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a hónap nyertesei

kacsák

a hónap vesztesei

ozzánk képest Amerika
egy kasztrendszer, ahol soha, semmi nem sikerül annak, aki nem a megfelelő helyre
született. Magyarország a korlátlan lehetőségek hazája, ahol
minden csupa vidámság és kacagás: még magyar állampolgárnak sem kell lenni életünk nagy
álmának megvalósításához, csak
egy jó erős reklámszatyorra van
szükség (na jó, legalább száz nejlonszatyorra), és mán vihetjük is
a hatmilliárdnyi pénzikét a tiszteletreméltónak álcázott pénzintézetből. Még arra is lehet időnk,
hogy beköszönjünk Marikának,
csak pszt!, az elnök urat ne zavarjuk, amúgy sem tudná megszámolni azt a rengeteg pénzt, ő
messzebbre tekint, erős, modern, európai villanykapcsolós
gyerekeket lát maga előtt, akik
két ingyenebéd között a földhivatalban pelenkáztatják magukat, és nem fordul fel a gyomruk
akkor, amikor volt bankja pénzmosási ügyeiben vizsgálódó köztisztviselőt – amúgy jó keresztapásan – kirúgással fenyegeti a
miniszterelnök.

acsamese, kacsatánccal –
színes, magyarul beszélő,
nemzetközi koprodukcióban készült pszichothriller. A
tartalom: Péter és Adrian régi jó
barátok, elmondják egymásnak
a problémáikat. A Budapestről
nyaralni menekülő magyar főszereplő (vágókép: nagytotál a
futó Péterről, mögötte azt üvöltik, hogy válság van) meghívja
Hortobágyra Adriant, aki ezt
örömmel elfogadja. A lazításnak induló hétvégéből durva
mészárlás lesz, pihés, aranyos
kacsákat terelnek a begőzölt két
jóbarát elé, akik frankón le is
szednek a kis állatkákból vagy
kétezret, néhány cimbora társaságában. Péter olyannyira szereti az egyenes beszédet és az
őszinteséget (vágókép: Hazudni
senkinek sem szabad – mondja
a kamerába Péter, és nem érti a
röhögést), hogy cseszik a Köztársaság polgárainak orrára kötni a vadászatot. Most pedig gyerekek, sipirc az ágyba és egy
szót sem akarok hallani, mert
jön Péter, és lelő benneteket,
mint egy rühös kacsát.

„A szerkesztő azt üzente”

tudja a legjobban, hogy a felügyeletre vonatkozó jogszabályok értelmében a PSZÁF-ot
döntően a versenyszféra tartja
el, hiszen a bankok, a brókerházak, a biztosítók forgalmuk
meghatározott százalékát kötelesek befizetni a felügyelet
kasszájába. Mi azért ebben a
hónapban utánajárunk a kettős állampolgárság ügyének
(meglepetés: a szocialisták már
megint csacsiságot beszélnek),
a vitorlázás szépségeiről írunk,
a Máv-életérzésről számolunk
be, és Oli bátyánk a bizonyos
körökben hódító, trendinek
vélt intellektuális renyheségről, az Új Jobboldalról mondja
meg a frankót.
– T. I.

