
helycserékre sincs „megfele-
lő” ember. Ezért is felesleges
a szocialista ajkakról időn-
ként feltörő – s néha a harma-
dik emeletig is elhallatszó –

sikolyoknak komolyabb jelen-
tőséget tulajdonítani. Más-
részt a célok tekintetében a
két kormánypárt között már
nincs lényegi különbség, az el-
térések pusztán taktikaiak,
melyeket a legplasztikusab-
ban talán Lévai Katalin fogal-
mazott meg, amikor az ifjúság
„pacifikálását” követelte. A
különbség csak annyi, hogy
kis rétegpárt jóval kíméletle-
nebbül és nyíltabban valósít-
hatja meg ezt a célját, kiter-
jesztve átnevelési célját az
egész országra. Az SZDSZ szá-
mára az oktatásügy, a kultúra
jelentőségét az a tény adja,

Magyar Bálint: 
az erõ vele van
G

Á
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példa arra, hogy állami finanszí-
rozású szakon valamilyen téríté-
si díjat kérnek a hallgatóktól. Az
intézmények egyébként is a térí-
téses képzések indításában érde-
keltek. A felsőoktatásban ma
már a képzések 40-50%-a költ-
ségtérítéses, és félő, hogy a kor-

mányzat felsőoktatási reform-
koncepciójának megvalósulásá-
val ez az arány tovább nő. Az ál-
lami finanszírozású tanulmá-
nyokat oktatók 1000-2000 forin-
tos óradíjért tanítanak, míg a
költségtérítéses képzésekben
résztvevők ennek akár többszö-
rösét is megkaphatják. Az intéz-
mények költségtérítéses tandíja-
ik 20%-át átutalják a rektori hi-
vataloknak, 20%-át adminisztra-
tív, bérleti költségekre költik, a
fennmaradó összeg nagy részét
pedig a megemelt óradíjakra
fordítják.

Kamatos kamat
Emelkedett a diákhitel kamata,
ami azt jelenti, hogy egy egyete-
met végzett, diplomás minimál-

bérrel munkába álló fiatal két és
fél évvel tovább törleszt majd, s
közel két és fél millió forinttal
többet kell majd visszafizetnie.
Kovács László és párttársai an-
nak idején drágállották az Or-
bán-kormány által kialakított di-
ákhitelt, most ígéretükkel szem-
ben növelték a kamatot. Már
idén többe kerülnek a kollégiu-
mi szállások, mert hiába emel-
kedett a normatív támogatás, azt
elvitte a kollégiumi díjak növe-
kedése.

A kormány 2006-ig 10.000 új
kollégiumi férőhelyet létesítene,
ami szép terv lenne, ha ezzel
nem megint csak a hallgatók
bukszájában turkálna.  Az új fé-
rőhelyeket – a liberális piacgaz-
daság iránt mélyen elkötelezett
oktatási miniszter – teljes egészé-
ben vállalkozói rendszerben, ma-
gántőke bevonásával kívánja
megvalósítani. Így az új helyek té-
rítési díja többszöröse lesz a mos-
taniaknak, akár a havi 30-40
ezer forintot is elérve. Ezt a kor-
mány azzal kívánja ellensúlyozni,
hogy 2006-ra megemelnék a lak-
hatási támogatást és a kollégiumi
normatívát is 10.000 Ft-ra. A kor-
mány a luxusbérletek fölötti bá-
báskodáson kívül a jelenlegi kb.
47.000 lepukkant kollégiumi fé-
rőhely felújításához azonban
nem ígér állami támogatást. 

Egyetemet vegyenek!
Az OM-en kívül minden érintett
úgy véli: a felsőoktatás moderni-
zációjáról szóló kormányzati ter-
vet nem szabad, és nem is lehet
megvalósítani. A szakértői vita-
anyagot, amely a felsőoktatás ki-
árusítását, színvonalának csök-
kentését kívánja törvénybe iktat-
ni, példátlan módon a nyári szü-
netben hozták nyilvánosságra.
Egyébként a felsőoktatás moder-
nizációjáról szóló, igen gyenge
színvonalú vitaanyagra a tárca 92
millió forintot különített el, és 65
millió forintot fizetett ki, oldalan-
ként 600 ezer forinttal honorálva

eddig a szakmai berkekben sem-
milyen elismerésnek sem örven-
dő munkát. A reform- elképzelés
szerint megszűnnének az egyete-
mi tanácsok, amelyekben jelen-
leg 30%-os a hallgatói érdekkép-
viseletek részaránya, és helyüket
igazgatótanácsok vennék át, ahol
viszont már nem lenne helyük a
hallgatóknak. A hallgatók csak a
lényegi hatáskörök nélküli szená-
tusokban kaphatnának helyet. A
részben minisztériumok által ki-
jelölt igazgatótanácsok irányíta-
nák az egyetemeket és választa-
nák meg a rektorokat, akik akár
tudományos fokozat nélküli
managerek is lehetnek. Csor-
bulnának a hallgatói jogok is: a
szakmai- és diákszervezeteknek
elfogadhatatlan az Oktatási Jo-
gok Biztosa jogkörének csorbítá-
sa. A felsőoktatásról szóló tör-
vény nyári módosításának követ-
kezményeként az Oktatási Jogok
Biztosának Hivatala nem járhat
el a felsőoktatási hallgatókat ért
jogsérelmek esetén. 
Ezért a főiskolai és egyetemi
hallgatók most csak a bíróságo-
kon kérhetnek jogorvoslatot,
ami nem csupán az ügyek megol-
dásának idejét hosszabbítja meg,
de nem segíti a problémák közös
megegyezéssel történő, mindkét
fél számára megnyugtató lezárá-
sát sem.            – R. P.

»A hiányzó működési
költségeket az egyete-
mek és főiskolák több
esetben a hallgatóktól

szerzik meg a lopakodó
tandíj formájában«

Hétköznap az ELTE BTK-n – súlyos pénzügyi gondok az egyetemen

hogy az ezen a területen moz-
gó értelmiségi holdudvarnak
megrendeléseket és ezen ke-
resztül súlyos kormányzati
milliókat juttathat. Másrészt
az ezekkel foglalatoskodó
szakembereik kiélhetik a bal-
oldalra általában is jellemző
kísérletező hajlamukat, s
megpróbálhatják a jövő nem-
zedékeket, de az egész társa-
dalmat is saját képükre for-
málni. Nyugati testvérpártjai-
kat is messze meghaladó
akcionizmusuk azzal a tény-
nyel magyarázható, hogy a
magyar „bűnös” nemzet. Ez a
bűn abban állt, hogy már elő-

deiket, a polgári radikáliso-
kat sem azzal az ájult tiszte-
lettel fogadta a hazai társada-
lom, ami a legújabb külhoni
divatok itthoni képviselőinek
járt. Ettől kezdve lett olyany-
nyira „zsákutcás” az ország
és egyértelműen „retrográd”
a nemzet, hogy minden meg-
szálló hirtelen modernizáló-
vá lépett elő, s lett elfogadha-
tó a hatalomért folytatott
küzdelemben az antant ép-
pen úgy, mint kis közép-euró-
pai csatlósainak segítsége,
vagy éppen a szovjet megszál-
lás. Mindeme eszmei alapve-
tés mellett – sőt, egyes go-

noszkodók szerint helyett –
az SZDSZ politikájának dön-
tő tényezője, hogy kiváló üz-
let rejlik a külföldi érdekek
hazai képviseletében.

Magyar Bálint eddigi áldá-
sosnak nem nevezhető tevé-
kenységének ismeretében ér-
demes aggódnunk. Hiszen ab-
ban biztosak lehetünk, hogy
még akkor újabb és újabb öt-
letekkel nyitogatja a már szin-
te önvédelemre is képtelenné
tett társadalmat, amikor a leg-
megveszekedettebb liberáli-
sok számára is nyilvánvalóvá
vált: a páciens már régen
meghalt.                   – K. L.
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özben a kompakt nyelv-
sziget magyar lakossága
majdnem 20%-ra süly-

lyedt, sem feliratok, sem köztéri
beszéd nem árulja el, hogy a te-
lepülés őriz magyar hagyomá-
nyokat. Ennek jegyében és azért
is, mert egy valamirevaló auszt-
riai település nem lehet meg
nemzetközi rendezvény nélkül,
többedszerre adott helyet ma-
gyar konferenciának. A városhá-
za zsúfolt nagytermében a tudo-
mány és a politika adott találko-
zót egymásnak. A másfél tucat
előadás legszínesebb, ám leg-
egységesebb blokkját a címnek
leginkább megfelelő előadások
adták, beszámolók a finnorszá-
gi, svédországi, belgiumi, dániai
kisebbségek helyzetéről, a wale-
si és skót önrendelkezésről, a
svájci szövetségi rendszer és a
nyelvközösségek viszonyáról.
Ebben a sorban a dél-tiroli
Christoph Pan professzor aratta
a legnagyobb tetszést. Magyarul
is szólt, és tudtunkra adta, hogy
ismeri a magyar problémákat.
Elgondolkozhattunk azon, hogy
a földrészünkön talán legered-
ményesebben működő autonó-
mia mennyi erőszaknak, zsaro-
lásnak és tárgyalásnak az ered-
ménye, s vajon nekünk, magya-
roknak mi a „jutalmunk”, hogy

eleddig egyik eszközzel sem él-
tünk. A szorosabban vett tudo-

mányos témájú
előadások la-
zább csoportot
képeztek. De-
ák Ernő bécsi
történész, a fő-
rendező szövet-
ség elnöke be-
v e z e t ő j é b e n
e m e l k e d e t t
hangon és tar-
talmasan szólt
a kérdéskör sú-
l yo s s á g á ró l .
Kár, hogy Szar-
ka László kuta-
tási feladatok-
ról és nehézsé-
gekről beszélve
a távolságtartó
kételkedést ci-

nikus megjegyzésekkel vegyítet-
te. A magyarok minden ország-
ban jellemző erőteljes fogyását
több, de egymással összehango-
latlan elemzés vázolta. Teljesen
társtalan volt Fried István elő-
adása, mely előzetes címe he-
lyett (Régiók és nemzetek a jövő
Európájában) a hontalanság
apoteózisát nyújtotta sok érde-
kes szépirodalmi adattal illuszt-
rálva. Szakszerűség jellemezte
az ausztriai magyarokról adott
beszámolókat, és igen informa-
tív előadás hangzott a nyugat-eu-
rópai diaszpóráról (Szabó Má-
tyás). Ha az elhangzottak után
itt megállnánk, a magyar kisebb-
ségek és szórványok jövőjét ille-
tően akkor sem lenne derűlátás-
ra okunk, még kevésbé lehet a
konferencia politikusait hallgat-
va. Szánalmas volt amint Markó

Béla RMDSZ-elnök a kicsinyes
huzavonákról és az elvtelen
együttműködésről próbálta elhi-
tetni, hogy eredmények. Bugár
Béla szlovák miniszter bizonyít-
ványmagyarázata kissé hitele-
sebben hangzott, mert elismert
néhány ügyetlenkedést. Nehéz
volna eldönteni, vajon Szabó Vil-
mos illetékes budapesti államtit-
kár hozzá nem értése vagy ér-
dektelensége nagyobb. Kétszere-
sen is rózsaszínűen mutatta be
kormányának kisebbségi politi-
káját. Egyfelől kevéssé problé-
másnak jellemezte a helyzetet,
másfelől le nem tagadhatta vol-
na, hogy a Budapest XI. kerületi
MSZMP volt vezető munkatársa
beszél. Nem zavarta az ellent-
mondás, mi szerint a Medgyessy-
kabinet mindent megtesz a ki-
sebbségekért, ugyanakkor senki
se várja ügyük magyar külügyi
prioritássá válását. Az ausztriai
magyarok azonban egy ponton
megfogták. A magyar népcso-
portot igen súlyos helyzetbe hoz-
ta a bécsi kormányhivatal szoci-
áldemokrata referense, aki évek
óta akadályozta a nekik jogosan
járó pénzügyi támogatás átutalá-
sát. Az államtitkár nyílt színen
megígérte bécsi követségünk in-
terveniálását. Kedves és fontos
mozzanata volt a konferenciá-
nak Kulman Ernő nyugdíjas fel-
sőpulyai polgármester, a koráb-

bi konferenciák házigazdájának
magyar állami kitüntetése. Vé-
gül mégis azzal hagytuk el a ba-
rátságos helyszínt, hogy a ma-
gyar kisebbségek és szórványok
diagnózisa újabb vonásokkal
lett gazdagabb, a prognózis bo-
rús, nemzetstratégia továbbra
sincs.                    – KOCSIS IRMA

Az Európai Unió 
és az etnikai 
kisebbségek
Ezzel a címmel rendezett konferenciát az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége szeptember 6–7-én a bur-
genlandi Felsőpulyán. Burgenlandban járva
minduntalan az jut az ember eszébe, ilyen len-
ne a Nyugat-Dunántúl is, ha Magyarországon
nincs kommunizmus. Jó utak, gondozott határ,
rendben tartott épületek. Felsőpulya városka
ápolt és rendezett, pedig száz éve még átlago-
san poros kis magyar falu volt, amint ezt a hely-
beli „magyar kocsma” falán függő fénykép-rep-
rodukciók tanúsítják. 

»Deák Ernő bécsi 
történész, a 

főrendező szövetség 
elnöke bevezetőjében 

emelkedett hangon és 
tartalmasan szólt a kér-

déskör súlyosságáról«
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Ringa többségi tulajdonát a
privatizáció után a Pick
Szeged Rt. szerezte meg.

Az Arago Holding Rt. 1997-ben
többségi tulajdont szerzett a
Pickben, így közvetve a Ringa
tulajdonosa is lett. Ezután csős-
tül jöttek a bajok. Először eltávo-
lították a nagy szakmai  tapasz-
talattal rendelkező helyi vezető-
ket, akik nem értettek egyet a
döntésekkel. A Leisztinger Ta-
más nevével fémjelzett Arago-
csoport már nem egy céget zsi-
gerelt ki hasonló, számukra jól
bevált pénzügyi manőverrel.
Most a jövőre 80 éves és európai
minősítésű 10-es export bélyeg-
zővel rendelkező Ringa került
terítékre. Ivanics Ferenc (Fi-
desz) országgyűlési képviselő és
a város vezetése, valamint a dol-
gozók is csak a sajtóból értesül-
tek a bezárásról. A megszüntetés
összesen 1000 dolgozó munka-
helyét érintette volna az akkori
állapotok szerint a kapuvári és a
győri gyáregységekben együtt.
Kapuváron a Ringa a legna-
gyobb foglalkoztató, mert 800
embernek adott eddig munkát.
A cég az önkormányzatnak 80
millió forint iparűzési adót fize-
tett évente. Nemcsak a dolgo-
zók, hanem a sertéstenyésztők,
beszállítók megélhetése is kér-
déssé vált a gyár bezárása miatt.
Így összesen a fent említettek
családtagjait is beleértve több,
mint tízezer ember megélhetése
kerülhet  veszélybe. Úgy látszik
Kapuvárra rájár a rúd, mert két
héttel előtte a Rába Futómű Kft.
bezárásáról döntöttek: ez a lépés

300 munkahely és 20 millió
iparűzési adó megszűnését jelen-
ti. Köztudott, hogy Leisztinger
Tamás Medgyessy Péter tanács-
adója. Az augusztus 20-i ünnep-
ség előtt szokatlan módon kez-

dődött a rábaközi kisvárosban
az élet. Ivanics Ferenc helyi or-
szággyűlési képviselő kezdemé-
nyezésére és vezetésével korán
reggel összeült egy munkacso-
port a gyárbezárás hírére, amely
a sajtóban „válságstáb” néven
vált ismertté. Az említett stáb
munkájában a kezdetektől fogva
részt vett  az országgyűlési képvi-
selő, valamint a városi önkor-
mányzat, a sertéstenyésztők, a
dolgozók és a pártok képviselői.
Augusztus 22-én a városházán
sajtótájékoztató volt, ahol megje-
lentek a megye és a város veze-
tői, országgyűlési képviselők kö-
zül is jó néhányan: Dr. Szakács
Imre, Ivanics Ferenc, Dr.
Medgyasszay László. Ekkor már
országos üggyé vált a gyárbezá-
rás. A „válságstáb” elhatározta:
ha kell, támogatja a szakszerve-
zetet a nyilvános munkásgyűlés
szervezésében. A demonstráció-
val egybekötött munkásgyűlésre
azért volt szükség, mert a bezá-
rásról szóló közgyűlési határo-

zatról a dolgozókat nem tájékoz-
tatták. Hab a tortán, hogy egy
szegedi illetőségű helyi vezető
azt mondta: „A demokrácia a
kapukon kívül van.” Közben
rengeteg szimpátia-üzenet érke-
zett az ország különböző részei-
ről. A harangszóval kezdődő
gyűlést megpróbálta megakadá-
lyozni Dr. Szanyi Tibor FVM ál-
lamtitkár MTI-nek aznap dél-
előtt leadott nyilatkozata, amely
futótűzként terjedt a sajtóban.
Szanyi azt nyilatkozta, hogy
megegyezés történt a tulajdo-
nos, a képviselők, a dolgozók, és
a termelők képviselői között.
Később módosította ugyan nyi-
latkozatát, de még ez sem felelt
meg a valóságnak. Azt is állítot-
ta, hogy a gyárat az új tulajdo-
nos bérbe adja vagy eladja. Csak-
hogy Szanyi utóbbi kijelentését
már a Ringa vezetője és Ivanics
Ferenc a megelőző héten  beje-
lentette. Ivanics Ferenc megem-
lítette még, hogy az egyedüli el-
fogadható megoldás az lesz, ha
állami garanciával a gazdákat,
a dolgozókat és a magántőkét is
bevonják a gyár új tulajdonosi
struktúrájába. Dr. Biró Péter, a
város polgármestere is cáfolta
Szanyi kijelentéseit és kijelentet-
te, hogy minden törvényes esz-
közzel megakadályozza a város a
kapuvári gépek és termékek el-
vitelét. Az ezt követő demonstrá-
ción Pászli Tibor, a szakszerve-
zeti tanács elnöke az Arago „bű-
vészmutatványaira” hívta fel a
jelenlévő mintegy 2000 ember
figyelmét. A munkásgyűlés
egyébként törvényesen, rendben

zajlott le: „Nálatok még minden
jó? Nem járt ott az Arago!”– állt
egy táblán. Csütörtökön a Fi-
desz nevében Ivanics Ferenc tar-
tott országos sajtótájékoztatót. Ő
és Dr. Biró Péter polgármester,
valamint Pászli Tibor szakszer-
vezeti elnök szinte egymást fel-
váltva nyilatkoztak az országos
sajtóban. Győrben Szakács Im-
re, Ivanics Ferenc, Szíjjártó Pé-
ter fideszes országgyűlési képvi-
selők tartottak sajtótájékoztatót
és termékbemutatót a Ringa
egyik mintaboltja előtt. Kapuvá-
ron az önkormányzat a helyzet-
re való tekintettel szeptember 1-
jén rendkívüli testületi ülést tar-
tott, amelyen szóba került a
Ringa által kiírt pályázati cso-
mag megvétele is. Talán mind-
ezeknek is köszönhető, hogy
másnap Szanyi Tibor tett látoga-
tást a kapuvári gyárban és tanác-
skozott a válságstábbal. Az utcán
az államtitkárt tüntetők kis cso-
portja várta; itt az államtitkár
megígérte, hogy a minisztérium
segít a gazdáknak a pályázati cso-
mag megvételében. Ez azért fur-
csa, mert két nap múlva a Ringa
vezetése a háttérben megegye-
zett a Debrecen Hús Rt.-vel a
bérletet illetően és visszavonta a
kiírt pályázatot. Szanyi felkészü-
letlenségét politikai nyilatkoza-

tokkal próbálta leplezni. Szep-
tember 3-án aztán a Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumban a válságstábot
nem várt meglepetés érte. Dr.
Németh Imre elfoglaltságra hi-
vatkozva nem vett részt a megbe-
szélésen, helyette ismét Szanyi
Tibor fogadta a delegációt. Meg-
ígérte a kormány támogatását
azzal a feltétellel, hogy a gazdák
a dolgozókkal és az új tulajdo-

„RINGA-sd el magad, míg mi kizsigerelünk egy európai minősítésű céget”

A lef-Arago-csoport
A Ringa Húsipari Rt. tavaly 100 milliós nyereséggel zárt. Mai napig a Dr.
Tóth Ervin nevével jelzett vezetés mintegy egymilliárd forint veszteséget
halmozott fel; csakhogy ezt Kapuváron senki sem hiszi el. „Pénzügyi ma-
nipulációk állnak a háttérben” – mondják a kapuváriak. 