H

Forró õsz
assan elkezdenek majd
hullani a levelek, melankolikusak leszünk, néha
még Gál J. Zoltánt is meghallgatjuk, mert megtelik a lelkünk
az elmúlás iránti vággyal, s elvágyódunk. Például egy olyan
helyre, ahol a saját fizetését a
duplájára emelő, dúsgazdag miniszterelnök nem az olcsó demagógiára építve dobálózik a
bankfelügyelet elnökének –
egyébként törvény által rögzített – fizetésével, hiszen mértékadó, európéer szakemberként ő
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Inter-Európai Köztársaság
Nem értjük – ez volt az első reakciónk. No, nem a
brókerbotrány egyre jobban terebélyesedő ügyét
– az többé-kevéssé követhető. Nem is a kormányfő magyarázatait – bár itt már több gondunk volt;
alapvetően érthetőek maradtak az eddig köztársaság-gyerek-paunió szellemi háromszögben mozgó szösszeneteket felváltó szpícsek a makulátlanságról. Ami teljességgel rejtély: hogyan lehetséges, hogy a rendszerváltás után tizenhárom esztendővel a miniszterelnök nyilvános hajtóvadászatot indítson egy köztisztviselő, a PSZÁF elnöke ellen. Akit hivatali vizsgálatai miatt vertek meg. A
nevetségességében is szomorú rendőrségi mellédumálást a seprűnyéllel kocogó emberről ne is
említsük, mert csak eldurranna a búránk.
ztán lassan elkezdtük megérteni: az ellen a Szász Károly
ellen folyik a kampány –
figyelem, egész majomsereg ugrik
a vízbe –, aki törvényes feladatainak eleget téve vizsgálódott. Annál a banknál, amely Medgyessy
Péter miniszterelnök előző munkahelye volt. Ahonnan szír állampolgárok 242 kiló tízezresnek
megfelelő pénzt, 6,2 milliárdot
vittek ki több fordulóban; még a
miniszterelnök bevallása szerint
is legalább „egy pici” pénzmosás
történt az ő hivatali ideje alatt.
Akárhogy is van, a klasszikus esettel állunk szemben: ha bankelnökként nem tudott róla azért, ha
tudott róla, azért kell vállalnia a
felelősséget Medgyessy Péternek.
Semmi esetre sem az a helyes eljárás, hogy az „emberek” türelmére hivatkozva követelni kezdi a
miniszterelnök az ügyben vizsgálódó Szász Károly lemondását. Itt
és most a végszükség esetére tartogatott, demokráciáért való sikongatás esete forog fenn: a módszer ugyanis, amivel a kormányfő
dolgozik, az ötvenes évek világát
idézi, ahol a jó Bástya elvtárs kijelölte a nép ellenségét, a jó nyomozó elvtársak meg már el is tüntették a megbízhatatlan elemet. S
különös ez a módszer azért is,
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mert a miniszterelnök előszeretettel veszi a szájára az erkölcs, az
igazság, a becsület kifejezéseket.
Amúgy lassan derengeni kezd,
hogy a rendszerint megvert ábrázattal fellépő valahai kancelláriaminiszternek, Kiss Elemérnek
nem a kormányfő erkölcsi érzéke
miatt kellett távoznia posztjáról: az
akkori vakerolást a „tiszta lapról”
visszamenőleg is érvényteleníti a
feltűnő ragaszkodás a Gyurcsány
Ferenchez hasonló haverokhoz, és
a kínos igyekezet, hogy elhárítsa
magától a sajtó és az ellenzék egyre kellemetlenebb kérdéseit. És saját pártja normálisabb felének a
kérdéseit is, hiszen láthatóan a szocialisták jó részének is elege van,
hogy tartsa a hátát a miniszterelnök, barátainak és üzlettársainak
üzelmeiért. Érthető reakció: nyilván nem lehet kellemes a csőstül
jövő megszorítások mellett még azt
is elmagyarázni a jóléti rendszerváltásba lassan belerokkanó választóknak, hogy igazából nem
úgy, de legalábbis nem annyit. A
koncertek, nagyívűnek szánt beszédek nem segítenek: Magyarország egyik legsúlyosabb válságát
éli. Rajtunk is áll, hogy ne legyen
Inter-Európai Köztársaság. Ahol
már csak a banán hiányzik az államforma mellől.
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Ne szólj Szász,
nem fáj fejem!
Úgy néz, ki, most már semmi sem menti meg Szász Károlyt attól, hogy
a kormány mártírt faragjon belõle. Medgyessy Péter a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének tervezett leváltásával hosszan elhúzódó,
a 2006-os választásokon ellene felhasználható, nemzetközi hullámokat is
keltõ botrány ódiumát vonja magára. Hát megõrült a szocialisták miniszterelnöke? Nem; józan politikus ilyen lépéssel csak egy esetben vállalja a
borítékolható népszerûségvesztést: ha ezzel valami nagyobb rosszat akar
elkerülni. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a miniszterelnök még azon az
áron is ragaszkodik a PSZÁF-vezetõ menesztéséhez, hogy Szász esetleg –
mert nyilván megfontolt ember – vész esetére tartogathat valamit a tarsolyában.
Az üggyel foglalkozó írásaink a 6-11. oldalon
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Ne szólj Szász,
nem fáj fejem!
(folytatás az előző oldalról)
ó, jó: a Postabank-botrányban a Fidesz is feszegette a
felügyelet elődintézményét
vezető Tarafás Imre felelősségét – a politika már csak ilyen
–, ám lényeges a különbség: akkor fel sem merült, hogy a jobboldal miniszterelnöke ezzel bármiféle, ellene folyó vizsgálatokat
akarna megakadályozni. Most a
szenvedélyes vadász hírében álló
Medgyessy kilövési engedélyt
adott Szász Károlyra – s a szocialista hajtók alig győzik becserkészni a vadat. Felemlegetik például, hogy az öt éve folyó pénzmosási ügyet a felügyelet csak
most tárta fel; sőt Medgyessy a minap már arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy a K&H-ügy leleplezése nem is Szászék érdeme,
hanem Kulcsár Attila dobta fel saját magát. A kormányfiak azonban arról nemigen beszélnek,
hogy az idestova öt éve folyó pénzmosásra Szász legkorábban három éve tudott volna fényt deríteni – tudniillik 2000 májusában

J

nevezték ki a PSZÁF élére. Ha pedig a rendőrség nem egy szövevényes ügyben hosszú éveken keresztül alig tud eredményt felmutatni, hogyan lehetne nagyobb
bravúrt elvárni a – nyomozati jogkörrel egyébként nem rendelkező
– pénzügyi felügyelettől?
Medgyessyék azonban nem válogatnak az eszközökben. Még mielőtt érdemben megvizsgálták volna, hogy a PSZÁF-ot terheli-e mulasztás az ügyben, a kormányfő sietett megállapítani Szász Károly
felelősségét (utoljára az ötvenes
években volt divat, hogy egy ítélet
már a tárgyalás előtt megszületett;
igaz, akkor is szocialisták uralták
a hazát), nyomatékul pedig a nyilvánosságra szabadították a felügyelet – úgymond – visszásságait
leleplező titkos jelentést. A kormány feje pedig egy nyári estén a
Magyar Televízió Híradójában a
következőképpen értékelte a senki
által sem ellenőrzött információkat tartalmazó dokumentumok
napvilágra hozatalát: „Ennek
alapján mindenki fantáziájára

Kormányzati nyomás alatt Szász Károly

van bízva az, hogy ebben mennyi
a realitás és mennyi az, ami vádaskodás” – hangzottak el
Medgyessy Péter – egy felelős miniszterelnök szájából legalábbis
meglepő – szavai.
Ha a kormány valóban szakmai
érvekkel kívánná alátámasztani,
miért is találja aggasztónak a felügyelet működését, nosza, elég lett
volna tanulmányozni a PSZÁF
esedékes éves jelentéseit. Ezzel
szemben a kabinet nemhogy a
2002-ről szóló beszámolót nem
tűzte még napirendjére, de a 2001es év – bő egy esztendeje elkészült

Török Zsolt szocialista parlamenti képviselő javaslata

Vagyonelkobzás és börtön?
„Nem tudom, számomra Szász
Károly egy nagyon komikus ember. Van egy vizsgálóbizottság,
az APEH-nál történt adatmentéseket vizsgáló bizottság, aminek
én is tagja vagyok, és ott is meghallgattuk a Szász Károlyt, szóval olyan érdekesnek tartom,
hogy megy az ember reggel úszni, mint Bástya elvtárs, akkor
6

amikor még nincs nyitva az
uszoda, és akkor megverik, de
úgy, hogy egyébként gyorsan felépüljön, pont akkor amikor
egyébként különböző jelentések
vannak. De már arról is volt szó,
hogy esetleg valami közlekedési
vétség miatt esetleg beszólt egy
másiknak, és az valahogy elégtételt vett rajta. Akkor utána hirte-

len előkerülnek olyan ügyek
mindig akkor, amikor szegény
Szász nyaka körül szorul a hurok, akkor ő mindig előhúz valamit a cilinderből, és próbál
itten mártírkodni, és úgy eladni magát, mint hogyha ő
valami politikai üldöztetésnek az áldozata lenne, engem
meg nagyon felháborít!

– értékelésének megtárgyalására
sem szakított még időt. Pedig a felügyelet időközben jelentős átalakuláson ment át: 2003. január 1től önálló költségvetési fejezetként
működik, s 2002 volt az első év,
amikor kizárólag saját bevételeiből – a pénzintézetek által befizetett felügyeleti díjból, valamint a
bírságokból –, állami támogatás
nélkül gazdálkodott. (E tény cáfolata azon vádaknak is, melyek szerint a PSZÁF közpénzt herdál: a
szervezetet valójában a magán-, illetve állami kézben lévő pénzintézetek tartják el.)

A jogszabályokat – nem betéve – de nagyon ismerem, de
sajnálom hogy ilyen jogszabályok vannak Magyarországon. Szász Károllyal és a vele
hasonlókkal szemben úgy kellene eljárni, hogy vagyonelkobzás, és onnantól kezdve
tárgyalunk, hogy meddig
fog a börtönben ülni.”
(Török Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő az Egri
Városi Televízió „Mérleg”
című műsorában, 2003.
augusztus 31.)
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Bár Szász Károly kinevezése
2006-ig szól, nem lehetetlen idő
előtt felállítani székéből. Az elnököt a parlament visszahívhatja,
„ha a kormány megítélése szerint
neki felróható módon nem tesz
eleget megbízatásából eredő feladatainak” – szólt a korábbi törvény egyik gumiparagrafusa. A
szövegből ugyan tavaly kikerült a
„kormány megítélése szerint” kitétel, ám a megfogalmazás még
így is tág teret nyújt az értelmezésre. Ha viszont Medgyessyék meggondolják magukat, s nem akarják vállalni a menesztés politikai
ódiumát, még mindig megtehetik,
hogy Szász alelnökének megteszik
saját emberüket. Ehhez még csak
parlamenti döntés sem kellene: a
törvény szerint a PSZÁF vezetőjének két helyettesét a pénzügyminiszter javaslatára a kormányfő
nevezi ki és menti fel.
A dolog azonban egyre kínosabb. A minap például hazánkban járt Elmar Brok, az Európai
Parlament külügyi bizottságának
elnöke, s hosszas szemöldökráncolás közepette azt találta mondani: meglepetéssel tapasztalja,
hogy Magyarországon a kormányzat leváltani készül a pénzmosásgyanús ügyeket vizsgáló ál-

lami intézmény vezetőjét. „Nem
gondolom, hogy ez a döntés megfelelő lépés lenne a bővítési folyamatban” – jelentette ki a politikus, s hozzátette: lehet, hogy a
külügyi bizottság napirendjére
tűzi majd a kérdést – ami aligha
jönne jól az unióban mindenáron megfelelni igyekvő szocialistáinknak.
„Egy valóban független elnököt akarok a PSZÁF élén látni; a
gazdasági életben sok ilyen ember van, biztosan megtaláljuk a
megfelelő jelöltet” – jelentette ki
Medgyessy Péter. E nyilatkozata
is arról tanúskodik, hogy immár
teljesen elveszítette a mértéket, s
félkegyelműnek véli Magyarország lakosságát – épeszű ember
ugyanis nyilván nem hiszi el,
hogy a kormányfő mindezek
után nem a saját bábját ültetné a
felügyelet élére. De nem; lehet,
hogy tévedünk. Egy esetben
Medgyessy mégis elkerülheti ezt
a látszatot – mégpedig akkor, ha
jól kitervelt vezércsellel egy jobboldalinak ismert embert tesz
meg PSZÁF-elnöknek.
Láttunk már ilyesmit, s a
Centrumpárt környékén sem
tömtek még be minden éhes szá– ZS. ZS.
jat.