A
»A megszüntetés 

összesen 1000 
dolgozó munkahelyét 

érintette volna az akko-
ri 

állapotok szerint 
a kapuvári és a 

győri gyáregységekben

»Dr. Németh Imre 
elfoglaltságra 

hivatkozva nem vett
részt a megbeszélésen,
helyette ismét Szanyi 

Tibor fogadta 
a delegációt«
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nossal együtt konzorciumot hoz-
nak létre. Másnap Román Gyu-
la, a Debrecen Hús Rt. vezetője
ismertette a gazdagyűlésen,
hogy egyéves bérleti szerződést
kötött a Ringával. A bérleti szer-
ződés viszont nem jó a gazdák
számára. Fontos megjegyezni,
hogy a konkurens cégek közül a
Carnex Kft. ajánlatot tett a
Ringának, de szóba sem álltak
vele. Csak akkor az nem  világos,
hogy miért nem akar a Ringa
megszabadulni egy félév alatt
több, mint egymilliárd forint hi-
ányt termelő és rosszul üzemelő
gyártól? Vagy csak a piacot akar-
ja az Arago-csoport tönkretenni?
Az MSZP a tárgyalások alatt
többször is vádolta a Fideszt,
hogy politikai síkra tereli az
ügyet.  Szeptember 10-én végül
megalakult a konzorcium,
amelyhez egy bizonyos határidő-

ig minden gazda, beszállító és
dolgozó csatlakozhatott. Ettől
kezdve már csak a kormány jóin-
dulatában bízhattak a konzorci-
um tagjai, a kormány azonban
nem avatkozott be a folyamatok-
ba. Szeptember 13-án ismét ösz-

szeült a válságstáb és értékelte
az addig kialakult helyzetet.
Ivanics Ferenc szerint  vigyázni
kell, mert lehet, hogy csak elte-
relő hadművelet a Pick és az
Arago részéről a Ringa bérbe-
adása.  Még aznap  elszállították

a gépeket a gyárból és a híres
kapuvári termékek gyártását is
Ceglédre helyezték át. A Debre-
cen Hús Rt. a bérleti szerződés-
ben vállalta, hogy a vágó-dara-
boló üzemegységet működteti
csak Kapuváron mintegy 400
dolgozóval. Foglalkoztatás hiá-
nyában 240 dolgozót viszont el-
bocsát a gyárból. Pászli Tibor
szakszervezeti vezető, aki kezde-
tektől fogva szívén viselte a gyár
sorsát, a tulajdonossal történő
egyeztetés során elérte, hogy a
kollektív szerződésben előírt
végkielégítéseken kívül még to-
vábbi 45 millió forintot ossza-
nak szét az elbocsátott dolgo-
zók között. Közben a tőzsdén új
hírként röppent fel, hogy Arago
eladta a Pick részvényeit az
Amida Ingatlankezelő Rt.-nek.
Bár ezt az Arago próbálta cáfol-
ni, de a cégbejegyzések bizo-

nyítják, hogy az alapítók közt egy
név megegyezik, vagyis házon
belüli eladási manőver történt.
Az Arago jelenleg húzza az időt,
nagy valószínűséggel az EU-csat-
lakozásig vár, amikor is jó áron
el tudja majd adni a kapuvári és
győri gyárakat a telekkel együtt.
Egyesek szerint a következő áldo-
zat Bábolna lehet, míg mások
szerint az MSZP asszisztálásával
a kórházprivatizációba szeretne
az Arago beszállni. Az bizonyos,
hogy Dr. Tóth Ervin a gyógyszer-
iparból jött húsipari vezető ideje
alatt  fél éven belül nyolcszáz
millióra nőtt a vállalat hiánya.
Legalábbis papíron. Hogyan ala-
kul a kapuvári húsgyár sorsa a
jövőben? Biztosat még nem lehet
tudni: az azonban bizonyos,
hogy az ügynek nincs vége és
jönnek még hűvös őszi napok
Kapuvárra.   – P. G.

kkor a Kossuth téri nagy
jobbközép happeningen
az atomtudós levelében,

miként a nyugati emigráció-
ban élő honfitársaink döntő
többsége, hitet tesz a konzer-
vatív erők mellett. A maguk
módján, persze: nagyapáink-
tól nem várható el, hogy ráiz-
guljanak mondjuk a Bëlga ze-
néjére vagy a bungee jumpin-
gra. Ők már megmaradnak az
öreg, megbízható karóra és a
kényelmes, régi szabású zakók

mellett. Ezek után bírósági
irathalmazként dől ránk a
Népszabadságból a váratlan
fordulat, Teller Ede kézifékes
fordulót hajtott végre, s halála
előtt nem sokkal padlógázzal
tekert a szocialisták tündérvi-
lágába. Szeptember 15-én a
Népszabadság leközli az ál
Teller-levelet, melyben a szer-
ző az ellenzékkel szemben
körmös Bauerként lép fel. Mi
demenciára gyanakodtunk, Il-
lés Zoltán képviselő csípőből

tüzelt (s találta végül homlo-
kon magát). Még ezen a na-
pon (szeptember 16., kedd) a
Bécsi úton megbízást teljesítő
kémeink meg nem erősített
hírei alapján megtudtuk, Eöt-
vös Pál ingének hónaljtájéki
része egy szovjet katona tá-
nyérsapkányi körében átvize-
sedett. Kiderült ugyanis, hogy
nincs a birtokukban az erede-
ti levél, annak hamissága be-
bizonyosodott. Történt mind-
ez annak ellenére, hogy a ma-
gát decensen országos napi-
lapnak nevező orgánum még

ezen a napon kiáll az anyag
hitelessége mellett. Mi taga-
dás, a hit vagy ügybuzgalom
emberi ésszel nem magyaráz-
ható tettekre sarkall olykor
egyeseket. Mucius Scaevola
például (ismert római lokál-
patrióta) pro urbe tűzbe tette
a kezét, ami annak rendje s
módja szerint szénné égett.
Vagy itt van Oki, aki a VV bör-
tönt is vállalta, mert ő meg a
zsozsóban hitt; s a sor a végte-
lenségig folytatható. Eötvösék
a levél valódiságágát akarták
mindennél jobban hinni. Ez

Teller Ede egy marslakó. Legalábbis így látja
Szentgyörgyi Zsuzsa a 168 „Chirac” Óra hasábja-
in. Nanu nanu meg a Minimax mesecsatorna – as-
szociálhatnak ez alapján a tőlük elvárható színvo-
nalon a riporter kerestetik ifjú versenyzői. Olvasott
fiatalok. De ne szaladjunk ennyire előre. Nyúljunk
visz-sza kezdésként a fényes múltba, egészen a
2002-es választási kampányig.

Maszatka

A

»Egyesek szerint a kö-
vetkező áldozat Bábol-

na lehet, míg mások sze-
rint az MSZP asszisztá-
lásával a kórházprivati-

zációra szeretne az
Arago beszállni«

Teller Ede a nagy társsal, Wigner Jenõvel
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vezetett oda,  hogy a hitelessé-
gére olyannyira kényes lap a
legelemibb kontrollvizsgálato-
kat sem végezte el a megjelen-
tetés előtt. Gyermeki öröm-
mel rohantak elő a
homokozóból, gyere apu,
neked sütöttem ezt a tortát –
és már tömték is volna a
szánkba a homokot. Amikor
kiderült, hogy nem fog
menni, azonnal megkezdődött
a maszatolás. Hogy ők
jóhiszeműen jártak el, izé, a
főszerkesztő pedig nem mond
le, hiába szólította fel erre a
Fidesz de még az
Elektronikus Újságírók
Szövetsége is.

Persze, szeretjük mi ezeket
a kis csínytevéseket. Ne
mérgelődjünk hát. Cirógassuk
meg Maszatka buksiját, hisz
értjük mit akart. Aztán küld-
jük vissza oda, ahonnan
előjött, hadd játszadozzon
tovább. – AMBRUS BALÁZS

Well, you know, kedves minden-
ki. I think, nem kell too much
beszélni az en kalandos életem,
you know. Voltam with Sztalin v
Maszkva, menekultem to Ken-
nedy Emerika, en aztán latom.
Hova sullyedunk! Micsoda
lehetoseg volt ez after the verszi-
vo Orban-kormany! How many
kor many! Ez a Horn gyerek was
very… hogy is… tehetseges. He
was a big Proletar, meg a mi faj-
tank. Ez. A Kovacs… jol mon-
dom? Yea… Kovacs nagy… he’s
a big… you know: he dolgozik as
a modern… sorry, I don’t know.
Fucking emigration, fucking
assimilation.

I have a question ehhez a

Medgyessy-gyerek. El vagyok…
süppedve… van ilyen? Süppedve
ettől a… hogy is… broker-
brokrany…. You know: what’s a
fucking Penzmozgas! Fiam
mifele firmas gyerek vagy!
Bankargyerek, azmi! Aztan szi-
varozol, a people meg unatkozik
in a Panel Town UPC! Teljesen
el vagyok süppedve. You know.
Írja Herald Tribune, nem megy
gazdagsag neked. Ott, hogy a
gazdagsag, megirta. Akkor mi
megy? Zanka, you know, van-e
még kacaj a Zanka… ott van az
a… oh my god, what’s the
name… Plattensee, így hivjak
azat… nem, Balaton! Yeah! Big
summers, czechish Chick’s!

Have you got ott an üdülő?
Vadaszhazi parna-battles,
Csillaberc! Auhh! Micsoda Nap-
kelték! Vannak még Napkelték?
Minden nap ugyanolyan
gyonyoruseg, probald meg egy-
szer, higgy magadba! Tied a
Napkelte! De azat a brokeres
gyereket tegyetek el messze. Azat
mondom, jegcsakany. Ment az
you know mint a parancs. Össze
kell fogdosni Gallup. Nezzel fi-
am balra. Na, attol jobbra össze-
fogni mindet fenebe.
Merkulomben ugy odairok ne-
ked anyadirgalmat, a titkarom
bontsa ki ha I, you know… dead.
Titkarom tehetseges fiu, szeret-
ne ókontriba dolgozni, allami hi-
vatal, beszeljetek meg. Szoval
igy. Ja! Sracokat parthaz alol,
you know, engedjetek ki, tanul-
tak eleget. Csak azat a brokifej
tuntesd meg fenebe.
Egyesuljetek!

„Bed nyúz from máj nétive Lend”

Kun Béla levele Amerikából

2 csütörtök  arcvonalban – Dörner György, Seszták Ágnes 18 h
3 péntek: irodalmi – publicisztika, Lovas István 16:30 h
4 szombat: Tökmag játszó- táncház gyerekeknek, Nagy Ibolya –
Romvári Tamás 10 h
5 vasárnap: irodalmi, Bolberitz Pál – Eperjes Károly 20 h
6 hétfő: emlékműsor, Raksányi Gellért 18 h
7 kedd: könyvbemutató – Lyukasóra Szalay Károly – Hepke Bori 18 h
8 szerda: irodalom- filozófia, Pais István
9 csütörtök: arcvonalban Für Lajos, Seszták Ágnes 18 h
11 szombat: Tökmag játszóház gyerekeknek, Nagy Ibolya – 
Romvári Tamás 10 h

13 hétfő:Gergely Éva új CD-lemezének bemutatója
14 kedd: „Sirály a kocsma felett” Borkóstoló Berecz Andrással 18 h-
tól
15 szerda: Horváth Attila Szovjet típusú diktatúra „alkotmánya” Ma-
gyarországon – az 1949-es „alkotmány”19 h-tól
16 csütörtök: Arcvonalban  Balczó Zoltán – JOBBIK, Vona Gábor,
Seszták Ágnes 18 h
18 szombat: Tökmag játszóház gyerekeknek, Nagy Ibolya – Romvá-
ri Tamás 10 h
23 csütörtök: 1956-ra emlékezünk
31 péntek: Molnár Pállal Makovecz Imre beszélget 17 h-tól

AZ ARCVONAL IRODALMI KÁVÉZÓ (BP., V. HARIS KÖZ 3.) OKTÓBERI PROGRAMJA
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eveseket foglalkoztat az
amerikai közvéleményben
az a felvetés, hogy orszá-

guk sokak szerint a nemzetközi
jog adta kereteket átlépve döntötte
meg Szaddám Husszein rendsze-
rét. A választók többségének dön-
téseiben az sem meghatározó,
hogy az amerikai megszállás első
órái óta létező közbiztonsági ká-
osznak köszönhetően mind több
iraki ellenzi az idegen katonák je-
lenlétét. Sőt, még a sokat emlege-
tett tömegpusztító fegyverek hiá-
nya sem az az „elnökbuktató”
tény, aminek az európai szemlélő
véli. Miért nyomnak e tények rela-
tíve keveset a latban?

Elsősorban a 2001. szeptember
11-i események miatt. Ezek emlé-
ke ugyanis továbbra is élénken él
az amerikai társadalomban. Egy
Gallup-felmérés szerint az ameri-
kaiak 41%-a még mindig tart egy
terrortámadástól. A válaszadók
78%-a pedig úgy gondolta, hogy
az ország akkor keletkezett sebei
még nem gyógyultak be. Az ame-
rikai közvélemény a bűnösök
megbüntetését és a hasonló táma-
dások megelőzését várja. Hogyan
kapcsolódik ehhez Irak? Egy friss
felmérés szerint az amerikaiak kö-
zel 70%-a meg van győződve arról,
hogy Husszein rezsimje közvetle-
nül is érintett volt a Világkereske-

delmi Központ ellen elkövetett
terrortámadásban. 

A második ok, amely könnyen
emészthetővé tette az Irak elleni
támadás tényét az amerikai válasz-
tópolgár szemében, Szaddám
Husszein személye volt. Az ameri-
kai média az elmúlt tíz évben
nagy teret szentelt az iraki diktá-
tor kegyetlenségének bemutatásá-
ra, aminek eredményeképpen
Husszein és rendszere kevés szim-
pátiára számíthatott az amerikai
közvélemény részéről. Ilyenmód a
Husszein elleni háború indokolt
volt mind az Egyesült Államok
biztonsági érdekeiért aggódó rea-

listák, mind pedig a szabadság ter-
jesztésében hívő idealisták számá-
ra. Az iraki tömegpusztító fegyve-
rek jelentette veszély, amire Bush
elnök hivatkozott a háború meg-
indításakor, szintén egy érv volt a
preventív támadás elfogadása mel-
lett, de csak egy érv a három kö-
zül. Éppen ezért az ezzel kapcso-
latos bizonyítékok hiánya sokak

számára nem kérdőjelezi meg au-
tomatikusan az iraki megszállás
indokoltságát. Mint ahogyan a
nemzetközi joggal kapcsolatos ag-
godalmak és az irakiak egy részé-
nek fokozódó ellenérzései sem
tromfolhatják az újabb szeptem-
ber tizenegy megelőzésének
imperatívuszát és a demokrácia
felsőbbrendűségébe vetett hitet.

A közvéleménykutatások mégis
az elnök népszerűségének folya-
matos csökkenését mutatják. Bel-
politikailag Bushnak három Irak-
hoz kapcsolódó problémája van,
de ebből jelenleg csak kettő sú-
lyos. Egyrészt vannak, akik meg
vannak győződve arról, hogy az
iraki tömegpusztító fegyverek kér-
désében az amerikai elnök nem
jóhiszeműen tévedett, azaz szán-
dékosan félrevezette a választópol-
gárokat. Ez egyelőre messze nem
bizonyított, így elsősorban olya-
nok adnak hitelt neki, akik egyéb-
ként is bizalmatlanok voltak
Bush-sal szemben. Másrészt az ira-
ki háború és az azt követő meg-
szállás a tervezettnél jóval drá-
gábbnak bizonyult. Az elnök más-
fél hete újabb 87 miliárd dollárt
kért a Kongresszustól az iraki és
afganisztáni helyzet stabilizálásá-
ra. Történik mindez akkor, ami-
kor részben a gazdaság ciklikus
lassulása, részben az elnök-erőltet-
te adócsökkentés miatt a költség-
vetés eleve komoly hiányt mutat.
Sokak szerint a megszállás költsé-
geinek váratlanul magas szintje az
egyik oka annak, hogy Bush el-
nök népszerűsége majdnem 5 szá-
zalékponttal esett az elmúlt héten.

Bush legsebezhetőbb pontja, s
a népszerűségvesztés valószínűleg
elsőszámú oka, hogy az iraki je-
lenlét egyre több amerikai katona
életét követeli. Míg a háborúban
139 amerikai halt meg, addig a
háború befejezését bejelentő má-
jus 1-jei nyilatkozat óta a halálos

áldozatok száma már több mint
160. Széles körben elfogadott az a
vélemény, hogy a Bush-kormány-
zat nem készült fel kellő alapos-
sággal a megszállás időszakára, az-
az a halálos áldozatokért valami-
lyen szinten felelősség terheli. Az
amerikai közvélemény nem szere-
ti a sikertelenséget, s különösen
érzékeny az emberveszteségekre.

Egy múlt heti felmérés szerint az
amerikaiak 56%-a szerint Bush
csapata nem kezeli megfelelően a
háború utáni Irak kérdését.

Ugyanakkor korai volna Busht
temetni. A közvéleménykutatások
szerint, ha esetenként hajszálnyi-
val is, de még mindig bármelyik
demokrata kihívóját verné. Az el-
nök helyzetét erősíti, hogy úgy tű-
nik a demokraták is megteszik azt
a szívességet neki, hogy mérsékelt,
de sótlan, vagy karakteres, ámde
megválaszthatatlanul liberális je-
lölteket sorakoztatnak fel ellene.
Ezen kategóriákba talán csak a
jelöltségét a múlt hét bejelentő
Wesley Clark nem illeszthető
be, ő viszont politikusként ta-
pasztalatlan és már első jelölti
interjújában olyat állított, amit
másnap vissza kellett vonnia.
Ahogy Dick Morris, a Clinton új-
raválasztásában kulcsszerepet
játszó politikai stratéga írja, a
demokrata jelöltek olyan gyen-
gék, hogy csak abban bízhat-
nak, hogy Bush talán még gyen-
gébb lesz. Az, hogy az utóbbi fel-
tételezés valósággá válik-e, jelen-
tős részben azon múlik, hogy mi
történik Irakban – az amerikai
katonákkal. – ORBÁN ANITA

Lassuló gazdaság, növekvő hadi költségek • Miért csökken Bush elnök népszerűsége?

Irak és az amerikai belpolitika

K Ü L P O L I T I K AK Ü L P O L I T I K A

Az iraki események az elmúlt hónapokban foko-
zatosan erodálták Bush amerikai elnök belföldi
népszerűségét. Az okok azonban máshol keresen-
dőek, mint azt az európai közvélemény gondolná. 
Mivel New York-i terrortámadások emléke még
élénken él az amerikai társadalomban, s a
felmérések szerint Szaddam Husszeint felelősnek
tekintik, a választókat nem elsősorban a tömeg-
pusztító fegyverek hiánya vagy a kedvezőtlen
nemzetközi környezet aggasztja: sokkal inkább az
egyre nagyobb számú halott amerikai katona
csökkenti Bush elnök népszerűségét.

»Az elnök másfél hete
újabb 87 miliárd dollárt
kért a Kongresszustól az

iraki és afganisztáni
helyzet stabilizálására«

»Bush legsebezhetőbb
pontja, s a népszerűség-

vesztés valószínűleg 
elsőszámú oka, hogy az
iraki jelenlét egyre több
amerikai katona életét

követeli«

K
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z SPD-nek – mely az 1998-
as viszonylag gyenge ered-
ményt is 9,1 százalékkal

alulmúlta – számtalan problé-
mával kellett megküzdenie. Mi-
niszterelnök-jelöltjük, Franz
Maget a bajorok közel kéthar-
mada számára a kampányban
megtett majd 50.000 km-es kör-
útja ellenére is ismeretlen ma-
radt. (Sokan összekeverték a
Bundesliga jelenlegi éllovasa, a
Bayern München fő konkuren-
sével, a VfB Stuttgart edzőjével,
Felix Magath-tal.) Számtalan te-
lepülésen – ahol még rendben
van a világ, Milka legel a réten
és kiváló sört főznek – az SPD
egyetlen szavazatot sem kapott.
A gazdasági recesszió, reálbér-

és nyugdíj-csökkenés, növekvő
munkanélküliség miatt folyama-
tos népszerűségvesztéssel küzdő
vörös-zöld szövetségi kormány
hibái miatt a választók a bajor
szociáldemokratákat büntették.
(Egy  szeptemberi szövetségi
szintű felmérés szerint a meg-
kérdezettek 28%-a már megbán-
ta, hogy tavaly a szociáldemok-
ratákra adta a voksát.) Stoiber
kampányának egyik legfonto-
sabb eleme is éppen ez volt: arra
hívta fel a választókat, hogy vok-
saikkal mutassanak fel piros la-
pot Berlinnek. A legfontosabb
mutatók terén a szabadállam lé-
nyegesen kedvezőbb eredménye-
ket tud felmutatni, mint az or-
szágos átlag, s sokkal jobbat,
mint az SPD-vezette tartomá-
nyok. A CSU négy évtizedes kor-
mányzása alatt a korábban fő-
ként a mezőgazdaság által domi-
nált Bajorország hihetetlen gaz-
dasági fejlődést tudott felmutat-
ni.