Így történt • A fantomcégektől az elfogatóparancsig

A botrány krónikája
1. 2000. május 9-től a Ruian Guang Yu Knitting Co., a China
Ningbo, a Futtong Kft. nevű cégeknek és Zhang Man Xin nevű személyeknek gyanús körülmények között, több részletben, több mint 900 millió forintot utalnak át az Inter-Európa
Banktól.
2. 2000. július 8-tól Abdo Mah Moud és El Abed Hasan nevű
személyek több részletben, 6,2 milliárd forint bűncselekményből származó készpénzt vesznek fel az Inter-Európa
Bank pénztárából. A kifizetett pénzek olyan fantomcégektől
származnak, amelyek később megjelennek a K&H ügyben ismertté vált VIP-listán.
3. 2002. május 27-én Medgyessy Péter miniszterelnök lesz.
4. 2003. június 16-án hajnalban Szász Károlyt, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét a Budakeszi úton
súlyos bántalmazzák. Az nyolc napon túl gyógyuló sérülései
miatt kórházba került elnök nyilatkozata szerint: „ez egy politikai bűncselekmény”. A PSZÁF elnöke közli: aznap éppen
a Pannonplastban állami segédlettel végrehajtott törvénytelen
tulajdonszerzésről készítettek elő határozatot.
5. 2003 júniusától, a Pannonplast-ügy kirobbanásától kezdve
a gyanús banki átutalások és pénzfelvételek ritkulnak.
6. 2003. július 28-án a PSZÁF helyszíni célvizsgálatot kezd az
Inter-Európa Banknál pénzmosás gyanúja miatt.
7. 2003. augusztus 6-án Medgyessy Péter az MTV Este című
műsorában határozottan bírálja az ügyet kirobbantó PSZÁF
vezetését.
8. 2003. augusztus 18-án a PSZÁF feljelentést tesz az InterEurópa Banknál történt pénzmosás miatt.
9. 2003. augusztus 18-án Medgyessy Péter egy interjúban arról beszél, hogy „elfogyott az emberek türelme” a PSZÁF elnöke iránt.
10. 2003. augusztus 28-án a a rendőrség őrizetbe veszi El
Abed Hasan szír állampolgárt, míg a másik gyanúsított személy időközben – a magyar hatóságok orra előtt – külföldre
távozik, ellene nemzetközi elfogatóparancsot adnak ki.

Ostrom alatt a PSZÁF székháza
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11. 2003. augusztus 29-én a Fővárosi Bíróság hivatalosan igazolja, hogy Medgyessy Péter 1998-tól 2002. április 29-ig az
Inter-Európa Bank vezetője, felelős tisztségviselője volt.
7
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Külföldi vélemények a PSZÁF-ügyről

„Megrémültünk”
Feltűnően idegesen reagált a Külügyminisztérium
politikai államtitkára arra a nyilatkozatra, amelyet
az Európai Parlament külügyi bizottságának elnöke fogalmazott meg minapi budapesti látogatása
során a PSZÁF-üggyel kapcsolatban. Bársony
András – a diplomáciában némileg szokatlan módon – „felelőtlen politikai magatartással” vádolta
meg az európai intézmény egyik legtekintélyesebb
bizottságának vezetőjét. Pedig Elmar Brok mindössze annyit mondott: meglepetéssel tapasztalta,
hogy Magyarországon a pénzmosásgyanús ügyek
kapcsán a kormányzat leváltani készül a kérdéssel
foglalkozó állami felügyelet elnökét, s felvillantotta annak a lehetőségét, hogy a külügyi bizottság
esetleg napirendjére tűzheti a kérdést.
ársony András idegessége
mindazonáltal érthető.
Négyszemközti beszélgetések során ugyanis nyugati diplomaták gyakorlatilag szó szerint Brok álláspontját osztják. A
budapesti diplomáciai testület
élénk figyelemmel kíséri az egyre szövevényesebbé váló botrányt, s egyesek nem is rejtik véka alá: komoly gondokat látnak
a jogállamisággal ott, ahol ilyen
ügyeknek ilyen magasra vezető
szálai lehetnek. S ha nincsenek
is tisztában minden részlettel,
az nem szorul számukra magyarázatra, hogy független állami
intézmények vezetőit nem illik
mocskos eszközökkel eltávolítani. Mivel Nyugat-Európában az
ilyen jellegű intézmények függetlenségét igencsak komolyan
veszik, nem kerüli el a figyelmüket az sem – mint elmondták –,
hogy a Szász Károly elleni hadműveletek összefüggésben állnak a legfőbb ügyész és a jegybank elnöke elleni, meg-megújuló politikai támadásokkal is.
Hozzátették: amennyire tisztában vannak az PSZÁF-típusú intézmények sérthetetlenségével,

B
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annál kevésbé értik például a
zavaros hatáskörű Keller Lászlóféle „közpénzügyi” államtitkárságnak az arra hivatott hatóságokkal (ÁSZ, KEHI, ügyészség,
rendőrség) párhuzamosan, nem
egyszer azokat megkerülve végzett tevékenységét.
Egy magát megnevezni nem
kívánó nyugati diplomata la-

»Egy magát megnevezni

nem kívánó nyugati
diplomata lapunknak
elmondta: „megrémültek”, mikor Szász
Károly megveretéséről
értesültek

«

punknak elmondta: „megrémültek”, mikor Szász Károly
megveretéséről értesültek. Sokatmondó fejlemény, hogy –
amint arról a sajtó is beszámolt
– Jürgen Köppen, az Európai
Unió budapesti nagykövete pár
nappal megtámadása után otthonában látogatta meg a lábadozó elnököt. Az ügy felgöngyölítésében a K&H Bank tulajdonosi háttere révén érdekelt belga társfelügyelet elnöke augusz-

Ideglelés a Külügyyminisztériumban

tus végén levélben biztosította
szolidaritásáról Szász Károlyt,
és azt „a független és professzionális módot, ahogyan a PSZÁF
a vizsgálatokat folytatja”. S bizonyára az sem véletlen, hogy a
bankfelügyeletek Baselben székelő nemzetközi szervezetének
(BCBS) magas rangú tisztviselője megkeresésünkre – bár nem
kívánta kommentálni a konkrét
magyarországi helyzetet – felhívta figyelmünket A hatékony
bankfelügyelet alapelvei címet
viselő, a szervezet által 1997ben kidolgozott, s a szakmában
szabályzatként alkalmazott dokumentumra (www.bis.org),
amely elengedhetetlen feltételként emeli ki: a kormányzatok
nem avatkoznak be a felügyeletek műveleti függetlenségébe.
A
Budapest
Analyses,
(www.budapestanalyses.hu)
amely az Oxford Analytica mintájára tavaly jött létre, egyfajta
hazai „virtuális” elemzőműhelyként, a honlapjáról letölthető legutóbbi írásában foglalkozik a kérdéssel. A több ezer Magyarországgal foglalkozó hazai
és külföldi véleményformálóhoz

elektronikus úton, magyar és
angol nyelven egyaránt rendszeresen eljuttatott Budapest
Analysis szerint „a gazdasági és
bankárelitté konvertálódott néhai kommunista nomenklatúra
most ütközött bele először úgy
a jogállam-szabta korlátokba,
hogy a nyilvánosságra kerülő
tényeket és összefüggéseket
nem bírta ellenőrzése alatt tartani”. A szerzők hozzáteszik:
„A tét az, hogy megmarad-e
független intézményként a
Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete, amely képes féken tartani a pénzügyi érdekcsoportokat, vagy a kormány
és a szocialista párt – az elnök
leváltása után – saját érdekeinek kiszolgálójává teszi, gyengítve ezzel a jogállamiság intézményes garanciáit.”
Múlt szerdán Szász Károly a
Budapestre akkreditált külföldi
újságírók szervezete (HIPA)
meghívásának tett eleget, ahol
értesüléseink szerint a tudósítók
kész tényként kezelték: a
Medgyessy-kormány a PSZÁF elnökét politikai indokok alapján
készül eltávolítani
– B. L. CS.
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lap ugyanakkor megjegyzi: míg a koalícióval
ugyancsak
többször
szembekerült jegybankelnök,
illetve legfőbb ügyész leváltásában megkerülhetetlen szerepe van a köztársasági elnöknek, a PSZÁF élén történő vezetőváltás a jogszabályok szerint a kormánytöbbség kizárólagos hatáskörében tartható.
A Világgazdaság arra is fölhívja a figyelmet, hogy a PSZÁFot elmarasztaló nyári pénzügyminisztériumi vizsgálat érvei – a Felügyelet nem jelentette, hogy Kulcsár Attila brókerigazolványát 2002. július
23-án állították ki, illetve,
hogy már egy 1998-as vizsgálat feltárta Kulcsár Attila a
K&H Banknál szabályellenesen vezetett különnyilvántartását, mégsem történt semmi
– nem állják meg a helyüket.
A PSZÁF ugyanis nem
2002, hanem 2003. július 23án vette kézhez a Közép-európai Brókerképző Alapítvány
igazolását (a gépelési hibát az
Alapítványnál megerősítették
a lap kérdésére), Kulcsár Attila magánnyilvántartásának
megszűnését pedig – a jogszabályi kereteknek megfelelően
– a Felügyelet tényként kezelte a bank informatikai rendszerének 2000-es lecserélése
után. Ugyancsak a Világgazdaságban jelent meg 2002. február 8-án a Felügyelet és elnökének munkájáról készített
felmérés eredménye. A lap
megállapítja: a független közvélemény-kutató által készített tanulmány 248 társaság
válaszait dolgozta fel, s 500
felső vezetővel folytatott interjút összegez.
Az állami ellenőrzést 99
százalékuk tartotta fontosnak, szemben a 2000. év 96
százalékos adatával. A szakmai tevékenységet értékelve a
pénzügyi szervezetek vezetői
egy ötfokú skálán 3,75-re értékelték a PSZÁF működését,

A

2003. SZEPTEMBER

A magyar gazdasági lapok véleménye

Tükör által
homályosan
A magyar gazdasági és pénzügyi szaklapok a kezdettől fogva figyelemmel kísérték az egyre jobban dagadó botrányokat, illetve Szász Károly
PSZÁF-elnök működését. A Világgazdaság augusztus 8-i számában névtelenséget kérő kormánypárti politikusra hivatkozva leírta: „bár
egyeztetés nem volt, ha a szakmai alkalmatlanság
megalapozottan megkérdőjelezhető, a politikai
konszenzus lényegében megvan (Szász Károly)
leváltására.”