A választások előtti hangula-
tot kiválóan érzékeltette néhány
frankfurti humorista akciója,
akik egy mikrobuszt átfestettek
a szociáldemokraták vörös szí-
nére és azzal a felirattal látták
el, hogy „SPD: feladjuk”. A ba-
jorországi Aschaffenburgban
senki lepődött meg a választá-
soktól való állítólagos visszalépé-

sen – még az SPD hívei sem –, s
némi együttérzéssel fogadták azt
a bejelentést is, hogy a szociálde-
mokratáknak felesleges a követ-

kező, 2008-as megmérettetésen
elindulniuk.

Nem véletlen, hogy az utolsó
hetekben a baloldali ellenzék

már kizárólag negatív kampányt
folytatott. A CSU kétharmados
többségének borzalmas követ-
kezményeivel riogatták a válasz-
tókat, s arról elmélkedtek, meny-
nyire sérül a demokrácia azáltal,
hogy a keresztényszocialisták 41
éve abszolút többséggel rendel-
keznek a tartományi gyűlésben.
A riogatások ellenére választók
négyötöde, s az SPD szimpati-
zánsok közel 60 százaléka is elé-
gedett volt Edmund Stoiber és
kormánya munkájával. (Stoibert
73 százalék feletti támogatottság-
gal választották újra a bad–tölz-
garmisch–partenkircheni-kör-
zetben.) A keresztényszocialisták
támogatottságukat leginkább a
fiatal, 30 év alatti korosztálynál,
s ezen belül is a nőknél – 16 szá-
zalékkal – tudták növelni.  Az
SPD mellett gyakorlatilag csak a
nyugdíjasok tartottak ki – itt alig
négy százalékot veszítettek –,
még a hagyományosan baloldali
munkásoknak is több, mint fele
a CSU-t támogatta, s alig ötödük
voksolt a szociáldemokratákra.
A zöldek 7,7 százalékukkal is-
mét helyet foglalhatnak a tarto-
mányi gyűlésben, ez az ered-
mény a Maximilianeumban 15
képviselői helyet jelent a szá-
mukra. A tavalyi szövetségi vá-
lasztásokon a kancellárságról
alig hatezer szavazattal lema-
radt bajor miniszterelnök tör-
ténelmi győzelmével aláhúzta
azon igényét, hogy 2006-ban is-
mét a CSU  állíthassa a jobbol-
dal kancellár-jelöltjét. Rendkí-
vül viszszafogott nyilatkozatai-
ban Edmund Stoiber a voksolás
eredményét úgy értékelte, hogy
a választók jelezték: nem kíván-
nak 2006-ig várni, amíg a hibát
hibára halmozó berlini vörös-
zöld koalíció távozik. Mind-
eközben a pártelnökkel ellen-
tétben hívei – talán nem füg-
getlenül az Oktoberfesttől – kí-
méletlenül fogalmaztak és győ-
zelmüket ünnepelve azt énekel-
ték: kétmilliárd év múlva jut
majd kormányra Münchenben
az SPD. – K. L. 

Stoiber aratott • Történelmi mélyponton Schröder pártja

Szocdem zakó 
Bajorországban
A szeptember 21-én megrendezett bajor tartományi
választásokon a Keresztény-Szociális Unió (CSU)
földrengésszerű győzelmet aratott. A párt a voksok
60,7 százalékát kapta a szabadállamban, mely a 180
fős müncheni tartományi gyűlésben 124 képviselői
helyet jelent.  Mind a 92 egyéni körzetben a CSU je-
löltje győzött. Ezzel a Szövetségi Köztársaság törté-
netében először sikerült egy pártnak a tartományi
alkotmány módosításához elegendő kétharmados –
69 százalékos – többséget megszereznie. Míg
Stoiber vezetésével a CSU az 1998-as eredményeihez
képest több, mint 7,8 százalékkal tudna növelni tá-
mogatottságát, addig a szociáldemokraták (SPD) az
elért 19,6 százalékukkal – 41 mandátummal – min-
den idők legmegalázóbb vereségét szenvedték. (E
teljesítmény annál is kínosabb, mivel sokan már az
1998-as eredmény után, a 28 százalékot követően
úgy vélték, 25 százalék alatt már nem nevezhető
néppártnak egy politikai alakulat.) 

A

Stoiber pártja történelmi gyõzelmet ért el Bajorországban
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ég augusztus elején írta
kis hazánk legnagyobb –
bár folyamatosan csökke-

nő – példányszámú napilapja,
hogy a kormány döntése értelmé-
ben a MATÁV 7,6 milliárd forin-
tos ADSL-hálózatépítési tervéhez
3,1 milliárdos állami adókedvez-
ményt vehet igénybe (az ADSL  ál-
talában telefonvonalon vagy ká-
belhálózaton nyújtott korlátlan
internet-hozzáférési szolgáltatást
jelent, amely azért aszimmetri-
kus, mivel a felhasználó általában
nagyobb mennyiségű képet, ada-
tot, stb. tölt le, mint ő maga küld
vagy helyez el a világhálón). Az
adótörvény eme 2002-es módosí-
tása anynyira jól sikerült, hogy
akár MATÁV-trambulinnak is ne-
vezhetnénk. Gondos kezek ugyan-
is három olyan elemet helyeztek
el a pályázati kiírásban, amelyek
eredményeként a kisebb internet-
szolgáltató cégek igazgatósága leg-
közelebb a balatonfüredi szívkór-
ház szanatóriumában tarthatja ki-
helyezett ülését. Először is az ál-
lam csak új beruházás esetére
nyújt támogatást (elképzelhető,
milyen arcot vágtak a beruházása-
ikat egy-két éve megkezdett alter-
natív szolgáltatók). Másodszor a
fejlesztés értékének alsó határa
százmillió forint (a kisebb szolgál-
tatók igazgatósága ilyenkor rendel
vérnyomáscsökkentő gyógyszert).
Végezetül csak nyereséges társasá-
gok vehetik igénybe a kedvez-
ményt. Ez a kormányzat kicsordu-
ló cinizmusát tükrözi, ugyanis
aligha akad ma Magyarországon
olyan szolgáltató, amely épp a há-
lózat kiépítése, valamint az inten-
zív ügyfélszerzési tevékenység mi-
att ne lenne erőteljesen negatív
mérlegű. Ráadásul az állam bácsi
által kialakított környezet olyan-
nyira versenybarátra sikerült,
hogy csak a megtépázhatatlan ha-
talmú „mátáf” – ahogy az anya-
vállalat, a Deutsche Telekom mél-
tán kiváló vezetői nevezik leányu-
kat – verseng sikerrel az állami tá-
mogatásokért, a többi céget pedig
„apróbb” akadályok várják a pá-
lyán.  Mintha Néró császár kocsi-

versenyére kaptunk volna jegyet,
ahol a főszereplő több lovat fog
szekere elé, és görög kereket hasz-
nál (teccik tudni, ez az, amelyik le-
darálja a többiek kerekét, lásd a
Ben Hur c. alapműben), ráadásul
folyamatosan hirdeti önnön nagy-
szerűségét. Különösen viccessé te-
szi a helyzetet, hogy a 2002-es kor-
mányváltás után állítólag azért
jött létre az Informatikai és Hír-
közlési Minisztérium (IHM), hogy
„kiemelt kormányzati feladat-
ként” kezelje a távközlés területén
lévő problémák, feladatok megol-
dását. E minisztérium vezetői be-
iktatásuk után sűrűn hangoztat-
ták a „verseny támogatása”, az
„árcsökkentés”  kezdetű szövegpa-
neleket. Ehhez képest a telefondí-
jak és az internethasználat ára vi-
dáman fennmaradt a magasban,
olykor kétszer annyit fizetünk ér-
te, mint a közép-európai térség or-

szágainak lakói. S hogy mégis mi-
től verseny a verseny? A monopol-
helyzetben lévő szürke-bordó ma-
mut és tejtestvére, a narancssárga
színű fóka kegyesen felkínálja a
többi szolgáltatónak, hogy alvál-
lalkozóként ők is részt vehessenek
az ügyfélgyűjtésben. Különösen
igaz ez az idén ősszel megélénkü-
lő ún. kistelepülési ADSL-kam-
pányra, ahol is a többi alternatív
szolgáltató számára morzsaten-
dert írtak ki: összegyűjthetik a kis-
települések ADSL-igénylőit, és
nagykereskedelmi formában is üz-
leti partnerei lehetnek a MATÁV-
nak,  annak tenyeréből ehetnek.
Mindezek mellé a minisztérium is
adott egy bonus tracket: idén júli-
us óta 600 millió forint keret-
összeget kínál a kistelepülési szé-
lessávú internethálózat kiépítésé-
nek technológia-semleges támoga-
tására. Igen ám, csakhogy itt sem

lehet megkezdett beruházással pá-
lyázni, jócskán belerondítva ezzel
a UPC és az Elender várakozásai-
ba. Egy magát liberálisnak nevező
és papíron a piaci versenyt támo-
gató párt oszlopos tagjai tehát, mi-
után bekerültek az IHM-be, lead-
ták elveiket a ruhatárban. Szilár-
dan ragaszkodnak programjuk-
hoz és a versenyhez, de azért lehet
alkudni velük. S ha kell, úgy visel-
kednek, mint a Gyaloggalopp bá-
tor Sir Robinja (talán emlékszik a
kedves olvasó az igric által meg-
énekelt rendkívül flexibilis lojali-
tásra s rettenthetetlenségre).
Halványak a sugarak a versenytár-
sak frontján. Az alapprobléma az,
hogy nincs a MATÁV-hoz fogható
játékos a piacon. Sajnos sem az
Elender, sem a UPC nem elég tő-
keerős ahhoz, hogy az internet te-
rületén felnőjön az Axeleróhoz.
Bár mindkét társaság jó médiapo-
zíciókat mondhat magáénak, a
kormányzati lobbi tekintetében
mindketten a kerítésen kívülről
bámulják a Kánaánt. 
Fontos szereplő még az üzleti pia-
con kb. 15%-os részesedést birtok-
ló, emellett nagyszámú lakossági
ügyféllel rendelkező GTS
Datanet, amelyet piaci elemzők ál-
talában a második vagy harmadik
legnagyobbnak tartanak. Bár ez a
cég sem nyeri szét magát az állami
tendereken, az üzleti szférában
elég sikeres, ezzel máris megte-
remtette stabil hátterét. Adottsá-
gait tekintve a legtöbb hasonlósá-
got a volt Vivendi, új nevén Invitel
mutatja, amely szintén stabil
internetes piaci részesedést szer-
zett,  viszont nagyságrendileg jóval
kisebb a MATÁV-nál. A cég példá-
ja azt mutatja: hiába jó a szolgálta-
tás, csapból folyó, nyomulós kom-
munikáció és főleg kormányzati
lobbi nélkül legfeljebb aszályos
babértermés ígérkezik. Az
„egyenlő pályán, egyenlő esély-
lyel” indulni kívánó versenytár-
sak pedig lassan bejelentkezhet-
nek az esélyegyenlőségi minisz-
terhez. 
Reméljük, ott komolyabban ve-
szik őket.         – EÖRDÖGH PÉTER

„Én nem veszíthetek”: akár ez a sor is – Zámbó
Jimmy örökbecsű klasszikusa – lehetne az Axelero
és a MATÁV új ars poeticája. Lehet recesszió, pa-
naszkodhatnak az elégedetlen ügyfelek, a szavakon
túli csapat mindig nyer, noch dazu nem ritkán még
meg is tuszkolják egy éppen személyre szabott álla-
mi támogatással. A többi internet-szolgáltató pedig
vergődik, ugyanis befektetéseik és kiadásaik egyelő-
re jócskán meghaladják bevételeiket. Hogy is van
ez, kérem?

A nép hangja – sok a piacpárti liberális Budapest utcáin

Egyszereplős dobogó az internet-szolgáltatásban

Ki nyer ma?M
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z az első látásra beteges gon-
dolat mindenkiben megfo-
ganhat, aki egy átfogó pil-

lantást vet, némi politikai kitekin-
téssel az informatika és a szerzői
jog egyes jelenségeire: TCP/Palla-
dium technológia, a fejlődő azo-
nosítási, lehallgatási és nyo-
monkövetési lehetőségek, a szer-
zői jogi paranoia és az USA „Total
awareness” („Teljes éberség”)-
programja. Ugyan mi lehet ezek-
kel a gond? Hiszen ezek a techno-
lógiák a mi védelmünket szolgál-
ják a pedofilok, terroristák, hack-
erek, illegális zenemásolók ellen.
Ez a logika azonban leginkább
ahhoz hasonlít, amikor a Nagy
Szovjetunió testvéri katonái véd-
tek minket annak idején az impe-
rializmustól.

Kezdjük az informatikával. Az
úgynevezett trusted computing
technológia önmagában is rém-
álom. A legnagyobb hardver- és
szoftvermultik által alkotott
Trusted Computing Group (ko-
rábban TCPA) kifejlesztett megol-
dás lényege, hogy a számítógép
csak megadott alkalmazások fut-
tatását és csak meghatározott fáj-
lok megnyitását engedi meg. Mi-
vel tisztán szoftverrel ez nem le-
hetséges, a feladatot a processzor-
ba beépített új titkosítási eljárás-
sal oldják meg, amely bizonyos
adatokat csak bizonyos alkalma-
zások számára dekódol. Az auten-
tikációs eljárás egy központi szer-
ver feladata, amely akár bizonyos
funkciók távoli letiltására, fájlok
törlésére is képes.  A DRM
(Digital Rights Management) eljá-
rás lehetővé teszi az egyes zenék,
filmek, dokumentumok megha-
tározott alkalommal történő olva-
sásának engedélyezését is. A tech-
nológia Palladium néven az új
Windows-verzió részét fogja ké-
pezni, állítólag egyelőre még ki-
kapcsolható módon. A bevezetési
idő után azonban megszűnik
majd a választás lehetősége.

Mit jelent mindez?
1. Az egyes alkalmazások írói-

nak a Microsofttól kell majd
licenszet venniük, hogy szoftvere-

ik fussanak Windows és platfor-
mon, illetve bizonyos adatformá-
tumokat használhassanak. Ezt a
költségek miatt csak legnagyobb
cégek engedhetik meg maguk-
nak, a kis- és közepes szoftvercé-
gek gyakorlatilag tönkremennek.

2. A nem minősített operációs
rendszerek, programok nem tud-
nak majd bizonyos adatformátu-
mokkal dolgozni, illetve más

programokkal együttműködni.
Tehát zenét, filmeket lejátszani,
hálózatban működni, vagy akár
internetezni. A Windows gyakor-
latilag egyeduralkodóvá válik. (El-
vileg lehetséges ugyan más
oprendszerek minősítése is, de a
módosíthatatlanság és hatalmas
költségek miatt jelentős hátrány-
ba kerülnek.) 

3. Nem lehet majd zenét és fil-
meket másolni, illetve másolatokat
lejátszani a Palladiumos gépeken. 

4. Az ember a Microsoftnak (és
bizonyos államoknak) teljes bejá-

rást és döntési lehetőséget ad,
hogy mit futtathat a saját gépén.
Meghatározható, hogy mit olvas-
hatunk majd. Tiltott írások olva-
sását eleve meg lehet akadályoz-
ni, az egyes dokumentumok és
másolataik központilag letiltható-
ak, megváltoztathatóak utólag is. 

5. Itt van még a Bill Gates-féle
intelligens lakás víziója: a Micro-
soft (és a Fritz chip) a hűtőtől
kezdve a porszívón át a hi-fiig
mindenütt jelen van. Nincs többé
hagyományos mosópor vagy házi
kolbász, csak „kicsipuha” kompa-
tibilis dolgok (reméljük, a
„teszkógazdaságos” köztük lesz!)
kerülhetnek majd a háztartá-
sunkba, nem kell annyit fáradoz-
ni a sok reklámmal.

A Microsoft ezeket a lehetősé-
geket egyszerre tagadja és igazol-
ja. Azt állítják a szovjet hadsere-
gére hajazó érveléssel, hogy
mindez kizárólag értünk és a go-
nosz hackerek ellen van. Magya-
rul a Palladium és a TCPA
(DRM) egy nagyon ügyesen kie-
szelt csel, hogy korlátozzák a gé-
pünk lehetőségeit. Elterjedése is
fokozatos lesz: az új hardverek
és Windows-verziók megvásárlá-
sával eleinte észre sem vesszük,
nem okoz kényelmetlenséget,
csak egy opció. Ha azonban már
kellőképpen elterjedt, a választá-

si lehetőség megszűnik, hiszen
gyakorlatilag használhatatlanná
fog válni az olyan gép amely
nincs felszerelve Palladiummal,
ugyanis nem fog tudni olyan fáj-
lokat feldolgozni, amelyek
Palladiumos gépről származ-
nak. 

A nagy informatikai cégnek
és az igencsak befolyásos média-
iparnak anyagi okokból
egyértelműen érdekében áll az
új technológia elterjesztése. A
kormányoknak nemkülönben,
hiszen lehetőség nyílik a lakos-
ság minél teljesebb ellenőrzésé-
re (a bűnüldözés ürügyén). Az
USA-ban már elkészült az a tör-
vényjavaslat, amely kötelezővé
tenné használatát. A szoftversza-
badalmakról szóló direktíva-ter-
vezet elfogadása megmutatta,
hogy ilyen kérdésekben az EU
sem tud vagy akar szembeszállni
az USA-val és a multikkal. Rá-
adásul, mivel a kérdést csak „va-
lami informatikai hókusz-
pókusznak” tekintik az embe-
rek, nem övezi kellő figyelem,
tiltakozás, sajtóvisszhang. Az
esetleges veszélyekre talán csak
akkor fogunk rádöbbenni, ami-
kor már elháríthatatlanok.

Mit tehetünk ez ellen? Ne ve-
gyünk olyan hardvert, amely a
Palladiumot támogatja! Ne
használjunk olyan programot,
amely a Palladiumot tartalmaz-
za (azaz felejtsük el a „minden
eddiginél jobb, biztonságosabb,
szebb animált kiskutyával ellá-
tott” új Windows-verziót, a
Longhorn-t)!

Ezt az önmagában sem túl ró-
zsás képet tovább sötétítik a
szerzői jogi lobbi vívmányai és
az egyén ellenőrzésére alkalmas
egyéb lehetőségek, mint például
mobiltelefonok cellainformáci-
ói, a digitális vízjel, vagy a Totá-
lis éberség programnak köszön-
hetően minden egyes polgárról
készülő személyi dosszié. Arra,
hogy mi mindent tehetnek ér-
tünk jóakaróink ezek segítségé-
vel, a későbbiekben még vissza-
térünk.  – B. D.

E Merre tart az információs társadalom?

Szép új világ, 
gondolatbûnök nélkül
Néhány év, évtized múlva az olyan műalkotásokat
mint az 1984, Szép új világ, 451 fok Fahrenheit,
Brazil fölösleges lesz majd elolvasnunk vagy meg-
néznünk – szerepelni fogunk bennük.  Hála né-
hány multinak, kormánynak és nem utolsósorban
saját fogyasztói szokásainknak, a körülöttünk lévő
világ a nem is olyan távoli jövőben túlszárnyalhat
minden utópisztikus elképzelést. Az információ-
technológia fejlődése az egyén totális ellenőrizhető-
ségéhez és befolyásolhatóságához (is) vezethet.

»Ráadásul, mivel a 
kérdést csak „valami 
informatikai hókusz-

pókusznak” tekintik az
emberek, nem övezi 

kellő figyelem, tiltakozás, 
sajtóvisszhang «
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– Professzor Úr! Több cikké-
ben is írt arról, hogy a XXI. szá-
zadban a háború fogalma átérté-
kelődik. Mit ért ez alatt?

– A háború fogalma viszonyla-
gos dolog. Korábban könnyebben
körülírható volt. Egymásnak esett
például a macedón falanksz a per-
zsa birodalommal, vagy a XIV. szá-
zadi angol íjászok megküzdöttek a
francia lovagokkal. Ez a háborús
kép rögzült bennünk, holott a há-
ború képe folyamatosan változik.
A XVI–XVII. században például
alapvetően az arisztokrácia hábo-
rúi zajlottak, s az a jobbágyot és a
zsellért nem érintette. A háború tu-
lajdonképpen az uralkodó rétegek
küzdelme volt. Az alapvető változás
a francia forradalom idején tör-
tént, ekkortól beszélünk tömeghá-
borúkról. Ám persze a tömegek
nemcsak a háborúban jelennek
meg, hanem az iparban is, és las-
sanként kialakulnak a tömegtársa-
dalmak. Ezzel párhuzamosan Spa-
nyolországban indul el a háborúk
hatására egy másfajta harcmodor,
a geriellosok küzdelme. Ez már az
arisztokrácia háborúja, ez nem tö-
megháború, itt mindenki minden-
ki ellen küzd. Később ehhez ha-
sonló harcot folytatnak majd
Oroszországban a partizánok. És
ehhez jön a mostani terroristahá-
ború. Azt kell, hogy mondjam,
hogy a gerilla, a partizán és a terro-
rista ugyanaz. Mindben az a közös,
hogy úgy harcolnak, hogy a fennál-
ló szabályokat átlépik és áthágják.  

– Mi állhatott az Egyesült Álla-
mokat 2001-ben ért terrortáma-
dások hátterében? 

– Volt egy arab csoport, amely-
nek tagjai Amerika ellen, az ameri-
kai hegemónia ellen léptek fel, és
ez csatlakozott egy vallásos, Izrael-
ellenes fellépéshez. Ezek a csopor-
tok egyszerre Amerika- és Izrael-el-
lenesek. Az arabok hadviselése
megint csak egy sajátos dolog, amit
mi, nyugatiak nehezen érthetünk.

Erről legjobban Ibn Khaldun, egy
XIV. századi arab történetíró „Be-
vezetés a történelembe” című
könyvében ír. A sivatagi népek be-
kerítik a várost, az Urbs-ot, és ez a
bekerített város lassan felmondja a
szolgálatot. A város azért képtelen
harcolni a sivatagi népekkel szem-
ben, mert dekadens. Ez a dekaden-
cia sajnos igaz a nyugati társada-
lomra is. A nyugati országokban
egyre több helyen számolják fel a
hadseregeket. Valójában egyre
gyengébbek, de még mindig meg-
próbálják elhitetni az arabokkal,
hogy erősek. 

– A merénylet hogyan változ-
tatta meg az amerikai társadal-
mat?

– Az amerikai társadalmat igaz-
ból nem lehet megváltoztatni. Az
amerikai világ nagyon hasonló az
ókori római társadalomhoz. Az új-
donság ott azonnal rutinná válik,

de emellett igény is van az újdon-
ságra. Ilyen volt Kennedy, az ifjú
király trónra lépése, aki egy új kul-
túrát, a Medici Firenzét próbálta
újraálmodni. Amikor pedig Ronald
Reagan került hatalomra, akkor az-
zal az újdonsággal rukkolt elő, hogy
elhozza a jobboldali forradalmat.
Ezen előzmények fényében úgy ér-
zem, hogy szeptember 11-e is egy
ilyen rutinná fog válni. 

– Mit gondol arról a feltevés-
ről, hogy az iszlám világ fenyeget-
né a nyugati civilizációt? 

– Egyáltalán nem vagyok benne
biztos. Látványos akció volt a szep-
tember 11., amelyben az iszlám ha-
dat üzent az amerikanizációnak,
de azóta ezt semmilyen komolyabb
tett nem követte. Ha történelem-
ben visszatekintünk, akkor láthat-
juk, hogy az arabok sohasem tud-
tak hosszú ideig egységesen fellép-
ni egy közös cél érdekében. 

– Mennyire egyeztethetők
össze az amerikai szabadságesz-
ménnyel az elmúlt két évben be-
vezetett, a szabadságjogokat kor-
látozó inézkedések? 

– Az amerikaiak szerint telje-
sen. Az Egyesült Államok ugyanis
egy  tömbtársadalom. Kétszáz éve
ugyanaz az alkotmány, s ebből ve-
zetnek le mindent. Amerikában a
társadalomnak más morális meg-
győződése van, mint amelyhez Eu-
rópában hozzászokhattunk. Kevés-
bé árnyaltan látják a világot. 

– Sokan dölyfösnek és arro-
gánsnak tartják az amerikai kül-
politikát.

– Vegyük Rómát példának. Ott
is azt látjuk, amit manapság, hogy
mindig minden cselekedetükre ta-
láltak megfelelő erkölcsi alapot.
Ahogy azt Vergilius meg is írta,
hogy Rómának van igaza, Rómá-
nak az a hivatása, hogy igaza le-
gyen. Ugyanez a meggyőződés él
Amerikában. „Minket mindig
megbántottak, Kaiser megbántott,
Hitler megbántott, Szaddám Husz-
szein megbántott.” Az amerikai
öntudatban a világ mindig rossz,
„mi vagyunk a jók”. És ezt nem le-
het megváltoztatni. 

– Magyarországon gyakorlati-
lag tabutéma a nyugati civilizáció
dekadenciája. Így van-e ez a ten-
gerentúlon is?

– Igen, ez ott is tabukérdés. So-
kan hedonista módon az utolsó pil-
lanatig élvezni akarják azt a mocsa-
rat, amiben tartózkodnak. Sok ha-
sonlóság van a Római Birodalom
válsága és napjaink történései kö-
zött. Írtam egy könyvet erről Én,
Symmachos címmel, amelyben a
főhős, egy IV. századi római szená-
tor észrevette, hogy a Birodalom-
ban dekadencia van. Ő azt javasol-
ta, hogy állítsák vissza a köztársa-
ság korának szobrait, például Ni-
két, a győzelem istennőjének a
szobrát, mert ezek segítenek ellen-
állni a dekadenciának. 

Magyarországon született 1921-ben a neves katoli-
kus filozófus, Molnár Tamás, aki 1946-ban hagyta
el az országot. Tanulmányai befejezése után okta-
tott többek között a Yale-en, a Columbián, a Sor-
bonne-on és Franciaországban, Olaszországban,
Argentínában is volt elnöki tanácsadó. A világot
nem titkolt borúlátással szemlélő professzor la-
punknak elmondta: nem hiszi, hogy az iszlám fe-
nyegetné a nyugati civilizációt.

Molnár Tamás merényletekről, dekadenciáról és arról, hogy Rómának mindig igaza van

„Hit nélkül nem lehet egy országot kormányozni”

„Ez a dekadencia sajnos igaz a nyugati társadalomra is” 
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– Miért  nem beszélünk erről?
– Akkor is, és most is az volt a

jellemző, hogy nem szabad kimon-
dani azt, hogy dekadencia van. Ezt
a kérdést nem lehet föltenni, mert
akkor az ember megkérdezheti,
hogy akkor miért nem leszek ön-
gyilkos. Egymás után esnek szét az
intézményeink. Erre példa a hadse-
reg vagy az iskolarendszer, de itt
vannak azok az államok, amelyek
lemondanak a szuverenitásukról
Brüsszel javára. Így ezek az álla-
mok lemondanak arról, hogy meg-
védjék saját polgáraikat, és kiesik a
kezükből a saját jövőjük alakításá-
nak lehetősége. Emellett az egy-
ház, a klasszikus értelemben vett
teokrácia is sok tekintetben letért a
morális útról. Az amerikai pedofil
papok botránya is ugyanolyan bizo-
nyítéka az általános dekadenciá-
nak. 

– Ön az egyik cikkében azt ír-
ta, hogy megszűnt az amerikai
olvasztótégely, és a különböző
nemzetek fiataljai, a spanyolok,
ázsiaiak „összecsapásra készül-
nek”. Ez szintén nem illik az
„amerikai álom” koncepciójába.

– Az amerikai olvasztótégely
legkiemeltebb helyei az egyetemek
voltak, mert itt a tanítás mellett
egyúttal amerikanizálták a hallga-
tókat. Ezek az egyetemek most te-
le vannak ázsiai diákokkal. A szá-
muk annyira megnőtt, hogy magá-
ban hordja annak a lehetőségét,
hogy nagy tömegben egymásra ta-
lálva már nem asszimilálódnak,
hanem próbálják megőrizni a kul-
turális identitásukat. De ez a hatal-
mas bevándorló tömeg nem csak
az egyetemeken van jelen. És a tör-
ténelemben tapasztalható az is,
hogy amikor az emberek észrevet-
ték, hogy már nem kisebbségben,
hanem többségben vannak, akkor
hirtelen egyre erősebben kezdték
érvényesíteni az érdekeiket. En-
nek a jelei tapasztalhatók az Egye-
sült Államokban is. Emellett ott
van a dél-amerikai bevándorlás. A
frissen érkezettek közül sokakat
fűt a bosszúvágy, hogy megbosz-
szulják azt, amit őseikkel tettek az
amerikai hódítók. Ezek a dolgok

tehát magukba hordják egy közel-
gő belső konfliktusnak a lehetősé-
gét. Erre akkor van a legnagyobb
esély, ha a gazdasági növekedés in-
dukálta egység, az állandó fejlődés-
be vetett hit egyszer megtörik.

– S ezt nem érzékeli az ame-
rikai társadalom?

– Azt nem értik, hogy a bosz-
szút el lehet napolni, de elfelejteni
nem lehet.  Az amerikaiaknak
nincs időérzékük.  

– Visszatérve a történelmi
párhuzamokra: a széteső Római
Birodalomban a kereszténység
volt az új kohéziós erő. Ön sze-
rint körvonalazódik-e egy ilyen
új összetartó erő ma a világ leg-
erősebb hatalmában?

– A Római Birodalomban a po-
gánysággal valami nagyon-nagyon
fontos és érdekes dolog veszett el.
Én jól ismerem Alain de Benoist-t,
könyvet is írtunk együtt, de én nem
értek egyet az ő gondolataival, nem
fogadom el az új pogányság filozó-
fiáját, nem fogadom el, mint érvé-
nyes vallást. Az ókori pogányság et-
től függetlenül egy érdekes téma. A
pogányok a filozófia erejénél fogva
lassan belátták a pogányság helyte-
lenségét. A III., IV. században a ke-
reszténység megerősödésekor az is
fontos volt, hogy egyre jobban szét-
esett a Római Birodalom közigaz-
gatása, és a kereszténységben meg-
volt az az erő, amely ezt a kohéziót
tudta pótolni. Közbiztonságot tud
teremteni, el tudja látni az admi-
nisztrációt. Tehát amikor Konstan-
tin bevett vallássá tette a keresz-
ténységet, akkor meg akarta men-
teni a Birodalmat. Ma nincs egy-
ház, amely felállna a jelenlegi ideo-
lógiával szemben, vagy amellett.
Úgy gondolom, hogy nincsenek
meg a jelenlegi keresztény egyház-
akban azok az adottságok, ame-
lyekkel meg tudnának újulni, ellen
tudnának állni a deszakralizáció-
nak. Az egyház helyzetét gyengíti
az is, hogy az egyház és az állam
szétvált egymástól, márpedig ezek
egymás nélkül a történelemben
nemigen léteztek. A II. Vatikáni
Zsinat ennek a szétválasztásnak a
beismerése és jóváhagyása. Vallás

és hit nélkül nem lehet egy orszá-
got kormányozni, egy kultúrát
életben tartani. Hazudik, aki azt
mondja, hogy most kezdődik egy
új humanizmus.

– Amerika mostanában két
részre osztja Európát, úgymint
„régi és új Európa”. Milyen
alapja van ennek Ön szerint?

– Ez egy ösztönös reakció volt a
részükről. Náluk Amerika számít
mindig az újnak és akik velük
vannak, azok a mindig a jók, a ha-
ladók, az újak. A régi pedig a rossz
szinonimája az amerikai gondol-
kodásban.

– Ön többször körbeutazta a
világot, sok országban dolgo-
zott, konzervatív államférfiak
mellett, mint elnöki tanácsadó.
Léteznek-e nemzeteken átívelő
konzervatív receptek? 

– Kijavítanám a szóhasználatu-
kat. Én nem konzervatív vagyok,
hanem magamat jobboldali gon-
dolkodónak tartom. A „recep-
tről”: elsősorban azt tanácsolnám,
hogy a jobboldalnak el kell fogad-
nia saját magát, el kell fogadnia és
büszkén vállalnia a jobboldalisá-
gát. Emellett teljes erővel azon
kell dolgozni, hogy a jobboldal be-
lépjen a kulturális vérkeringésbe,
és ott pozíciókat szerezzen. Állan-
dóan táplálni kell a közéletet
olyan dolgokkal, amelyek értéke-
sek a társadalom számára. Emel-
lett persze el kell utasítani a szél-
sőjobboldalt, nem szabad, hogy a
kettőt azonosítsák, összemossák,

mert így veszélybe kerülhetnek a
jobboldal legfontosabb értékei. 

– Az elmúlt hetek egyik nagy
botránya az volt, hogy a legna-
gyobb kormánypárti napilap
egy hamis Teller-levelet közölt.
Milyen emléket őriz a jobbolda-
liságát mindig büszkén vállaló
magyar tudósról?

– Ugyan csak egyszer beszélget-
tünk személyesen, de nagyon jó
benyomást tett rám. Egy igazi pat-
rióta volt, mindig kiállt a magyar-
sága mellett. 

– Több egyetemen tanított
Európában és Amerikában egy-
aránt. Hogyan látja a felsőokta-
tás helyzetét a világban?

– A XIX. századig egy egyenes
vonalú fejlődés figyelhető meg az
oktatásban. Max Weber után ez a
fejlődési pálya megtört. Erre élő
példák az amerikai egyetemek is,
amelyek nehezen hasonlíthatók a
klasszikus egyetemekhez.  Ezek-
ben hiányzik az a kultúra, ami
nélkül nincs tanítás. Jó példa er-
re, mikor nemrégiben New Jer-
seyben beszélgettünk tanár kollé-
gáimmal. Megkérdeztem az egyi-
ket, hogy mit tanít az egyetemen.
Azt mondta, hogy olvasást és
írást. Erre úgy válaszoltam, hogy
ha jól tudom, ezt az általános is-
kolában elsajátítják a diákok.
„Nem, nem –  válaszolta – na-
gyon népszerűek az óráim, és lát-
hatóan sokaknak szüksége is van
ezekre a kurzusokra.” 

– NÉVAI GÁBOR – NOVÁK TAMÁS

„Hazudik, aki azt mondja, hogy most kezdõdik egy új humanizmus”
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z ős-korszerű monóban felvett
kacsahangú szignálra forog

be az „Este” felirat. Ezen
legalább annyit agyalhattak, mint
bankék a pályázat útján egy mil-
láért bevásárolt „a holland pénz-
intézet” c. frappon, csak szerin-
tem a terméketlen vita végén
aszonta a főszerkesztő, miközben
a meggy-színfurnér, már beren-

delt söntéspultra szabott egy na-
gyot, hogy nem érdekel a töketlen-
ségetek, Este lesz és kész! Semmi
cifra! Nyilván igaza volt, hisz este
lett és reggel, immár a sokadik
nap, és még mindig abban a
meggyesített stúdióban találjuk
magunkat. Hátterükben néhol
perforált fémlemez-imitáción át
szitál a fény, a nagy buzgalom elle-

nére ne keressük egy BBC- vagy
CNN-stúdió késő estéjének a
newsroomok képernyőrengetege
ellenére is meghittbe szőtt hangu-
latát. A plexivel csipetnyit megbo-
londított pultnál amúgy is a nyú-
lánk Gyurcsány miniszter
toporog: hiába, nem volt célja a
berendezőnek, hogy kényelmesbe
helyezze az élőben vendégeske-
dőt. Egy-egy fahrtoló, keréken gu-
ruló kameraképből az átlátszó
műanyagelemek alatt megbúvó
síkmonitor mutatja magát, onnan
olyan okos az Andris! Azt hin-
nénk, mélázik maga elé, közben
meg  dupla soros szöveg sötétlik a
képernyője alján, biztos egy követ-
kező kérdés a szerkesztői üveghe-
gyen túlról, esetleg – éberség! –
Gyurcsány keresztneve tízszer,
büntiből. A királyi tévé ügyeletes
műhaj műhelye tömörre lakkozta
Feri fejszőrzetét, nyugdíjig ez a
frizkó már akár ki is tart. Kár pe-

dig, mert koravén haj- és hang-
hordozása előnytelen, viszont
nyakicsomóban és kockamintá-
ban emelte a tétet. Amúgy Ferenc
veszélyes, mert emeszpés kategó-
riákkal mérve friss hús, elég okos,
kellően karrierista és nagyon po-
fátlan. Akkor sem hiszi el, hogy
nincs igaza, ha tágult pupillája és
orrjárata  is hatástalannak bizo-
nyul – e kombináció a Folytassa!
brit blődli főhősét idézi. De má-
ma nem az ellentmondások napja
van! Simon Andris igazi karakter-
színész. Bár naponta van színen a
villaügy, e tárgyban megbízhatón
ajakharap, egyszerűen nem téma
(persze, ha kikötötte az alany, ak-
kor rendben); és olyan combos
kérdéseket feszeget, mint a sport-
törvény részletei. De hopp: Te,
Kádkőkirály már tovarebbentél?
Langyak még az Esték: értem én.
Szép az én dunai őszöm is, de a
Te balatonid…!              – SZ. O.

a a Halálos tavaszban a
késve érkező filmdíva
lábdublőreként Supka

Mannát sikerrel alkalmazták
is, 2003-ban Gergely Éva nem
az énekes-Karády imitátora-
ként lép a fénykörbe. A hónap
közepén megjelenő lemez bo-
rítójáról szexi fiatal nő néz vis-
sza, a dalokból érzékeny, zen-
gő szépségű, dzsesszen iskolá-
zott hang szól. Ugyanolyan ab-
szolút mélységben, ám abszo-
lút értékben tán mélyebben is,
mint Karádynál, ha a szónak
valódi, mélyebb értelmet
adunk.

Mert Gergely Éva sokszí-
nűbb, ami különösen annak
fényében jutalmazandó erény,
hogy a lemezre választott 12
szám Karády sajátos, lassúdad
karakterének, szomorún búgó

hangjának ruhájául készült, il-
lett is rá. Az eddás Gömöry
Zsolt által a legutolsó divat
szerint újraszabott kíséretek
most Gergely Évához simul-
nak: borongós lassúkból új
harmóniákkal ékesített, fele-
zett tempóval dinamizált kom-
pozíciók lettek. 

Nincs gramofonom mellett
kézközelben a Karády-összes
törhetetlen Pátria-korongo-
kon, de három nagy slágert
magam is felismertem. A kiad-
vány pedig azért is jól szerkesz-
tett, mert a szöveg változatla-
nul hagyása mellett mégsem
valamiféle emléklemez ké-
szült. Jelen van Karády Kata-
lin, hogyne volna, de ifjú pá-
lyatársa túllépve a hatvanéves
karádys frazírokon természe-
tesen énekel, nem a nagy elő-

döt másolva, hanem önmagá-
ból elővarázsolva azokat az el-
felejtett szép, szerelmes szava-
kat. 

Akié a Karády-feldolgo-
záslemez ötlete, már nem le-
het átlagos. Nincs vége még,
mondom a dallal, sőt, így in-
dul, mert szólólemezzel indul
igazán az énekesi élet. Nem
hinném, hogy mások is sínpá-
rokat fektetnek arra, amerre
majd pályáján Gergely Éva jár.
Valahol „Mélyföldön”, mély
érzések érték-töltésén visz a
mélyen zengő csoda-alt útja,
ez már az új CD-ből jól hallha-
tó. Kívánom: messze fusson,
soká tartson, le ne térjen.    –

Lemezvágó • Gergely Éva vadonatúj CD-je Karády 
Katalin feldolgozott dalaival

Valahol Mélyföldön

A

H

VizuálKult •Villaügy nincs!

Feri, Estében
Este van, este van, ki-ki kimonóban, feketén bólin’-
gat Simon Andris buksija, mert minden este őrá pö-
rög a főcím. Nem merünk már fogadni, megveri-e
Estéről Estére duzzadó nyakkendőboga méretével a
cápanyakú ingek miniszterelnökét, Cilleri Pált,
vagy hogy sikerül-e végre önnön testfelületén a koc-
kás ingek csíkos öltönnyel történő házasítása… 
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imon Lászlóról tudom,
hogy fiszezik (kéretik fi-
gyelmesen olvasni!), ma-

gyarán a fiatal írók szövetségé-
nek elnöke. Gondoltam, most
végre olvasok a főnöktől, rostá-
lom a rostást, de a lapokon se-
hol egy betű: fotók csak, naná,
hogy cím nélkül. Egyik sem áb-
rázolja egészben tárgyát, min-
ták látszanak, mintarészletek,
illetve leginkább mintarészle-
tek részletei. Hátul sincs muta-
tó, csak egy utószó, abban meg
ilyen mondatok, hogy a fotonok
és pixelek köztes vagy behatá-
rolt világában kívánunk mozog-
ni (…) a felismerhetőség és az
elvontság fesztávjai közötti

egyensúlyozás keskeny sávjának
poétikai kalandja a vonzó szá-
munkra. Bár ebben nem mer-
nék kételkedni, mégis inkább a
fülszövegre sietek, hátha azt ne-
kem írták, nem latinul, nem tu-
dományul. Ott ezt találom
„részlet az Utószóból”, misze-
rint a Magyar Műhely c. lap tör-
ténetében az autochton képiség
csupán az írott nyelv interdisz-
ciplináris építkezéseinek mel-
lékelemeként jutott némi sze-
rephez, többnyire a vizuális ér-
zékelés peremeire szorult, mi-
vel az eredendően irodalmi mű-
vészetszemlélet számára jelenlé-
te kevésbé volt nélkülözhetet-
len. Marad tehát az alkotás ma-

ga, szemrevételezem eredendő,
s ezért boldog tudatlanságom
szűzérzékelésében.