Nagy pénz, nagy okosság

szemben a 2000. évi 3,62-es
mutatójával. A felügyeleti
vizsgálatok színvonalát a megkérdezett vezetők 90 százaléka tartja jónak – írta a Világgazdaság. Igazi szégyenfolt a magyar közéletben
Szász Károly megverettetése –
szögezi le szerkesztőségi cikkében a Figyelő 2003. június

tett azért, hogy rend legyen a
pénzügyi szektorban, de politikai fellépéseivel rendszeresen a tilosban jár – írja a
HVG 2003. augusztus 28-án,
Visszavágó című írásában. Az
újság emlékeztet arra, hogy
Szász Károly felkereste hivatalában Mádl Ferenc köztársasági elnököt, aki a látogatás
után úgy nyilatkozott: „bízik
abban, a szervezet a jogállamiság feltételei között végezheti szakmai munkáját”. A
lap ugyanakkor idézi Járai
Zsigmondot, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, aki kijelentette: „A felügyelet kiváló
munkát végzett a K&H
Equities szabálytalanságának
a feltárásában, pedig hiányzik a felügyelet nyomozati
jogköre, s rendeletalkotási joga.”
– A. B. A.

19–25-i számában. A lap
hangsúlyozza: a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke a három évvel
ezelőtti kinevezése óta vasszigorral igyekszik rendet tartani a pénzügyi intézmények körében, minek köszönhetően a
piacon nagyobb fegyelem, a
korábbinál áttekinthetőbb viszonyok alakultak ki. A cikk
által „Európa-szerte megbecsülésnek örvendő szakembernek” nevezett Szász Károlyról
munkája kapcsán írják: a
megelőző időszakot jellemző
laza felügyeleti működéshez
szokott piaci szereplők nem
fogadták kitörő lelkesedéssel
a szigorúbb regulákat, a gyakoribb és a korábban megszokottnál szőrszálhasogatóbb ellenőrzéseket.
Így a cégek és a Szász-féle
új gárda között több ütésváltásra is sor került, ám ez eddig csupán jelképes volt, a
problémákra tárgyalás útján
keresték a megoldást – vélekedett a Figyelő június közepén.
– Szász Károly ugyan sokat
9
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agyon elkeseredtünk, amikor az előző kancelláriaminiszter, Kiss Elemér teljességgel törvényes mutyizását igazoló dokumentumot juttatott el
szerkesztőségünkbe egy ugyancsak szomorú és csalódott állampolgár. Padlóra kerültünk na, feltápászkodáshoz erőt a miniszterelnök akkor elhangzott szavaiból
merítettünk: „A politikusoknak
a hatályos jogot és az erkölcsi követelményeket is figyelembe kell
venniük tevékenységük során. A
politikusok feladata, hogy a jog
és az erkölcs időnként egymást
nem fedő követelményei közül
mindig a szigorúbbhoz igazodjanak. Csak így lehet megerősíteni
a politikai élet tisztességébe, a
köztársaság eszméjébe vetett hitet” – mondta február 20-án. A
miniszterelnök tehát levonta a
személyi konzekvenciát, Kiss
Elemér menni kényszerült.
Az ügyet kommentálva egy
héttel korábban ekképp ágyazott
meg tüll ruhában libbenő erkölcseinek, Beszéd a Köztársaságról
címet viselő nagyívűjében megnyugtatólag: „Hallom a türelmet-

N

A kormányfő felelőssége • Hol van a Köztársaság eszméje? kenyerese. Kitart, még ha ezzel a

Hit és erkölcs dolga
Becsszó, nem szívesen tesszük szóvá a rendszerváltás utáni időszak köztudottan legtisztább kormányfőjének, hogy képmutató. Hinni akartunk a
köztársaság eszméjében, hinni, hogy a semmiből
előtűnő, előéletét tekintve is minden vitán felül
patyolat múltú fedett állományú tiszt végre rendet
rak ebben Istentől elrugaszkodott, erkölcstelen
országban. Bizakodástól vöröspozsgás arcunkon
aztán hamarosan csattant az első pofon.
lenek hangját, mégsem vagyok
hajlandó egyetlen lépéssel sem letérni a törvények útjáról. Erkölcsi ítéletet viszont bíróság nélkül
is alkothatunk. Az én erkölcsi
mércémnek a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által feltárt
ügyek – szóval a 70 milliárd –
nem felelnek meg. Ugyanígy nem
felel meg az erkölcsi mércémnek,
ha ma hivatalban lévő politikus,
köztisztviselő, vagy más vezető az
állami vagyonnal erkölcsileg

megkérdőjelezhetően bánik, még
ha az a törvény betűjének meg is
felel. Ez a kormány tiszta lappal
indult. Nem fogom engedni,
hogy bepiszkolódjon.” S bár a
Nemzeti Autópálya Rt. elnöke is
menni kényszerült, a piszkolódás
feltartóztathatatlanul megindult.
Igazi jó barát azonban sohasem kényszerül menni. Inkább
jön. Régi harcostárs, még az ellenállás időszakából. Medgyessy
láthatóan Gyurcsány Ferenc hű