Majd’ ötven álruhás pecsét:
csupa olyan felület, amely nyo-
mot hagy a porózus anyagban,
vagy ha megfested, sormintát
gyárt. Talán mind gumi, csak
az utolsó kettő bizonytalanít el,
addig viszont lábtörlőbordák,
autóradiálok, teniszcipők és gu-
mimacik fragmentjein át visz
az út – lám, tudnák én is utó-
szót írni… Vannak elkopó, meg-
semmisült és kontrasztos for-
mák; néha bonyolult, gömböly-
ded halmok találkoznak tiszta,
szögletes vonalakkal. Zavarba
ejtene az ötágú csillag, de a
Zuang-szerű feliratdarabról
kapcsolok, hogy bizony kínai
tornacsuka került a fotós látóte-
rébe, és a képkivágás árulkodó
módja se véletlen. Itt, ahol be-
lülről, belőled várnak magyará-
zatot, semmi se lehet véletlen:
de rajtam nem fog ki, jártam én
is Kőbányán…

Mélyebb értelmet nem kutat-
nék a sorozatban, a diszciplína
papírra vetette idézett szövegé-
ben a magáét, az artisztikum
meg elemzés nélkül is megáll.
Viszont praktice és populice: a
fene hinné, miket hordunk a lá-
bunkon, a kocsinkon. Például
elbattyognék veri szeriőz-mód a

parti fövenyen vagy a porhó-
ban, azt hiszem tán – de miért
is töprengenék ezen –, hogy
fröcsitalpas nagy semmit ha-
gyok hátra. Erre a lábbelim
szmájlin’-figurákat, apró tenisz-
ütőket, víz-ház-napocskákat ak-
náz a nyomomba, amelyekhez
ugyan semmi közöm – ki vesz
cipőt a gumintázat alapján –,
mégis belőlem préselődnek ki-
felé. Tagadhatatlanul. Aki akar,
ennek a talányos állításnak
ezer áthallását hallhatja át. Aki
nem akarja, az csak nézze: úgy-
is szép ez a képeskönyv, bambu-
lósan is szép.

(L. Simon László: Secretum
sigillum; Magyar Műhely Ki-
adó, 2003. Ára: 1.700 Ft. Ha
nem kapod meg a boltban a
nyomos könyvet, írj nekünk.
Nyomban!)        – SZILVER OTTÓ

Könyvelő • Különös fotóalbum

7x7 titkos pecsét
Rendellenes az egész. Alakja majdnem négyzet, te-
hát téglalap alapú (igen alacsony) hasáb. Színe csak-
nem teljesen fehér, címéből se sok derül ki: egy év
posztumusz latin és némi más makogás birtokában
érteni vélem ugyan, Secretum sigillum, valami tit-
kos pecsét, de mintha accusativusban lenne (már
keverem a konjugációt a deklinációval??), szóval fel
kéne hívni a szerzőt. Az meg elég ciki. Marad így,
tenyeremben egy könyv, és nem ad sok fogódzót
azon kívül, hogy jól markolom matt fóliás felületét. 

S

hatvanas évek Kimittud-
illatát sodorja a klímagép
huzatja. Már ha van ott

olyan. A tizenjónéhányéves
pályára állás óta szinte semmit
se cserélnek a Nap-Kelte háza-
táján, mintha Gyárfás mester
Guiness-rekordot akarna állí-
tani a minimális rezsivel és a
negatívba bűvölt fejlesztési rátá-
val. Most riportert keresnek, a
legutóbbi nagy felhajtásnak

Krizsó Szilvit köszönhetjük.
Vizipók-hangú Traubi-reklám-
ból – tehát a világ teremtésétől –
ismert pont-pont-vesszőcske
buboréklélek költözik a mikro-
fon-fétisbe, és embertucatok
küzdenek azért, hogy a reggeli
tévéműsorban közlekedési hírt
mondjanak majd alá, netán az
Ébredjen vidáman! c. abszurd
rovat jegyzet-felolvasósdijának
gyászfanfárral felérő hanghor-

dozásával lekörözzék Monty
Pythonék életművét. Olyan ifjak
versengenek, akik számára
némely miniszter felismerése is
gondot okoz, igaz, ezzel megütik
a volt belügyminiszter szintjét,
aki a neki fricskául betett képen
nem hajlandó felismerni néhai
Prisztást. Mert arra gondosan
ügyelnek a szervezők, hogy kabi-
nettagból, kormánypártelnökből,
díszpinty-ellenzékiből, értelmisé-
gi-számba vett balripacsokból ne
legyen hiány. Múltkor nem volt
elég, hogy Verebes vezeti, még
Kernnel és Gálvölgyivel is ter-
helték a műsort, akik, persze,
igen jópofák, egyikük még

színésznek se utolsó, de
fogadok, hogy néha konkrétan
nem tudták, hogy az előző éjsza-
kai Heti Hetesben vannak-e,
vagy a kiegyensúlyozott, a médi-
aátjárást szigorúan szabályozó
köztévében. A támogatók sora is
botrány: itt a fél államapparátus,
az esélyegyenlőségitől a kulturáli-
son és az ifjúságin át a Gazdasági
Minisztérium által felügyelt
Turizmus Rt.-ig cafog a sor, min-
denki villant, mindenki fizet –
az inkubátorok most nem
fontosak –, minden tárcavezér
eljön, móka van és kacagás. 

Ripaccsal kerestetik a
riporter!                        – SZ. O.

Kritikán alul • Gyárfás és a Guiness-rekord

Rip. kerestetik!
A
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– Tegnap este saját szimfonikus zeneka-
rod, a Danubia élén Marton Évát dirigál-
tad. Számodra ez a koncert egyfajta csúcs
felfelé ívelő pályádon, vagy inkább külö-
nös nehézséget támasztó akadály, hisz vi-
lágsztár árnyékában idomulni vagy kény-
telen?

– Nem dirigáltam Marton Évát, mert éne-
keseket nem jó „dirigálni”, őt pedig nem is
kell. Kellemes meglepetést jelentett, hiszen
vele lehetett úgymond kommunikálni a ze-
néről.

– Komolyan mondod? Igényelte és elfo-
gadta az utasításaidat?

– Halál komolyan. Igényelte, elfogadta,
beírta. Megkérdezte, hogy itt meg ott halkan
énekeljen-e, mondtam erre: szuper! Akkor
beírom – válaszolta.

– Na jó, de azért olyan is volt, hogy ki-
mondottan Te kérted őt valamire?

– Persze, sőt ebből volt több, nyilvánvaló-
an. Ízlelgettük egymást, Mahlert, és ízlett a
dolog, így aztán én is kérhettem bármit, és ő
is, természetesen.

– A dívák gondosan ügyelnek arra,
hogy a világot a számukra legmegfelelőbb
műsorokkal járják. Mit tehetsz ilyenkor?
Elfogadod, hogy mit akar énekelni?

– Nekem, persze, az az érdekem, hogy a
szólista jól érezze magát, azt formálja meg,
ami közel áll hozzá. Ha pedig olyat kérne,
ami az elveimmel ellenkezik, akkor azt szóvá
teszem.

– Vajon mi ellenkezne az elveiddel?
– Például, ha Diana Ross-számokat kelle-

ne játszanunk. Marton Évára visszatérve: ta-
valy nyáron három szopránnal léptünk fel,
Anna Tomowa-Sintow és Eva Lind énekelt
akkor. Éva ezek után szívesen jött el hoz-
zánk, és a koncert után megsúgta, hogy nagy
kedvvel adná elő velünk Wagner Wesendonk-
dalait is.

– Remek. De most komoly kérdés jön…
– …ezek szerint máris a riport aranymet-

szésénél lennénk? De rövid lesz…

– Na. Kezdem még egyszer. Ha alkotó-
művész vagy, csomó eszközöd lehet arra,
hogy a világról alkotott képed kivetítsd.
De előadóként mindig csak ugyanannak
az ötven szerzőnek az életművéből válo-
gathatsz. Mi derül így ki rólad?

– Interpretátor vagyok, ezt is kell tennem.
Az előadóművészet igen nagy százalékában
az a feladatunk, hogy az emberek életének
tengernyi kellemetlenségét ellensúlyozzuk.
Pozitív élményt kell adnunk (nagyon fenn-
költ, de) az a cél, hogy megtisztuljanak. A ze-
nészeknek pedig legyen – van is – vélemé-
nyük a világról, de azt a színpadon kívül, és
nem azon játszva kell megmutatni.

– Mi van, ha azt érzed: amit betanítottál
a próbákon, már nélküled is megállna a lá-
bán? Az a karmester csődje vagy épp dia-
dala? Átszellemült arccal taktírozol to-
vább? A kezed le mégse engedheted…

– Miden elmegy nélkülem is – valahogy.
Nyilván zenekar meg darab válogatja, hogy
miként. A berlinieknél szerintem bármi el-
menne karmester nélkül is. De egy szinttel
feljebb még nekik is szükségük van karmes-
terre. A legtöbb azon múlik, mennyi és
mennyire minőségi munkát teszünk a kon-

cert mögé a felkészülés során, ott pedig meg-
határozó a dirigens szerepe. Ami tehát pálca
nélkül menne, az is a pálcától menne úgy,
ahogy. Jobb esetben a hangversenyen ehhez
még tudok valami pluszt nyújtani.

– Ha mindenki mindent jól megtanult,
és számol a kottában, miért kell beinteni a
kürtállást vagy az oboaszólót? Úgyis tudja
a művész, mikor mi és hogyan következik!

– Mert biztonságot ad. Én legalábbis ezt
feltételezem: ha én ülnék ott, nekem is jóles-
ne egy barátságos pillantás, hogy igen, jó he-
lyen jársz, és a megformálásban már a kar-
mester is nyilván tud segíteni. Az operaszín-
pad pedig kotta nélkül dolgozik, ott tehát fő-
leg hálásak az intés miatt, de a zenekar
ugyanúgy: bármennyire is ott van előtte az
anyag, mégis igényli ezt a típusú törődést is.

– Gondolom, most leszögezed majd,
hogy minden zenekarhoz másképp kell
közelíteni. De miért nem elég egy általá-
nos hozzáállás, miért nem elég ugyan-
olyannak lenni ugyanannak a műnek ve-
zénylésekor, ha történetesen másik zene-
kar előtt állsz is?

– Én nem gondolom, hogy másképp kéne
a zenekarokhoz állni!

– Tényleg nem szólnál másképp a Rá-
diózenekarhoz, mint saját Danubiádhoz?!

– Jó. Azért különbségek vannak. A kassai
filharmonikusokat például magázom, az
Operaház zenekarát is, általában ez jellemző
rám. A matávosokat viszont tegezem, igaz,
hozzájuk nagyon fiatalon kerültem, és az a
kapcsolat igen régóta tart, és persze, a
Danubiát is.

– A magázódással talán önmagad véded
tőlük, mégis jóban vagy az együttesekkel.
De érdemes-e, fontos-e barátságban lenni
a muzsikusaiddal? Nem megy a munka
kárára, ha már hátba vág a nagybőgős?

– Ha hátba vágnak, akkor már baj van.
Résen kell lenni: én nem vagyok a diktatóri-
kus módszerek híve, de más a szeretet és a
tisztelet is. Szerintem a kettő elegye a célrave-
zető, tisztán, külön egyik se elég. 

– A zenekarod most múlt 10 éves, bará-
taidból alakítottad anno. Már biztosan túl
vagy azon a pillanaton, amikor oda kell
szólni valamelyik komádnak, hogy öre-
gem, ez így nem megy tovább, vége.

– Ebbe már beleszoktam, bár nem volt
egyszerű. De nyugaton se úgy megy, hogy
rászólnak Herr X-re, hogy menjen, mert ott
áll már egy nálánál jobb hangszeres, ha-
nem csökkenő teljesítményét, rosszabb pe-
riódusát látva azt kérdik meg, hogy miben
segíthetnek? Különben a muzsikusnak
hasznára van, ha akár örökös tagságot sze-
rez együttesénél, de a már karmesternek
nem tesz jót, ha csak egy zenekarnál cöve-
kel le.

– Szeretnéd-e egyáltalán, ha lenne
még Danubia Zenekar akkor, amikor
majd 2036 körül nyugdíjkorba érnél?

– Lelkem mélyén szeretném, ám mon-
dom, abban nem vagyok biztos, hogy az
én vezetésemmel kell nekik is nyugdíjba
vonulniuk.  (De ha nyugdíjnál tartunk,
akkor végeztünk is, nem? Kóda, kettősvo-
nal?)

– Ja? Persze.   – SZILVER OTTÓ

Bizonyos értelemben húsz éves kora óta a legnagyobb magyar
karmester. Nyurga fiú, és még mindig a harmincon innen, csak
holmi karmesterverseny-győzelmen túl. Hosszú keze a zenekar
legtávolabbi pontjáig elér. Mi lesz, ha kinyomtatva olvassa majd
a szóvicc-címet, ami prekoncepcióm fontos eleme… Héja Do-
monkos piros dzsekiben jön, ettől eltekintve hétköznapi, vidám
srác. Ismerem, de nem jól – az a fázis, amikor legkevésbé termé-
szetes, hogy műkomoly arccal indítom az eszközt. 

Jobbra fordul

Héja, aki galamb
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mióta az eszemet tudom, így
megy ez. Trianon előtt is

csak a történelemköny-
vekből tárulhatott szemünk elé
a „négy tenger országa”-vízió, a
számunkra gyászos kapitulációt
(bocs: békeszerződést) évtize-
dekkel követően kajakosaink-
nak, kenusainknak maradt a
Duna, a Tisza, néhány ér és po-
csolya a zajos sikerekhez elen-
gedhetetlen, embert próbáló fel-
készülésre. Egyes labdajátékok-
kal ellentétben őket nem veti fel
a bőség zavara, az állami támo-
gatás maximum ivóvízre elég,
az egyéni szponzorok tolongás
helyett egyre csak váratnak ma-
gukra, üzleti helyett jórészt ba-
ráti kapcsolatokon alapul a me-
cenatúra. Anyagi megbecsülés
hiányában válogatottjaink szá-
mára maradt az elszántság, az
akarat, a virtus, no meg a szin-
tén sikerre éhes, bivalyerős ha-
zai ellenfelek. Furcsa elegy,
mostoha helyzet, de úgy látszik,
ez is bőven elegendő a sikerhez.
Kajakosaink és kenusaink
hosszú évtizedek óta vezető ha-
talomnak számítanak a sportág-
ban, Gainesville után
százharminckét aranyéremmel
állunk a világbajnokságok törté-
netében. Noha a hazai vízeken
a pecásokkal, vitorlázókkal, és
szörfösökkel véres bajonetthar-
cot folytatva kell legjobbjaink-
nak felkészülni a soros megmé-
rettetésre, ők újra és újra elkáp-
ráztatják a közvélemény sport-
szerető részét. Ez a vb a lányok

diadalmenetéről szólt, akik a
megrendezett kilenc verseny-
számból nyolcban a dobogó te-
tejére állhattak, a kakukktojás-
ként szerzett bronz e mellett
már majdnem kudarcként hat.
Kovács Katit és Szabó Szilvit pá-
lyafutásuk alatt begyűjtött 12-
12 világbajnoki elsősége miatt
csak egyszerűen „Sokszoros”-
nak hívjuk, de Sydney óta úgy
fest, lassan mindegy hogy ki in-
dul a gyengébbik nem képvise-
lői közül nemzeti színekben, az
ellenfelek hajói mintha ólmot

cipelnének. Kissé visszafogot-
tabbra sikerült a magyarok fér-
fi-szekciójának szereplése. A fér-
fi kajak és kenu szakág összesen
egy aranyat, két ezüstöt, és egy
bronzot szerzett, fogjuk fel úgy,
hogy rápihentek a jövő évi athé-
ni olimpiára. Korábbi diadal-
halmozóink egy része különbö-
ző torzsalkodások miatt ki sem
jutott (Storcz Botond), míg má-
sok (Kolonics, Vereckei,
Kammerer) a Lanier-tavon sül-

lyedtek el. Egyesek az olimpiai
kvótákat számolják, mi ezzel
nem foglalkozunk, biztosra ve-
szük, hogy minden számban
kvalifikáljuk magunkat Athén-
ba. A felemás szereplés szakmai
indokai a bennfen-
tesek számára re-
mélem világos, a
vészharang-konga-
tás helyett lapátot
kell ragadni, és
dolgozni, mint ed-
dig. A tizenkét
olimpiai számban
most három arany-
érmet, illetve 1-1
ezüstöt és bronzot
gyűjtött csapa-
tunk, higygyék el,
a görög főváros-
ban ennyi mini-
mum újra össze-
jön. A férfiak ma-
gukra találnak, a
nőknél végképp le-
tűnni látszik a hor-
montablettákon
növekedett NDK-s
lányok ideje, az el-
lenfelek a mieink
megelőzéséhez las-
san kénytelenek
lesznek kajaknak

álcázott motorcsónakot, vagy
modernkori Búvár Kundokat
igényelni, mert szimpla hajó-
val és lapáttal már a magyar lá-
nyok hátát is egyre távolabbról
nézhetik. – B. L.

Világsikerek anyagiak hiányában • A kajakos lányok ismét arattak

Athéni elõkép-aranyesõ Gainesville-ben

Kajakország jövendõ uralkodói

Az idei esztendő sportvonalon az olimpiai kvalifi-
káció jegyében zajlik. A szeptember 11–14. között
Gainesville-ben rendezett harmincharmadik
síkvizi világbajnokságon a mieink nem elégedtek
meg holmi verejtékes kvótaszerzéssel, Magyaror-
szág 9 aranyéremmel, 2-2 ezüst- és bronzéremmel
óriási sikert aratva az éremtáblázat élén zárt.

»Anyagi megbecsülés
hiányában válogatottja-
ink számára maradt az

elszántság, az akarat, 
a virtus, no meg a szin-
tén sikerre éhes, bivaly-

erős hazai ellenfelek. 
Furcsa elegy, mostoha

helyzet, de úgy látszik, 
ez is bőven elegendő 

a sikerhez«

A
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az, aki távolról, atyai
barátként és normális
ésszel felfoghatatlan jó-

indulattal igazgatja sorsunkat.
Néha felbukkan: antikvárium-
tippeket ad, felhívja a figyelmet
Figula Mihály boraira, megér-
tőn mosolyog, amikor valami
mozi halljában démonikus nő-
vel lát minket, majd bizonyos
idő elteltével tapintatosan fel-
hívja a figyelmet az illető hölgy
lelki és jellembeli fogyatékossá-
gaira. Aztán eltűnik, és hetekig
nem hallani róla. S teszi mind-
ezt diszkréten, empátiával és
kiismerhetetlen mosollyal.

Egyengeti az életünket, na.
„Semmi fontosat” – feleltem
tehát neki az igazságnak meg-
felelőn. „Elviszlek tarokkozni”
– mondta magától értetődőn, s
ez nekem olyan volt, mintha
azt mondta volna, szafarira
megyünk, találkozó este hét-
kor a Ferencieknél, öltözz nor-
málisan. A tarokk számomra
eladdig az a rettenetességében
csak a bridzshez mérhető játék
volt, amelynek szabályait a be-
avatottak szűk körén kívül sen-
ki sem ismeri, ám ők (a beava-
tottak) feltétlenül a piarista
gimnáziumba jártak, és tarok-
kozni is a Volkswagen tetején
szoktak Ártándnál, pusztán
azért, hogy jelezzék a határ-
őröknek: nagy ívben tesznek a
szemétségeikre.

Ama kedd estén V. belökött
egy biedermeiert utánzó hiper-
drága cukrászdába, amelynek
még létezéséről sem tudtam ad-
dig: „A fiúk megbíztak azzal,
hogy megmutassam neked az
alapokat”. Megmutatta. Túlzás
volna azt állítani, hogy értet-
tem. Ma sem értem, pedig négy
év telt el azóta. Nagyjából isme-
rem a szabályokat, nem sike-
rült azonban behatolnom a já-
ték belső titkos szerkezetébe. A
gondolatmenet, a helyes lap le-
rakásának lehetősége csak né-
ha csillan fel, futó negyedórák-
ra, az első pohár bor elfogyasz-
tása előtt. Mert – és ezt ki kell

hangsúlyozni – a tarokk mély-
ségesen magyar játék, nemzeti
karakterünk apró aranyrögei
csillognak benne. Tartalmaz
minden jót, amit a magyarság
valaha is alkotott. Látszatra
semmiség, színek és huszonkét
szép, nagyméretű lap I-től XXI-
ig (plusz skíz), állítólag azért,
hogy nők ne tudják kézben tar-
tani a kártyákat, licit van, ütés,
elfogás. A játékban a
nagyértékű, ámde gyenge szí-
nek és a kisértékű, viszont
nagyerejű tarokkok közti fe-

szültség leképezi a magyar
szellemi élet dinamikáját, a
két pártra szakadás, amelynek
elején még nem tudni, ki kivel
van, olyan szimbólum, amely
banalitásában még a virág/vi-
lág rímpárt is felülmúlja. A
hajtás, a másik szándékának
kedélyességbe csomagolt ke-
resztülhúzása elképesztő ma-
gasságokba tudja tornázni az
izgalmat. Ilyenkor nagy csend
lesz, nem kell A.-nak az arany-
szívű boros- és házigazdának, a
boncmesterek rémének ránko-

rdítani, hogy „Csönd legyen,
játék!”, mert csönd lesz magá-
tól. És aztán a játék végeztével
elszántan lehet elemezni a já-
ték lefolyását, amely, ha vala-
milyen szempontból emlékeze-
tes volt, bekerül a klub arany-
könyvébe, részletes leírással,
vicces kommentárok kíséreté-
ben. A tarokk – ez rám nem
vonatkozik, de a többieken lá-
tom – a magyarság legjobb tu-
lajdonságait hozza ki a játszók-
ból: egyszerűnek láttatott lele-
ményességet, nagyvonalúságot,
vakmerőséget és önfeláldozást.
Ez utóbbi főleg P.-re, a másik
játékmesterre érvényes, aki
hosszú ideje tűri, hogy házát
minden alkalommal fellármáz-
zuk, különböző politikai, nő-
ügyi és tarokkszempontú
ügyekről ordítozva. Zichy-Fer-
raris Viktor képén, ahol Tisza
Kálmán Jókai és Podmaniczky
Frigyes társaságában játszik
(egyébként illusztrált tarokkot),
tökéletes tükre annak, hogy ez
a nagyokhoz méltó játék. És
persze kell bor, meg magas ka-
lóriatartalmú csipszek, és hitve-
seink/nőink soha el nem múló
csodálkozása, hogy miről tu-
dunk mi minden héten annyit
beszélni. Ők nem tudják, hogy
az a heti egy alkalom kevés. Ha
mást nem, fel lehet emlegetni
V. mordkontrázott pagátultiját,
amelynek végén G., a kártyafe-
nomén 324 forinttal ajándékoz-
ta meg ámuló partnerét, nóta
benne engem. (A licit egyforin-
tos alapú.) Csúnya doppingvizs-
gálatokról is lehetne beszélni
még, az éjszakai busz gyors el-
hagyásáról, tarokk közbeni al-
koholfogyasztás utóhatása-
ként, vagy mámoros barátaink
hazakíséréséről és letámasztá-
sáról a bejárat mellé, hajnalig
tartó csatákról, a küzdelem
mámorában fogant örökbecsű
felkiáltásokról. De ezeket nem
mondhatom el. Mindenki ta-
láljon ki magának. Tessék ta-
rokkozni.

– R. R.

Egy szép napon V. a vállamra tette a kezét. „Mit csi-
nálsz kedd este?” – kérdezte, és én éreztem, hogy
semmiképpen nem mondhatom neki az igazat
(„nagy adag szalonnás tojás és egy sör kíséretében,
istenuccse megnézem nyolcadjára is az Éjszakai
rohanást”/„a haverokkal elmegyünk a Zöld Ta-
konyba és jelentős mértékben túltoljuk a bringát”/
„végre elolvasom Eötvös Károlytól az Utazás a Ba-
laton körült”/„láncos-korbácsos partit szerve-
zek”). V.-t amúgy Kenobi mester (bölcsesség), a
Nyugat esszéírói (erudíció, frivolitás, kifinomult
sznobéria), Assissi Szent Ferenc (önzetlenség) és
Komár Laci (időtlen, mégis a trendekhez simuló
elegancia) sajátos elegyeként kell elképzelni. 

Polgári fényező

Tarokk

Tessék tarokkozni!

Ő
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s most kérem, adja magát az
elemi erejű kérdés: de hogy
jönnek mindehhez a kom-

munisták? Sehogy, a Ráday utca
foghíjas lakója (egy kaméleonnak
van foga?) köztiszteletnek örven-
dő polgár, akit hagyjunk szépen
meghalni. Ráadásul ne is kom-
csizzunk, inkább finoman vizs-
gáljuk meg, mit tesz egy szo-
ciáldemó(knak mondottak által
vezetett) kormány egy adott ügy-
ben.

Igen, szoborügy. Nem találom-
ra választottam ki a témát, de ak-
kor sem kéne görcsölnöm sok
alapanyaggal – akad, akad bőven.
Fene egye meg, akad. Ha kifejezet-
ten az emeszpés szomszédságpoli-
tikát vizsgálnám, a legnagyobb jó-
indulattal sem jutna eszembe
más, mint balos miniszterelnöke-
ink (mit mondjak: Grósztól
Medgyessy-ig) legkedveltebb sport-
ja, nem, nem a vadászat, inkább
az, hogy kurtán-furcsán úgy sze-
retnek lehajolni a szappanért,
hogy román társuk ott áll a hátuk
mögött. És most megint. Hadd
mondjak egy elismerőt, teljesen
őszintén, Medgyessyről: minapi
bukaresti látogatásakor ő is fel-
nyögött a tusolóban, de legalább
igyekezett hamar lelépni. És, mes-
tereihez képest, ezt is ismerjük el,
alighanem keménynek is mutat-

kozott, függetlenül attól, hogy
semmi de semmi eredménye nem
lesz. Semmi. Nem lesz szoborcso-
port Aradon, és kész. Ha lesz, ak-
kor csak Avram Iancuval (utána
lehet nézni, ki volt ő), megbékélés
parkja lesz a neve, ezzel együtt pe-
dig valamely városban megkezdi
működését az az egyelőre terve-
zett múzeum, amely a magyar vé-
rengzéseknek állít emléket. (Hadd
legyen ez most no comment-jel-
legű, nem megyek bele összeha-
sonlításokba, éppen ellenkező elő-
jelű példák felsorolásába – inkább
csak ennyit mondok, hogy jövőre
választások Romániában, szobor-
vita, megbékélés parkja meg a
tetejibe egy jó kis múzeum a Go-
nosz erőiről, így megyünk az Uni-
óba, így jönnek a NATO-ba.)

Mindegy. Szóval a menetrend:
2001. aug.: az MSZP megszavazza
a státustörvényt. 2001. dec.: ro-
mán–magyar különmegállapodás,
benne a munkaerő kérdése;
MSZP: 23 millió román munka-
vállaló jön (rákérdeznék a szá-
mokra: 1. a csecsemők is? 2. az er-
délyi magyarok románok? 3.
Medgyessy román? 4. az, hogy
„román”: szitokszó? 5. kedves
MSZP, nem akarsz elmenni a
fenébe?). 2002. június, új magyar
kormány: a románok bekeményí-
tenek, Kovács észreveszi a szap-

pant, de egyelőre nem zár ki sem-
mit. Ugorgyunk. 2003. szeptem-
ber: Arad polgármestere közli, a
városrendezés az ő ügye, másrészt
a derék városatyák igyekeznek a
saját történelmükkel kapcsolatos
dolgokat elhelyezni a főtéren. Kis
idő múlva jön az ötlet: 1848–49
az ő történelmük is, a továbbgon-
dolást a közre hagyják; mai ro-
mán köztudat: igen, ’48–49 közös

emlék, mivel ellenfelek voltunk.
Iliescu kiváló egészségnek örvend,
domnule Gojdu erősen csuklik a
föld alatt. Most Medgyessy kemé-
nyít be: elmegy Bukarestbe, keve-
sebbet marad, lefújja a négyszem-
köztit, és, ne tagadjuk, be is szól.
Ettől függetlenül szappan. Mind-
egy. 

De a leggyönyörűbbet Kovács
László arany gyöngyöm bírta
mondani ebben a fokozódott
nemzetközi helyzetben. Németh
Zsolt így szól: neki, mint magyar
állampolgárnak, szintén sajog a
miniszterelnök tusolóbeli produk-
ciója. Teljesen igaza van. Nekem
is. Erre ez a Kovács: hogy Németh

Zsolt hallgasson, nem ért ő a szak-
szerű tisztálkodáshoz, különben
is gyüttment, amolyan Erdélyből
jött, itten meg okoskodik, ahe-
lyett, hogy a tökjó kis RMDSZ ne-
vét áldatná. Azok ugyanis ott ma-
radtak. Szinte látom, amikor hall-
ja ezt Németh Zsolt, és megdöb-
ben a kapott magas labdán, olyan
magas, hogy nem is kell beleütni,
mert amikor simán leesik, attól is
megremeg a föld a Köztársaság té-
ren. Ekkora lávakövön sült mar-
haságot még a mostaniakhoz
képest habzó szájó magyar nackó-
nak tűnő Horn Gyula tudott mon-
dani, amikor a MAHART-kedvez-
ményt MALÉV-nak bírta olvasni
egy sajtótájékoztatón. Szóval Né-
meth Pesten született, Medgyessy
Kolozsvárt. Itt most tegyük a ke-
zünket a szívünkre, és kérdezzük
meg: vajon Kovács ilyen munka-
vállalói expanzióra gondolt-e bol-
dogult felelőtlen-és-noneuropéer
korában, pontosabban 2001. de-
cemberében? Hogy még a minisz-
terelnöki székbe is beülnek. Ezek.
Van egy olyan érzésem, hogy ha
egy pakk zsírkréta nem is őrjítené
meg szegény Ráday utcai kaméle-
ont, ha egy bizonyos (khm) napila-
pot előfizetnénk neki, fél év alatt
feldobná a talpát. Nem lenne jó:
öt román kaméleon ugrana a he-
lyére.                                 – N. B.

Kaméleonjaink

Neki a csempének
Budapesten, a Ráday utcában lakik egy kaméleon. A
környék kedvence, egyébként. Meg lehet keresni:
akváriumának egyik fala egyúttal egy szatócsbolt ki-
rakata. Nyitott a világra – mi mást tehetne, boldog-
boldogtalan belát a magánszférájába, a közgáz-kol-
legisták különféle neveken szólongatják, a környék
lakói is befogadták szépen. Meg-megállnak a sétá-
lók, benéznek, na vajon mit csinál, melyik ágon fek-
szik-áll, pislog. Gyanítom, észrevették már néhá-
nyan a dolgot. Őkelme öregszik. Nincs túl jó passz-
ban, alig-alig váltja a színét – már egy huszonnégy
darabos Gioconda-krétakészletbe se halna bele.

»Nem lesz szoborcso-
port Aradon, és kész.
Ha lesz, akkor csak

Avram Iancuval (utána
lehet nézni, ki volt ő)«

Megsértik a személyiségi jogait – de hogy jönnek ide a kommunisták?
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éhány kivétel azért akad,
és Székelyudvarhely ilyen.
Ez a város továbbra is egy

ékszerdoboz a Hargita lábánál,
a Nagy-Küküllő völgyében.
Hangulatában leginkább Kő-
szeghez vagy Egerhez hasonlít-
ható. Ide már megérkezni is jól-
esik: a város lelke egy szelíd ké-
sőnyári délutánon szinte körbe-
öleli az embert. Nem bánjuk
meg, ha első utunk a templom
melletti temetőbe vezet. Nem
azért, hogy megnézzük, meg-
vannak-e még a magyar sírkö-
vek (bár ez mindig izgalmas kér-
dés az EU-tagságot megcélzó
Romániában), hanem annak
okán is, hogy feltöltődjünk Ud-

varhely emlékeivel és levegőjé-
vel. S a sírok nem hazudnak.
Kihagyhatatlan a séta a békés,
örökké csendes főtéren, a temp-
lomok között is. Orbán Balázs
szobrán mindig ott a piros-fe-
hér-zöld koszorú, miként a szé-
kely katona emlékművénél, a
vállán puskát tartó vasszékely
lábánál is. „Gyopárt a Hargitá-
ról hozzatok, a székely hősök
halhatatlanok” – hirdeti a fel-
irat. Miért van az, hogy a széke-
lyek nem akarnak „megtanulni
kicsik lenni?” Talán nem nézik
eleget Kovács Lászlót az ATV-
ben.

Üdítő emlék: a főtéren tavaly
még harminc forintért kaptunk

fagylaltot. Az árak némileg
emelkedtek azóta, de a minőség
változatlanul jó. Otthon érez-
hetjük magunkat a könyvesbolt-
ban is, ahol minden látogatá-
sunk során újabb és újabb ritka-
ságokat fedezhetünk fel. Olya-
nokat, amelyekkel a budapesti
Múzeum körúti antikváriumok-
ban nem találkozhatunk. S bár
a Küküllő-menti séta hangula-
tát idén még elvette egy muzeá-
lis jellegű és üzemképtelennek
tűnő kotrógép látványa, biza-
kodhatunk abban, hogy a jövő-
re már újra szép lesz a vízpart.

Székelyudvarhelynek, a pol-
gáriasult székelység központjá-
nak valószínűleg abból ered a
varázsa, hogy a többi erdélyi
magyar városhoz képest sikere-
sen, viszonylag épen vészelte
az elmúlt nyolcvanöt év meg-
próbáltatásait. Elkerülte az

iparosítás, aránylag kevés lakó-
telepnek nevezett barakkcso-
portot húztak fel a városban,
és az erőszakszervezetek kivé-
telével nem sokan költöztek be
a Kárpátok túloldaláról. Az
utak persze borzalmas állapot-
ban vannak, ám összességében

a város megúszta a pusztításo-
kat és 1990 óta egyértelműen
emelkedő pályára állt. Egy-
mást érik a kávézók, éttermek,
új vállalkozások: él a város. De
új veszély is fenyegeti
Székelyudvarhelyet: a román
államegyház és a csendőrség
intézményeinek betelepítése
azzal járhat, hogy meggyöngül
a város magyar jellege és kultú-
rája. Székelyudvarhelyre pedig
nem ártana odafigyelni, hiszen
nemcsak minta lehet sok gaz-
dagabb magyar kisváros pol-
gármesterének arra, hogyan le-
het szűkös körülmények között
is boldogulni, hanem mert vég-
vár is. Magyar végvár.        

– ÁCS FERENC

„A székely hősök halhatatlanok” • Nyema lakótelep

Székelyudvarhely

2 2

Városokba is lehet szerelmes az ember, persze. S
aki mindenestül szereti megélni a szerelmet, az
bizony jól teszi, ha megismeri Erdélyországot a
sok várható csalódással együtt. Mert az igaz,
hogy az elmúlt évtizedekben egykor büszke, gyö-
nyörű városok vesztették el bájukat, hamvasságu-
kat és kényszerűen meghajoltak a romboló, esze-
ment, modernizációnak nevezett, valójában lé-
lekölő átformálások előtt. Mátyás király szülővá-
rosa például a tébolyult nagyipari lázálmok erő-
szakának és a román sovinizmusnak esett áldoza-
tul, Ady magyar Párizsa már (és még) nem híd
Kelet és Nyugat között, hogy a többi nagy hagyo-
mányú településről most ne is ejtsünk szót.

A város központjában ez a kép fogadja az utazót

Dzsungel pizzéria (A
Küküllő partján, a központ-
tól pár száz méterre.)

Tavasztól őszig nyitott, te-
raszos étterem, remek és ki-

adós pizzák. Talán a legjobb
hely a városban. Októbertől
az eddigi pincediszkó helyén
pub nyílik, mert hogy nem
csak az ócsítás gyűrűzik be
Budapestről.

Alcatraz diszkó (Kossuth
Lajos utca.)

Alsó-középkategóriás ár-
fekvés és bor, kommunikatív

közönség, tánc hajnalig. Meg-
bízható hely.

Irish Pub (A Vásártér mel-
lett.)

Feltörekvő vállalkozók
kedvelt helye, ennek megfele-
lő hangulattal. Az erdélyi ár-
szinthez képest drága, de a
sajttál finom. A pesti Fregatt-
ra emlékeztet.

Helyek

»Otthon érezhetjük 
magunkat a könyves-

boltban is, ahol minden
látogatásunk során

újabb és újabb ritkasá-
gokat fedezhetünk fel«

N
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benzin, a gázolaj jövedéki adó-
jából, a gépjárműadóból, a
cégautók adójából, a fo-

gyasztási adóból valamint az autó-
pályadíjakból az államnak mint-
egy 350 milliárd forintos bevétele
származott 2002-ben. A gépkocsik
számának és az infláció alakulásá-
nak figyelembevételével ez az ösz-
szeg idén 370 milliárd forint, nem
számítva a gépkocsik vásárlásával
és fenntartásával összefüggő adók-
ból származó bevételeket. Nos, eb-
ből a gigászi bevételből – nem szá-
mítva a meglevő úthálózat fenn-
tartását – a Medgyessy-kormány,
Csillag István miniszter ígérete
szerint  jövőre 80 milliárd forint
értékben látna (khm) hozzá új au-
tópálya és gyorsforgalmi útsza-
kaszok építéséhez.   A Pénzügymi-
nisztérium jövőre egységesen
1200 forintra kívánja emelni a
gépjárművek súlyadóját, holott
egy tavalyi jogszabály alapján a
2003-ban érvényes 800 és 1000
forint közötti gépjármű-súlyadót
2004-től az egységes, száz kilo-
grammonkénti 1000 forintos gép-
jármű-súlyadó kellene, hogy fel-
váltsa. Ez, akárhogy is számoljuk
mintegy 20 százalékos emelést je-
lent – ergo: az emelés mértéke lé-
nyegesen meghaladja a tervezett
inflációt. Nem sorolhatók az álla-
mi bevételekhez a parkolási díjak,
de sajnos ezek díjtételei is nőnek
jövőre. Budapesten már a külső
kerületek központjaiban és a lakó-
telepeken is bevezetnék a fizető
parkolást. Az új fizetés, tarhálás
helyszíne lehet a XXII. kerület
központja, a XIX. kerületben a
Határ út környéke, Óbudán a Fló-
rián tér, a Fő tér és a Miklós tér,
Csepelen pedig a Csepel Plaza
környéke, Zuglóban pedig a Felvo-
nulási tér. A parkolási társulások
– ha az adatvédelmi aggályok el-
hárulnak – heteken belül tízez-
reknek postáznak fizetési felszólí-
tásokat az elmaradt – olykor milli-
ós – pótdíjakról. A parkolási lobbi
szerint duplájára kellene emelni a
parkoló-ellenőrök számát, hogy a
jelenlegi, ötmilliárdos budapesti
bevétel dupláját lehessen beszed-

ni. És itt a lényeg! A sokmilliárdos
bevétel azon kívül, hogy gazdagít-
ja az önkormányzatokat és a par-
kolókat üzemeltető társulásokat,
kft-ket, hoz-e bármilyen hasznot
az autósoknak gyalogosoknak, te-
hát az istenadta pórnépnek? A
költői kérdésre – sajnos, sajnos –
egyértelmű nem a válasz. Vajda
Pál főpolgármester-helyettes sze-
rint a parkolási díj nem az autó-
sok megsarcolása, hanem szabá-
lyozó eszköz. Pedig mégis az, leg-
alábbis Magyarországon. Ez pedig
könnyen belátható a tények tükré-
ben. Tény, hogy Budapesten 594
ezer személy- és 78 ezer teherau-
tó, 13 ezer motorkerékpár és
4300 busz járja az utakat. Az agg-
lomerációból 400 ezren járnak
Budapestre kb. 200 ezer autóval.

A közel egymillió autó naponta át-
lagosan egy órát közlekedik és 23
órát parkol valahol. Azonban tény
ugyanakkor az is, hogy a parkolá-
si díjakból befolyó összegeket Ma-
gyarországon nem fordítják új és
ingyenes, vagy legalábbis kedvez-
ményes parkolóhelyek létesítésé-
re. Tény, hogy minden parkolásra
kifizetett 100 Ft 45-60%-át az üze-
meltetési költségek teszik ki. És
tény az is sajnos, hogy a parkolási
díjakból így fennmaradó össze-
gekből az önkormányzatok csak
újabb drága, fizető parkolók léte-
sítését támogatják.  Az V. kerület-
ben,  például sikerült  a több száz
forintos óránkénti parkolási díjak
milliárdos hasznából létrehozni a
magántőke által működtetett 500-
600 Ft-os óradíjat felszámoló

Szent István bazilika előtti és Sza-
badság téri mélygarázsokat. Mind-
két helyszínen kevesebb lett az új
és drága parkolóhelyek száma,
mint a korábbi parkolóhelyeké. A
világvárost építő főpolgármester
és városleépítő csapata nem épí-
tett új felüljárókat, nem csökken-
tette a lámpás kereszteződések
számát, nem épített elkerülő uta-
kat. Sikerült viszont töredékére
csökkenteni a BKV járatainak sű-
rűségét, és minden üres ígérettel
ellentétben nemhogy növelte vol-
na, de csökkentette az ingyenesen
igénybe vehető P+R parkoló he-
lyek számát. Ennek legszomo-
rúbb példája, hogy a metró Örs
vezér téri végállomásánál, ahol
még nem is olyan régen közel
2000 autó parkolhatott ingyen,
ma már csak az Árkád bevásárló
központ mélygarázsában parkol-
hat jóval kevesebb jármű.  Marad
tehát a közlekedni vágyó autósnak
az elviselhetetlen fenntartási költ-
ségekért cserébe az áthatolhatat-
lan dugók dzsungele, a fekvőrend-
őrök és kátyuk által biztosított
terep-rally, szlalom feeling, a mini-
mum negyedórás fizető parkoló-
hely keresgélés után pedig járulé-
kos „élvezetként” a lejárt parkoló-
jegy utáni pótdíjfizetés lélekemelő
tapasztalata. Aki nem hiszi, járjon
utána! De ne gyalog, mert akkor
fönnáll a veszélye, hogy a nagy vá-
rosvezető, D. G.  képzeletbeli vi-
lágvárosához méltó „tisztaságú”
Budapestjének négyzetcentiméte-
renként legalább kétszer felhasí-
tott járdáin kutyagumiba lép. Aki
nem elég óvatos az akár belees-
het az egyik, világvárosi szokás
szerint hetekre jelöletlenül nyitva
hagyott építkezési gödörbe is. Le-
hetőleg ne menjen kerékpárral
sem, mert ma még ott is életve-
szélyes kerékpárral közlekedni,
ahol van kerékpárút. De nem ér-
demes metróval, busszal, vagy vil-
lamossal, HÉV-vel, sem belevágni
az utazási kalandba, mert ezekre
olyan sokáig kellene várni, hogy
mire megérkezik a túlzsúfolt já-
rat, a tüdőrák úgyis végez a pró-
bálkozóval. – R. P.