Inter-Európália
apzártánkkor is brutális
kilincs, termetes kapu
és elviselhetetlen aktaszag fogadta a székesfőváros
cégbíróságára merészkedő
egyszeri polgárokat. Egy,
csak egy dolog volt szokatlan.
Bár többen nekiveselkedtek,
végül senki nem akadt, aki
betekinthetett volna az InterEurópa Bank Rt. – egyébként nyilvános – dokumentumaiba. „A bíró dolgozik vele,
jöjjön vissza a jövő héten,
vagy azután” – szólt a sablonszöveg. Az együgyű polgár
ilyenkor – a jogállamra meg
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a hatályos törvényekre hivatkozva – megpróbálja levenni
a lábukról a hivatali nagyságokat. Most ez a vezércsel
sem jött be. Pedig csak arra
lettünk volna kíváncsiak,
hogy hiteles-e az a papírfecni, amit a Népszava közölt, s
amelyen „bebizonyítódik”,
hogy Medgyessy Péter nem
2002 áprilisában, hanem
2001. szeptember 30-án lökte
el magát az Inter-Európa
Bank elnöki székétől. A napilap ezzel ugyanis indirekte
azt állította, hogy a miniszterelnök nem (vagy csak alig)

láthatott rá a bank Szabadság téri „pénzmosodájára” –
ahonnan két, az alvilág valutaváltó csapatát erősítő szír
férfi három év alatt összesen
6,2 milliárd (azaz munkanaponként tízmillió) forintot
vett fel, jórészt készpénzben.
Egy halovány szépségpötty –
amellett hogy az újságban bemutatott dokumentumról hiányzik néhány alaki kellék
(pecsét, aláírás, egyebek) –
azért előtolult: 2001. szeptember 30-a ugyanis vasárnapra, egy szomorú vasárnapra esett. Vasárnap(pal)

köztársaság lakossága igazságérzetét sérti (nem mellesleg pedig
saját szájából csinál, mit is?). Minisztere balatonöszödi ingatlanszerzése kapcsán már nem nyomatékosítja, hogy a jognál szigorúbb, az erkölcs követelménye
alapján ítéli meg kollégáit. Megszólalási lehetőséget kérve a közszolgálati rádiótól imígyen szóla
a pórnéphez: „…én azt vizsgálom, hogy Gyurcsány követett-e el
bármifajta jogellenes tevékenységet korábban. Amióta miniszter,
azt nézem, hogy morálisan és jogilag rendben van-e az, amit csinál. Gyurcsány Ferencnek elsősorban saját magával kell az előző kérdésben elszámolnia. Úgy
gondolom, és ezt hadd erősítsem
itt is meg, mert más helyen is
mondtam, hogy a 90-es évek egy
furcsa időszak volt a magyar történelemben. A 90-es évek az eredeti tőkefelhalmozás időszaka
volt. Eredeti tőkefelhalmozásnak
hívjuk azt, amikor hirtelenjében
megjelenik vagy újra megjelenik
a tőkésítése egy gazdaságnak, a
kapitalizmus, ha úgy tetszik, és

nem szoktak fel- vagy lemondani, vasárnap a cégbíróság
sem szokott kinyitni, szomorú vasárnapokon nem körmölnek a cégügyekben eljáró
jogászok.
Hazánk mai ko-ko-kormányfője mégis azt állította a
Nap-keltében, hogy vasárnap
végeztetett be; így a 2000. július 8-ával kezdődő pénzmosásgyanús tranzakcióknak
csak „pici része” (közel másfél évnyi kicsi része – a
szerk.) történt az ő idejében.
Egy számtanfelelős rögön
replikázhatott volna: a legkevésbé sem oszt, de nem is
szoroz, hogy valaki másfél
vagy két évig tűrt egy – mint
utólag kiderült – három esztendeig tartó akciósorozatot;
a lényeg, hogy nem tett ellene. Sőt, az ellen sem tiltako-

MEDGYESSY VS. SZÁSZ

ebben az időszakban természetesen mindenki megpróbál valamilyen tulajdonhoz jutni. Mindenki
megpróbálta a saját ügyességét
érvényesíteni. Ha a törvényesség
keretei között történt, akkor lehet és kell is róla vitatkozni, hogy
ez a maga vagy az én ízlésem sze-

rint jó vagy nem jó.” Komolyan
érdekelt volna, hogy a francia becsületrend lovagi fokozatával kitüntetett államférfinak mit enged meg kifinomult ízlése. Ezt
azonban nem tudtuk meg. Ami
viszont tény, hogy erkölcsi érzékenysége Gyurcsány miniszteri
kinevezésével egy időben alakult
csak ki. Súlyos csalódás ez is.
Ezen a ponton csoda-e, ha elszakadt a tökéletesen összekuszálódott fonál, végleg elszállt a köztársaság miniszterelnökébe és

csapatába belehelyezett bizalmunk? Hiába hallottuk a
Petykától (copyright by MSZP
nőtagozat) az MSZP kongreszszusán, hogy: „Soraink között
nem tűrjük meg a gyanú árnyékát sem. Ehhez ragaszkodom.
Legyetek ebben társak!”, mi már
úgy döntöttünk, hogy nem leszünk! Mert úgy látjuk, mégis eltűri a Gyurcsányra vetülő gyanú
árnyékát. Mert innentől kezdve a
Medgyessy Péter-féle erkölcs a
régről ismert szocialista erkölcs.
S a szocialista szó itt már régen
nem minőségjelző, hanem fosztóképző. Mert erkölcstelen, ha
az Inter-Európa Bank elnökeként semmiféle erkölcsi felelősséget nem érez, nem vállal azért,
hogy minden idők legnagyobb
pénzmosási akciója éppen az őáltala – a cégbíróság adatai szerint
2002. április 29-ig – elnökölt
pénzintézetnél megtörténhetett.
Nem lehetünk elnézőek azzal a
milliárdos bankárral szemben,
akit a vakszerencse a miniszterelnöki székbe repített. Azért
nem, mert hatalommal a kezében, veszélyes elképzelésekkel a