Parkolási adó-nem

Autó és adó

Autók, kukásautó,  parkolóóra, szomorúság – világvárosi életkép

A

Az MSZP–SZDSZ-kormányzat az adók és járulé-
kok formájában elképesztő mértékűre növelte az
autótulajdonosokra nehezedő állami elvonásokat.
Sehol a világon nem fizet olyan sokat a gépjármű-
fenntartó, mint Magyarországon és sehol a vilá-
gon nem kap cserébe vissza olyan keveset a szol-
gáltatásokban, úthálózatban, mint a nemzetközi-
középszerűség kormánya által (meg)vezetett or-
szágunkban.
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mi a külsőségeket illeti,
nem volt nehéz észreven-

ni, hogy az egyébként
alaposan megszponzorált ese-
ményről – pontosabban fogal-
mazva az odalátogatókról – a
szervezők igyekeztek a lehető
legtöbb bőrt lehúzni. Valószí-
nűleg ezt a szándékot jelképez-
te legalábbis az 1000 forintos
belépőjegy és a legolcsóbb ne-
dűk 160 forint/deciliteres szin-
ten rögzített árfolyama. A láto-
gatók számának megugrása

mellett a fesztivál földrajzi érte-
lemben is terjeszkedésnek in-
dult: a jellegzetes fabódék ezút-
tal a Nemzeti Galéria nyugati
teraszát is elborították, ami ál-
tal az egész rendezvény volta-
képp kettészakadt.

Ne legyünk azonban igazság-
talanok, hiszen a pár pohár
után eltűnedező kellemetlensé-
geket bőven ellensúlyozta a kí-
nálat. A Tizenkettedik Nemzet-
közi Budapesti Bor- és Pezsgő-
fesztiválra csaknem száz kiállí-
tó hozta el termékeit, hogy be-
lopja magát a hazai és a nagy
számban felvonult külföldi kö-
zönség szívébe. S bár a díszven-
dég Andalúzia volt, a derék his-
pánokon kívül alig árválkodott
egy-egy francia és olasz bódé
Savoyai Jenő lovas szobra tövé-
ben: az idei fesztivál a magyar
bor nagyszerű seregszemléjé-
nek (hehe) bizonyult. A jelek
szerint tényleg kezd magára ta-
lálni a nagy hagyományú, de a
szocialista tömegtermelés kö-
vetkeztében a múlt század má-
sodik felében a lőreipar irányá-
ban elmozdult magyar borá-
szat. Az elmúlt években megállt
a szőlőterületek zsugorodása, s
– miként azt a fesztivál kiállító-
inak névsora is visszaigazolta –
gombamód szaporodnak az egy-
kori állami gazdaságok romjain

létrejött családi pincészetek. A
mindenki által ismert dél-du-
nántúli vörösbor-fejedelmek
(Gere, Bock, Tiffán,
Vesztergombi, stb.) mellé egyre
gyorsabban emelkednek a „ki-
csik”: huszonkét borvidékünk
szinte mindegyike büszkélked-
het már egy-egy országos is-
mertséget kivívott családi gaz-
dasággal. 

A magyar borászat terjeszke-
dési szándékait visszafogottan
fejezte ki a történelmi Magyar-
ország negyvenegy borvidékét
ábrázoló, a fesztivál helyszíné-
nek kellős közepén – amúgy
miheztartás végett – felállított
gigantikus térkép. Komolyra
fordítva azonban a szót: a pers-
pektívákat jól mutatja, hogy az
elmúlt években sorra végeznek
nagy megmérettetésekkor az él-
bolyban egyes hazai pincésze-
tek olyan világfajtákkal (pl.
cabernet sauvignon), amelyek
esetében igen erős az „ősho-
nos” konkurrencia. Ez különö-
sen annak figyelembevételével
jelentős teljesítmény, hogy né-
hány kistérség mikroklímájától
eltekintve Magyarország nem a
nagy vörösborok hazája. Mind-
azonáltal – bár bevallottan el-
fogult amatőrként nem mérték-
adó e sorok írójának véleménye
– igazi komparatív előnyt ha-
zánk valószínűleg az üde, gyü-
mölcsös zamatú száraz fehér-
borok terén élvez a nemzetközi
mezőnyben. Számos borfajta
esetében – vegyük példának
okáért a Somlói Juhfarkot – a
világon egyedülálló zamatvilág-
ról, hungarikumról beszélhe-
tünk. Örvendetes volt látni,
hogy a klasszikus világfajták
mellett a magyar „fajtajelleget”
is jelentős mértékben kidom-
borította az idei borünnep. 

A befutott, s nagy mennyi-
ségben  külföldre termelő pin-
cészetek – így pl. a brit piacra
specializálódott Hilltop borá-
szat – kitűnő ízeik mellett egy-
séges, vonzó és elegáns arculat-
tal is hívogatták fogyasztóikat.

Mielőtt azonban nagyon elbíz-
nánk magunkat, jegyezzük
meg: van még hová fejlődnünk.
Sajnos azonban nem volt elszi-
getelt jelenség, amit az egyik
neszmélyi pincészetnél tapasz-
taltunk: kitűnő borait, köztük
a Hilltopéval vetekedő csersze-
gi fűszeresét a termelő klasszi-
kus kádárista borospalackban,
jellegtelen címkével kínálta. Is-
mét fellapozhatjuk tehát a
közhelyszótárat, s megállapít-
hatjuk: jó bornak is kell a cé-
gér.    – B. L. CS.  

Látogatás a borfesztiválon • Fel, támadunk?

Magyar borban az igazság
Sorbanállás, drágaság, hömpölygő emberáradat –
a pár évvel ezelőtt még szinte családias hangulatú
budavári borfesztivált is utolérte a végzet, már
ami a populáris tömegrendezvénnyé válást illeti.
Némi szerénységgel azonban tegyük hozzá: egy is-
mét feltörekvő borhatalom esetében ez így termé-
szetes.  S  bár e sorok írója még korántsem tart
ott, hogy egy korty után minden fontos dolgot
tudjon egy-egy borról, szenvedélyes laikusként
megfogadta: ezentúl csak a végszükség esetén
iszik soltszentimrei kannásat, ezzel is hozzájárul-
va a magyar borkultúra fejlődéséhez.

Csoda Villányból

Csak egy pohárkával!

A
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os hát, először is az ünnep-
ről. Idén is ünnepelünk, ki-
ki a maga módján.  Tudjuk

azt is azonban, hogy nem volt
mindig szabad az ünnep: egykori
hatalmi szervek jegyzőkönyveit
lapozgatva könnyen bukkanha-
tunk bizony olyan részekre, ame-
lyeknek nagyjából ez a lényege:
ejnye, elvtársak, megint itt van ez
a fránya október, mit csináljunk,
hogy ne legyen balhé? Balhé
azonban nem lett, hiszen akkori-
ban, hosszú, hosszú évtizedeken
át Grósz elvtárs, Biszku elvtárs,
Marosán elvtárs kielégítően gon-
doskodtak arról (főleg a kerek év-
fordulókon), hogy a szocializmus
építése a megszokott nyugalom-

ban és a korábbi kiemelkedő ha-
tékonysággal folyjon.   

Ünnepeltük tehát már sokféle-
képpen e jeles napot, a terror
alatt először titokban, rejtett szo-
bák sötétjébe bújva, amikor a for-
radalom lángját csak november
4-én az ablakokba kitett gyertyák
őrizték, majd utcai tüntetések-
kel, megemlékezésekkel, mikor a
diktatúra nem mert már kemé-
nyen közbeavatkozni. Október
23-a üzenetének legméltóbb elis-
merését mégis a köztársaság kiki-
áltása jelentette 1989-ben, és az-
óta minden évben szabad volt,
sőt, illett e napot minden kor-
mánynak méltó módon megün-
nepelni.

A mostani kormány is érzi,
hogy csinálni kéne valamit. Vala-
mi méltót. Ejnye, elvtársak,
megint itt van ez a fránya októ-
ber, mit csináljunk, hogy ne le-
gyen balhé? Megvan! Csináljunk
installációt a Kossuth térre! Az jó
nagy lesz, a nép is szeretni fogja,
legalább annyira, mint az újpesti
plázst vagy a jégpályát, a ponton-
hídról nem is beszélve. Az újság-
íróink meg megírják majd, hogy
a kormány milyen frappánsan
emlékezett meg ’56-ról, bezzeg a
Fidesz szokásához híven az ut-
cán szítja az elégedett lakosság
nemlétező indulatait. A koszorú-
zás nekünk úgyis mindig gáz, a
fasiszta csőcseléktől soha nem
tudunk méltó módon emlékezni.
Az installáció fényesen bizonyítja
majd, hogy csak mi vagyunk az
ellenforradalom igazi letétemé-
nyesei, a Fidesz és a többi fasisz-
toid párt csak ki akarja magának
sajátítani az ünnepet. Különben
is, ’56 baloldali gyökerű népfel-
kelés volt, Kovács László is meg-
mondta. Na jó, Mansfeld Péter és
Tóth Ilona nem volt baloldali, de
köztörvényes gyilkosokként nem
is lehettek azok. Még Sztálin elv-
társ szobrát is az öntudatra ébre-
dő baloldali tömegek döntötték
le. Bizonyám. 

A forradalmat valóban fel le-
het fogni holmi látványosság-
ként, installációként is. A nép-
nek – az egykori május elsejék
nagyon jó példái ennek – nem
kell ezerrel nyomatni az ideológi-
át, elég az ingyensör, ingyen-
virsli, és Kádár elvtárs vagy ma
valami más nevű elmondja, hogy
„képesek vagyunk, erősek va-
gyunk és igazunk van”. Ebből a
szempontból még az is mindegy,
hogy megvalósul-e Horn „mit-
bőgsztevadbarom” Gábor agy-
szüleménye („Akkor végeztük jól
a dolgunkat, ha az ’56-os kiállítá-
son egy szélsőségesen jobboldali
fiatal ugyanúgy azt érzi, hogy ka-
pott valamit, mint – ad absur-
dum – egy munkáspárti aktivis-
ta” – mondta nevezett nemrégi-
ben az Indexnek, nyilván előze-

tes gondolkodás nélkül), az vi-
szont mindennél élesebben ki
fog tűnni, hogy ’56 a baloldal
egyes prominenseinek szemében
csak merő installáció, amely egy
számukra kellemetlen kötelessé-
get próbál úgy leplezni, hogy köz-
ben lehetőleg politikai tőke is ko-
vácsolódjék a dologból. Lehet
baloldali forradalomnak csúfolni
’56-ot, lehet Mansfeld Péteréket
gyilkosnak nevezni. Lehet. De
azt már senki sem fogja elhinni,
hogy 56-ban nem a szovjet tan-
kok hátán jött vissza hazánkba
az az egyes szocialisták által is
óvatosan kritizált nómenklatúra,
amely ma a tényleg tisztességes
és a forradalom üzenetét megér-
tő baloldaliak ünnepét is elront-
ja. Minden évben.

„Október 23-ával kapcsolat-
ban a kormánynak is megvan a
maga felelőssége” – mondta az
ünnepségekre célozva az Öröm-
koncert-, pontonhíd- és installá-
cióügyi államtitkár, bár a pil-
lanat hevében minden bizonnyal
nem gondolta át e mondatának
összes értelmezési lehetőségeit.
Mi átgondoltuk. És Ön?    – R. T.

Ehavi múltidézőnk természetszerűleg nem kerül-
heti meg, hogy ne ejtsen szót az ’56-os magyar for-
radalom és szabadságharc ünnepéről. Azonban
minden évben egyes (baloldali) pártok megvádol-
nak más (jobboldali) pártokat, hogy aktuálpoli-
tikával rontják az ünnep méltóságát, nem véve
észre azt, hogy ez valójában nem aktuálpolitika.
Annak álruhájában csak a múlt kísértete tér év-
ről-évre vissza a Köztársaság térre, hogy ott bor-
zolja a kedélyeket. 

Hogyan ünnepel a nómenklatúra?

Installált ’56 
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A forradalom mártír-miniszterelnökének, Nagy Imrének szobra Budapesten
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erre folynak a közpénzek,
jobbra vagy balra? – ez az
a kérdés, mely hónapok

óta foglalkoztatja elsősorban a po-
litikusokat. A plebsnek meg ott
van a Survivor című tévé izé Stohl
Bucival, naplementével, nagy mel-
lű csajokkal. Zabáljanak kalandot
meg romantikát a népek, persze
csak azután, hogy rendben befi-
zették a „lassan mondom gáz”
árát. Ha majd megerőszakolja
Kulcsár Attilát a bécsi fogda pa-
rancsnoka, esetleg László Csaba
sajtótájékoztatóján kettéharap egy
zöld, szőrös hernyót, akkor lesz új-
ra érdekes a K&H brókerbotrány.
Addig meg szöszöljön vele az a sok
szemüveges ott a Parlamentben,
meg az újságok hasábjain. 
Most épp azt látjuk, hogy a ban-

kárpárt és klientúrája minden ere-
jével igyekszik az ellenoldalra rá-
tolni a felelősség terhét. Ez azon-
ban nem tűnik egyszerű feladat-
nak. Mert míg bal felől hat-nyolc
név kapcsolódik az ügyhöz, addig
a másikon nem találni érintettet.
A közvélekedés – mondanunk
sem kell, a vicc jelmezét öltve – in-
tő jelként hamar megjelent: Két
szocialista a K&H Equities ügy ki-
pattanása után találkozik az ut-
cán. – Hogy vagy? – kérdezi az
egyik. – Megvagyok, és te? – Én
még nem, de már köröznek. 

Valahogy így. A szocialisták
azonban pisztrángként úsznak

szembe az árral. Ha az Equities-
ből nem lehet semmi terhelőt ki-
hozni, új fogást kell keresni a nagy
riválison. Hogy ez az új téma már
nagyon régi (ti. a Fidesz székház-
ügy) csak azt mutatja, hogy nincs
muníció a tarsolyban. Bolgár
György szerint – kissé leegyszerű-
sítve – az van a választók fejében,
hogy a Fidesz lop. Hogy a mobil
klozet hogyan lett a bolgári kép-
zettársítás tárgya, ennek megfejté-
sén még dolgozunk. Ami viszont a
lényeg, hogy az MSZP sohasem
lop, az MSZP kap. Milyen más,
igaz? Puch László példának oká-
ért egy luxusautót. A köztársaság
megannyi kis szocialistája (vö.
nép) pedig több pénzt. Kaptunk
szocialista örömünnepet földön-
égen meg örömkoncertet, amin
maga az örömapa, Medgyessy Pé-
ter mondott beszédet. Örömünket
csak az árnyékolja be kissé, hogy a
Fidesz lop. Lopnak ezek, el lett ne-
künk magyarázva. Nekem egé-
szen konkrétan itt van a fejemben,
megmutassam? Jó, hát minden
nem fér bele. A „Fidesz bűnök”
nem létét kimondó jogerős bírósá-
gi végzésnek fenntartott helyet a
csapatjátékot játszó füzetosztók
foglalták el. A bírók csak kukacos-
kodnak, miközben a Fidesz lop.
Ha ezek folyamatosan csak a para-
grafusokat böngészik, sohasem
lesz rend ebben az országban. Jól
látjuk, Bolgár úr?   – Z. E.

határontúli magyar kisebbsé-
gek által 1990 után megfogal-
mazott autonómia-model-

lek, amelyek egymástól is lényege-
sen különbözőek lehetnek, valami-
féle, az egyéni vagy kollektív, szemé-
lyi, területi illetve kulturális, etnikai
alapú autonómiafajták keveréké-
nek tekinthetőek. Általános tapasz-
talat, hogy a szomszédos államok
demokratizálódási folyamatával
párhuzamosan a személyi szintű
autonómia megadása nem okozott
különösebb problémát, azonban az
etnikai, vagy ne adj’ Isten annak te-
rületivel kombinált változatának
még a felvetése is heves ellenállásba
ütközött. A kilencvenes évek
második felétől azonban az autonó-
mia kialakításához szükséges
lépések sorozata lelassult, vagy telje-
sen leállt. Ezzel párhuzamosan in-
tenzitásában csökkent, majd tulaj-
donképpen megszűnt a többséggel
való tárgyalás az autonómiáról. A
nemzetközi szinten adódó szűkös
nyomásgyakorlási lehetőség is ki-
használatlanul maradt.  A magyar
kisebbségek mindennek ellenére
megoldatlan helyzete lépéskény-
szerbe hozta a magyar politikai eli-
teket. A helyzetre adott egyfajta vá-
lasznak tekinthető a státustörvény
kidolgozása, amely szintén a hatá-
ron túli magyar közösségek hely-
bennmaradását tűzte ki célul. Saj-
nos az elmúlt időszak történéseit fi-
gyelembe véve, a törvény eredeti el-
képzeléseinek gyakorlatba ültetésé-
re és konkrét hatásainak felmérésé-

re nem maradt elég idő. A kihívásra
adott megoldásként merült fel a ket-
tős állampolgárság kérdése. Annak
nem kellően átgondolt alkalmazása,
az eddigi határon túli nemzetstraté-
giával szemben fejtheti ki hatását, a
kisebbségi magyarság anyaországba
való áttelepülésének fokozódásához
vezethet. Felvetődik annak gyanúja
is , hogy ez egybeesik a szomszédos
államok érdekeivel is (etnikai
homogenizáció), ami magyarázatot
adhat azok első pillanatra meglepő-
nek tűnő, a kérdéshez való pozitív
viszonyulására is. Tanulságos Nagy-
Britannia példája, ahol az állampol-
gárság megadása nem jelenti auto-
matikusan a letelepedés elősegíté-

sét, az csak útlevél-használati, beuta-
zási kedvezményekkel jár. A kettős
állampolgárság ilyetén való megkö-
zelítése, nem járna együtt a határon
túli magyarok tömeges áttelepülésé-
vel, ugyanakkor csökkentené azok
kiszolgáltatottság érzését, lehetővé
tenné az EU-n belüli szabad közle-
kedésüket. A kettős állampolgárság
intézményének az autonómia intéz-
ményével való egymásra épülése nö-
velheti az elszakított területek ma-
gyarságmegtartó erejét, biztosítván
a gyarapodás lehetőségét is.        

– SZABÓ ISTVÁN LÁSZLÓ

„Elítélem a magyar kormánytisztségviselők meg-
nyilvánulásait, amelyek űrt, szakadékot teremtet-
tek a nemzettestben azzal, hogy felkorbácsolták
az anyaország közvéleményét olyan kérdésekkel,
hogy milyen jogon akarunk mi állampolgársá-
got.” (A Magyar Nemzet idézi Kasza Józsefet, a
délvidéki VMSZ elnökét, 2003. szeptember 29-i
számában.)

Autonómia vagy (és)
kettõs állampolgárság?

»A nemzetközi szinten
adódó szűkös 

nyomásgyakorlási lehe-
tőség is kihasználatla-

nul maradt«

„Ne áltassuk magunkat és a fideszeseket sem: ter-
mészetesen senki nem hiszi azt, hogy a Fidesz tisz-
ta volna, még akkor sem, ha az ügyészség sorozato-
san még a gyanúját is elhessegeti annak, hogy az
Orbán-kormány alatt bárki tisztességtelenül bánt
volna a közpénzekkel. A választók fejében az is ki-
törölhetetlenül benne maradt, hogy a Fidesz-éra te-
le volt lenyúlással, simlivel, a közpénzek nagyvona-
lú, gátlástalan, hordozható vécés eltüntetésével.”
(Bolgár György, Népszava, szeptember 12.)

A választók feje
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ávézóban üldögélünk,
rá várva. Fénylik az asz-
falt, bólogat az eperfa

lombja, jószagú őszi délután
van. Krúdysodásunkat kissé fel-
háborodott, ám visszafojtottsá-
gában is szenvedélyes csevely
szakasztja meg. A szomszéd asz-
talnál két hímnemű, ellenben
bölcsész voltát letagadni képte-
len egyén cserél eszmét. Undo-
koskodó odanézésünket („hal-
kabban, haversrác”) merész
vállrándítással konstatálják, és
népnevelő céllal falzettben
nyomják tovább.

– Tudod miért félek? Azért,
vaze’, mert ezeknek minden
mindegy. Ahogy az a hülye a ha-
todikról beszólt, és leköcsögö-
zött, az csak abban különbözött
a rohadt fasisztáktól az egyete-
men, hogy suksükölt. A más-
ként gondolkodás ma is veszély,
ezeknek mindegy, hogy Kádár,
Rákosi vagy Horthy. Mindent el-
tipornának – és közben kihívó-
an ránknéz. A vele lévő nyak-
kendős pajtás buzgón bólogat.
És ömlik a szó tovább.

Mi látványosan beletemetke-
zünk a mindig magunknál hor-
dott Nótakedvelők Lexikonába.
Hiába. Barátunk befut. És meg-
történik az, amitől viszont mi
féltünk a lelkünk mélyén: isme-
ri a két jelentős szabadgondol-
kodót. Be is mutat nekik. Most
már négyen ülünk együtt, és a
csendből várat lehetne építeni.
A ballonos önreflektíven, kínos
vigyorral az ajakán megemlíti,
hogy kicsit „a társadalom közér-
zetéről beszéltünk” (sic! sic!
márminthogy „mi” – még eccer
sic!), késős barátunk pedig nem
tudván, hogy a diszkurzív terek
miféle egymásra csúszásába té-
vedt bele, örvendezik, hogy
nincs végre az a hülye csend, és
lelkesen felveszi a fonalat. Pilla-
natokon belül ott vagyunk
megint, hogy a magyar társada-
lom totalitárius ösztönei réme-
sek, ez a ballonos sukeromat
mire emlékezteti: beszólás, ve-
rés, vagon – tiszta sor.

Szögezzük le mindjárt,
hogy galamblelkű demokra-
ták vagyunk, kardozós-
fűrészelős filmeket csak vasár-
nap esténként nézünk, nem
lökünk le járókeretes néniket
a lépcsőn és a kerületi SZDSZ-
iroda zárjába is csak fiatalabb
korunkban csöpögtettünk pil-
lanatragasztót. Ámde a provo-
kációkat nem kell a végtelen-
ségig eltűrnünk. Fellépésünk
ijessze csak meg kedves be-
szélgetőpartnereinket, higy-
gyék csak azt, hogy Prónay
Pali bácsi dúdolt nekünk este
elalváskor. A probléma azért
igényel erélyes fellépést, mert

pontosan a megindokolhatat-
lanról és az irracionálisról
szól. Egy amúgy és annak ide-
jén vicceseket író alkotó, aki
mára szinte csak a habzó szá-
jú publicisztikában éli ki ma-
gát (igen, igen, nem kell szé-
gyellni Eörsi Istvánra és példá-
ul az Emlékezés a régi szép

időkre című könyvére gondo-
lunk), rendszeresen megírja
Nácikám jelentkezik-felütésű
és -című írásaiban, hogy őtet
telefonon egy nyilvánvaló el-
meháborodott zaklatja, és ő
emiatt fél. Eörsi tehetséges és
ezért hatásos. Kertész Imre,
aki volt annyira balek, hogy a
kilencvenes évek elején valu-
takihágáson kapták és ezért
valóban megalázóan bántak
vele, ebből az életérzésből épí-
tette fel elmúlt tizenhárom
évének nyilvános megszólalá-
sait: ő bizony fél, ha rászól-
nak a hentesnél. Sajnálatos vi-
szont, hogy bächerivánok és
fábripéterek követik őket,
akik bátran kiáltják világgá,
hogy ők is félnek. Ami azért
felháborító dolog, mert éppen
az emberi érzelmek egyik leg-
irracionálisabbjára játszik rá
idióta politikai célok kedvé-
ért. Leírhatnák azt is, hogy ők
szerelmesek, de annak a job-
bosgyalázásban lényegesen ki-
sebb a húzóereje. Mi például
félünk a kutyáktól, az egerek-
től és a Szent Anna-tónál árult
micstől, ezeket mégsem köt-
jük össze a kitelepítésekkel.
Azt lehet mondani valakinek,
hogy ne idétlenkedj, nem így
van, ezek a tények, de felesle-
ges azt mondani, hogy ne félj,
ne légy szomorú, ne légy vi-

dám. Másfelől pedig ezek a
publicisták, akik – hogy, hogy
nem – mindig a baloldalról
félnek, meg vannak győződve
róla: személyük olyannyira
fontos, hogy félelmük közügy,
azt a világ elé kell tárni. Csak
azért, mert valami bolond
vénember vagy kigyúrt tahó
felismerte őket az utcán, és el-
ejtett néhány rejtett alannyal
operáló mondatot. A rafinál-
tabbja azt is le szokta írni,
hogy á, nehogy azt higgyük,
hogy ez csak a fenti két cso-
portra meg a szélpolgári né-
nikre igaz, a múltkor őt a
Bank utcában egy selyem-
nyakkendős, Gucci cipős em-
ber akarta felkötni, akinek
árpádsávos karszalag kandi-
kált ki a zsebéből, és épp a
plébánoshoz sietett. Persze
mindig előkapják az obligát

Bibó-idézetet a demokratáról,
aki nem fél, gondosan elfelejt-
ve az idézet első felét, valamint
azt a tényt, hogy nem ez a
bibói életmű legkidolgozot-
tabb része. Mi is futhatnánk
Lévai Katalinig, azért, mert a
Bajcsy-Zsilinszky úti Zóna fő-
nöke „Fideszesek kifelé!” felki-
áltással köszön be ügyfeleinek,
és, hogy ez minket mire emlé-
keztet, de mire volna ez jó?

Barátunk rájött, hogy nem
vagyunk szobatiszták, ennek a
két drága embernek minden
előzmény nélkül nekimen-
tünk. A small talk ügyes irá-
nyításával leválaszt minket a
ballonosról és a nyakkendős-
ről, arrébb húzzuk a székeket,
két részre oszlunk. Barátunk
pénzt kér kölcsön. A ballonos
szemében a hála könnycsepjei
csillognak.        – TVISZT OLIVÉR

Van olyan barátunk, aki képes egész Debrecenen
végighajszolni minket kakasos nyalókáért, van
olyan, aki megőrül a zsírkrétáért, mások meg jég-
kockával isszák a fröccsöt és fejhangon buszsofőrö-
ket leckéztetnek. Mégis szeretjük őket. Van például
egy, akinek az ún. kiülős helyek a kedvencei, igazi
mediterrán alkat, ha tehetné mandolinnal, steppelt
fekete pufidzsekiben, és ütemes „Juve, Juve”-kiál-
tások kíséretében dzsesszelne a Váci utcában. Ja,
igen. Késni is szeret. 
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Oli bácsi megmongya a frankót

A félelemrõl

»Pillanatokon belül ott
vagyunk megint, hogy 
a magyar társadalom

totalitárius ösztönei 
rémesek, ez a ballonos
sukeromat mire emlé-

kezteti: beszólás, verés,
vagon – tiszta sor«

»Mi például félünk 
a kutyáktól, az egerek-
től és a Szent Anna-tó-

nál árult micstől, ezeket
mégsem kötjük össze 

a kitelepítésekkel«
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rni sokféleképpen lehet. Tá-
jékoztató szándékú elfogu-
latlansággal (Őszidő*, Szép
házak); forradalmi hevület-

től aléltan (Szabadság). Intellek-
tuálisan orientálva (oh milyen
megengedő voltam – HVG, ÉS);
inkorrekt taktikázással (Népsza-
badság). Távolságtartóan elköte-
lezve (Heti Válasz) és politikacsi-
náló szempontok mentén (Ma-
gyar Nemzet). Végül pedig – ne
legyünk gyengék kimondani,
öles nyelvcsapásokkal utat vágva
a politika dzsungelében, elősegí-
tendő a szocialista Pobeda (jelen
viszonyok között Peugeot 607-es)
gyors előrehaladását (Népszava).

Söpörjük most félre azt a fik-
ciót, hogy létezik a Magyarorszá-
gon független újságírás. Amíg el-
bírja a nyomdafesték a Nobel-dí-
jas atomtudósnak tulajdonított

hamis (ellenzéket lejáratni kívá-
nó) levelet vagy amíg médiumok
szárnyán szárnyalhat az az okos-
ság, hogy a Pilis a föld szív
csakrája – nos, addig a mi cicu-
sunk is vidáman dörömböl, s mi
hónapról hónapra beengedjük
őt ide. Csapatostól jönnek, gyak-
ran nem könnyű közülük válasz-
tani. Vannak öles hazugságok és
szimpla butaságok. Egyik ebből
az irányból jön, másik amarról.
Ez azonban még kevés. Kell hoz-
zá az a mélyről fakadó ügybuz-
galom, az a párt iránti olyan el-
kötelezettség, mely ellen a jó íz-
lés az esélytelenek nyugalmával
indul harcba. Persze, mi is lát-
tunk már „az én miniszterel-
nököm”-ös kitűzőt, meg aranyo-
zott műanyag keretbe álmodott
Orbán Viktor-szentképet. Az is
kiverte a biztosítékot. Ugyanak-

kor az efféle gagyikkal közeli ro-
konságban élő szellemi izéket ki-
nyomtatni olyan hiba, mint
Fábry Sanyitól Naomi Campbell
interjút rendelni. Petri Lukács
Ádám a Népszava szeptember 8-i
számában nem bíbelődik az ese-
mények árnyalásával nyers egy-
értelműséggel ekképpen vágja ki
a rezet:

„Ugyanakkor az kétségtelen
tény, hogy Kovács László nemzet-
közi elismerést vívott ki külügy-
miniszterként, diplomáciai szak-
tekintély, tárcájának munkáját
sokan azok közül is méltányol-
ják, akik amúgy személyével
szemben antipátiával viseltet-
nek.” A Tom és Jerry-analógiát
használva tehát Kovács pártel-
nök a jó. A narráció szerint
azonban kell lenni egy rossznak
is. Petri Lukács ezt Jánosi Go-
nosz Györgyben véli megtalál-
ni, így teremtve meg a párt
antagonisztikus egységét:
„Az MSZP háza táján azon-
ban korántsem ilyen rózsás a
helyzet, a választmány elnöke a
Fidesz támadásait belső kavará-
sokra, értelmetlen és a szocialista

pártnak ártó megnyilatkozások-
ra használja fel, az elnökségi ülé-
sekről pedig bizalmas informáci-
ókat szivárogtat ki.” Hát így ke-
rül Jusztícia mérlege a Népszava
publicistájának kezébe, aki rög-
tönítélő bíróságként rendelke-
zik, Laci balra, Gyuri jobbra
Ádám pedig előre a vlagyimiri
úton.

Tessék, hogy az elején kihagy-
tuk a felsorolásból a saját lapun-
kat? Elnézést. Szóval írni sokfé-
leképpen lehet. Úgy is, mint Oli
bácsi, aki mindig megmondja a
frankót (UFi).                  – Z. E.

*Őszidő – a nyugdíjasok élet-
mód magazinja
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A jó, a rossz és a Petri Lukács
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gyébként nem váratlan kat-
tanást. Azért a levegőben
már jó ideje ott volt, hogy

valami nincs rendben, de egy
ilyet, amit most ő, még nála te-
hetségesebb arcok sem tudtak
volna kitalálni. Mert miről is van
szó? Élőlánc a Sorstalanság pilisi
forgatási helyszíne köré? Nem jó

dolog az, hogy így meg vagyunk
osztva Sorstalanság-ügyben, de
eltekintve attól, hogy ki hogy fog-
lal állást Kertész kapcsán, szerin-
tem a közvélemény megosztottsá-
ga egy időre elhalványult, amint
Szörényi megmondta. Mit is?
Hogy azért nem lehet ott forgat-
ni, mert a Pilis a nagypánsumér-

magyar prekeresztény szellemek
gyülekezőhelye,értsd: Piliscsabán
ma is él annak a vadásznak az
unokája, aki utoljára szellemet
etetni járt ki az erdőbe. Zajt hal-
lott, összekucorodott, vizelési in-
gerét elnyomta, hiszen nem akár-
mit látott: Emese lépdelt keresztül
az aljnövényzeten, vállán a megle-
pően férfias Fájdalomturul, és ép-
pen az utójátéknál tartottak.
Emese szép volt, mint egy iniciá-
lé, és a jópogányok disznó módjá-
ra való katolizálásáról énekelt.
Lábai szarvaslábak voltak, kör-
mei, hun mintára az égnek me-
redtek, és tenyérből evett. Bizis-
ten, mondogatta ez a vadász az
utódainak, ha nem ijeszti el a me-
netrendszerinti elővárosi vonat,
megfogom és hazahozom az al-
máriumba. 

Na, ezt bírta a szebb napokat lá-

tott, amúgy az Illés zenekarral zse-
ni-voltáról is bizonyságott tett Szö-
rényi. Még említett valamit, hogy
mi lesz, ha mégis ott állítanak fel
egy koncentrációs tábort (miért,
kérdezhetjük, felállítanak??), ezt
inkább hagyjuk, mert hányok. En-
nyit róla. Tényleg. És hadd említ-
sek egy kifejezetten fontos dolgot:
Pápai Lajos győri megyéspüspök
helyére tette ezt az egész prek-
eresztény kultma-gyar világot,
amely sajnos létezik, és nem is
gondoljuk, hogy milyen erős. És
nagyon egyetértünk Nemeskürty
tanár úrral abban, hogy a gyagya
turánkodók meg sumérkodók fel-
emelő történelmünket és legendá-
inkat hiteltelenítik csakráikkal.
Rossz látni, ahogy az Illés frontem-
bere egy gyékényen pálos-tál-
tosozik olyanokkal, akik a bokájá-
igsem érnek fel.                  – S. H.

Szörényi Leventének nem volt elég az István, a ki-
rály csíksomlyói gyönyörűszép bemutatója – volt
vele jó kis nyilatkozási kedv, maximálisan kiélve,
megtárgyalva, neki ez nem volt elég. Szörényi
rockoperettista úgy döntött: ezt az évet nem zár-
hatja úgy, hogy az ország népe ne tulajdonítson
neki némi kattanást.

E

Emese az erdõben
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– Gyakran hallunk arról,
hogy Magyarországon a költé-
szet  már csak keveseket érde-
kel, megszűnt az irodalom rend-
szerváltás előtti központi szere-
pe. Hogyan látja, olvasnak még
az emberek szépirodalmat?

– Kétségtelen, hogy a vers ügye
nem áll jól, de azt se felejtsük el,
hogy minden korszakban panasz-
kodtak a költők. Ennek ellenére
úgy látom, hogy a minket minden
percben elöntő hír-áradat köze-
pette nagyon nehéz a csöndesség-
re,  befelé figyelni – a költészetnek
ugyanis valahol ez az egyik fő fel-
adata. Mégis, az emberek jelentős
része vágyik a költészet adta csen-
dességre: elég sokat járom az or-
szágot, író-olvasó találkozókon,
szavalóestek zsűrijében úgy látom,
hogy Magyarországon még min-
dig sok embert (közöttük sok fia-
talt)  foglalkoztat az irodalom, az
olvasás. Mindent egybevetve, nyo-
maiban még ma  is él az a szelle-
miség, amit a nyolcvanas években
egyik francia költőbarátunk úgy
fogalmazott meg: nálunk, Fran-
ciaországban nagy a színpad és
gyenge az akusztika, nálatok kicsi
a színpad, de nagyon erős az
akusztika.

– Milyen a mai magyar költé-
szet „akusztikája”? Kérdezem
ezt azért is, mert napjainkban
egymással homlokegyeneset el-
lenkező nézetek léteznek a köl-
tészet, az irodalom szerepéről.

– Bár immár tizenhárom éve
mindenki azt ír, amit akar, meg-
maradtak a magyar irodalom ki-
mondó funkciói. A magyar szép-
írás Berzsenyi, Petőfi, Ady, József
Attila, Móricz, Illyés Gyula, Nagy
László nevével fémjelzett vonula-
tához érzem magam közel, amely
azt vallja, hogy az irodalom azért

mégis több játszadozásnál és első-
sorban közösségben kell, hogy
gondolkodjon. Ez ma korszerűt-
lennek tűnhet, de úgy érzem,
hogy a „küldetéses vétó”, a dolgok
kimondásának közösségre ügyelő
formája olyan hagyomány, amely-
hez ragaszkodnunk kell. Már csak
azért is, mert Illyés Gyula szép ké-
pével élve a magyar irodalom min-
dig is a kézfogások története volt;
a huszonegyedik században olyan
szellemi életre van tehát szüksé-
günk, ahol a különféle áramlatok
sokszínűsége mellett az alkotók,
műhelyek képesek egymással pár-
beszédet folytatni.

– Sok, önmagát visszamenő-
leges is ellenzékinek deklarált
emberrel szemben Ön valóban

nagy viharokat kavart, verseivel
szállt szembe  a puhának neve-
zett Kádár-diktatúrával. Mi kész-
tette arra, hogy megírja az
Öröknyár: elmúltam 9 éves és
később,  1986-ban A fiú naplójá-
ból című versét?

– Gyerekfővel éltem át 1956-ot,
a nyugati határ mentén laktunk:
nagymamám heteken keresztül
főzte az egytálételt a Nyugat felé
menekülő pesti srácoknak, akik
éjszakánként nekem, az ámuló
kölyöknek mesélték a Corvin-
közt, a harcokat, az orosz bevonu-
lást. Ezeknek a drága, szent su-
hancoknak az elmondása alapján
rajzoltam meg Budapest térképét
és ezeknek a fiataloknak az emlé-
ke kísért később Pannonhalmán,

a bencés gimnáziumban és Buda-
pesten is. Mélyen az emlékezetem-
be vésődött az is, ahogy édesapá-
mék szeméből a könny kicsordult,
amikor a rádió bemondta, hogy
Nagy Imrét – a törvényes magyar
miniszterelnököt – kivégezték.
Ezen emlékek munkáltak tehát
bennem, amikor az említett verse-
ket fogalmaztam: úgy gondoltam,
hogy beszélni kell erről a takart
sebről. S bár már a hetvenes évek-
ben írtam 1956-ról – metaforákba
rejtve persze a lényeget –, akkor a
cenzúra átengedte azt, amiért a
tatabányai Új Forrásnak és ké-
sőbb a Tiszatájnak bűnhődnie kel-
lett. A hatalom az 1980-as évek kö-
zepén már érezte gyengülését, a
tartógerendák recsegését-ropogá-
sát, ezért igyekezett erőteljesen fel-
lépni a hallgatást felrobbantó két
költemény ellen. S bár Központi
Bizottsági szinten számolták a szó-
tagokat, ma is úgy tartom: nem
voltam bátor, csak nem mertem
félni. Életem egyik legszebb pilla-
nata volt, amikor aztán 1989-ben
az újratemetésen az Írószövetség
nevében letehettem a virágokat
Nagy Imre koporsója elé. A néven
nevezés azonban sajnos mai napig
várat magára…

–  Mit jelent Önnek a szülőfa-
lu, a vasi Bérbaltavár? Ma mint-
ha legalábbis provincializmus-
nak számítana a ragaszkodás
megvallása.

– A szülőföldem, a vasi táj, egy-
általán a Dunántúl számomra lét-
elem: onnan vétettem; Pannon-
halma, Szent Márton hegye pedig
a maga hihetetlen történelmi leve-
gőjével és tartásával a varázshe-
gyet jelenti számomra. A verseim
is erről az indíttatásról, és persze
a legnagyobb emberi dolgokról
szólnak: szerelemről, hűségről,
boldogságról, halálról. És persze
szeretnék hitelesen szólni, fölrázó
részvéttel beszélni a vesztesekről,
azokról, akik már a szolidaritásra
sem szímthatnak. Úgy érzem,
döntő felelősségünk van abban,
hogy az egyre jobban szétszakadó
Magyarországról is szóljunk – hi-
telesen és érvényesen.     – A. B. A.

Nagy Gáspár az Öröknyárról, a varázshegyről és a szent suhancokról

Küldetéses vétó

„Az emberek jelentõs része vágyik a költészet adta csendességre”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évforduló-
jára készülve kerestük föl Nagy Gáspár Kossuth- és
József Attila-díjas költőt, a Hitel szerkesztőjét. –
Nem voltam bátor, csak nem mertem félni – nyilat-
kozta lapunknak Nagy Gáspár, utalva a tatabányai
Új Forrásban 1984-ben megjelent híres versét, az
Öröknyár: elmúltam 9 éves című írás megjelenését
követő politikai hajtóvadászatra. A költő úgy véli:
az ötvenhatról és Nagy Imre emlékéről nyíltan val-
ló verstől azért ijedt meg az egyáltalán nem kedves
hatalom, mert erejének gyengülését érezte.
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