fejében felelőtlenül fogalmaz
mindanynyiunk közös hazájáról.
Nem kevesebbet állított ugyanis
az ATV 2001. június 12-i adásában, mint hogy „az ország úgy
működik mint egy bank”. Mi viszont azt szeretnénk, ha nem
úgy működne. Mert távol áll tőlünk az olyan szemtelen viccelődés, mint amit a brókerbotrány
egyik pénzmosó off shore cégének névválasztása üzen. A
Nevadában bejegyzett Balmoral
Group Llc. ugyanis Rejtő Jenő:

zott, hogy a kifizetőhelyként
működő Szabadság téri
bankfiók vezetője, Giuseppe
Pini
beszálljon
a
Pannonplast-ügyletből is ismert Ramexa Rt. felügyelőbizottságába – ráadásul éppen
2000 nyarán, amikor beindult a „pénz mosva jó”-projekt. Mint már-már közismert: a Ramexa főembere
maga
Alexandru/Alexander/Sándor Mudura, aki saját bevallása szerint „a Péter romániai barátja és egykori üzlettársa”.
Csak félve jegyezzük meg,
hogy a – mindig kíméletlen,
és néha igaz – banki pletykák szerint Medgyessy egykor maga ajánlott utódot maga helyett az Inter-Európa
élére; Bartha Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank (MNB)

rendszerváltozás előtti elnöke, az MSZMP KB egykori
rendes tagja, a Horn-kormány privatizációs kormánybiztosa
személyében.
(Barthát egyébiránt 2002 áprilisától tartják nyilván elnökként, vagyis – a miniszterelnök dátumérzékenységét nem sértve – kénytelenek
vagyunk kijelenteni: 2001.
szeptember 30-tól a következő év áprilisáig nem volt elnöke az olasz hátterű megabanknak. Vagy úgy igaz a történet, hogy volt, csak éppen
szegfűcsokrok alatt kampányolt – s ha esetleg nem
nyert volna az MSZP a választásokon, újra belakta volna az elnöki irodát.) A bankár Medgyessy alteregójaként funkcionáló Bartha
ugyan „egyszerű” pénzügyi

szakinak mutatkozik, valószínűleg több ennél. Az
MSZMP központi bizottságának 1989-es ülésein – ekkortájt, ugye, Medgyessy Péter
volt Magyarország gazdasági
ügyekkel megbízott miniszterelnök-helyettese – például
rendre kifejtette: politikai és
gazdasági szempontból is
alapvető kérdés a párt(mozgalom) egysége. Emellett azt
a tényt sem érdemes feledni
hagyni, hogy a nemzeti bank
egykori elnöke és a ma kormányfője – ugyancsak 1989ben – együtt bátorította az
állami külkervállalatok által
létrehozott Interbank Rt.
olasz gondnokság alá vételét.
Eláruljuk: az Interbankból
lett ám az Inter-Európa –
csak a cégért festették át a digók.

»Nem lehetünk elnéző-

ek azzal a milliárdos
bankárral szemben, akit
a vakszerencse a miniszterelnöki székbe repített

«
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Boldogult békeidõk – még együtt a nagy csapat

Az elveszett cirkáló című könyvében szerep-lő Balmoralról, a címadó cirkálójáról kapta nevét. Az
pedig – mint tudjuk – mindenestül elveszett. Mert nem szeretnénk, ha a parlamenti vizsgálóbizottságot Piszkos Fred vezetné.
Mert attól tartunk, amit az éles
eszű szocialista nők már dalba
foglaltak korábban, s azóta szír
pénzügyesek írtak zászlaikra:
„Nem kell félni, lesz majd lóvé/Akkor, ha a Medgyessy marad
a góré!”
Nos, Bartha Ferenc azért
másról is híres. Családi cégeinek (például a Bartha Pénzügyi Tanácsadó Rt.) irányítását előszeretettel bízza bizonyos Bálint Máriára, aki az
MNB főosztályvezetőjeként –
szintén 1989-ben – elnyerte
a Szocialista Magyarországért érdemrendet. Ki hitte
volna akkor, hogy Bálint a
(vad)kapitalista Magyarország nagyasszonyai közé is
beférkőzik. Mint – a Magyar
Nemzet mai napig nem cáfolt információi szerint – kiderült: Bartha bankvezér oldalági
kolleginája
–
Schönthal Henrikkel közösen – vezette az intereurópás pénzmosási ügyletben kulcsszerephez jutó offshore cég, az írországi bejegyzésű Montrade Establish11
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Kovács Lászlónak mintha a fogát húznák • Itt a vízum, hol a vízum? • Trianoni sebek

Álom a polgárság?
Miért diszkrimináció, ha nem húzom ki a vízből
azt, aki nem fuldoklik? – tette fel a kettős állampolgárság bevezetése körüli vitában a kérdések
kérdését a Magyar Hírlap rovatvezetője. Szále
László rátapintott a lényegre. Mert ugyan az Európai Unió tilt mindenféle etnikai alapon történő
megkülönböztetést, ezt azonban vélhetően a kisebbségek védelme érdekében teszi. Tehát ha az
elszakított területeken élő honfitársainknak megadnánk a magyar állampolgárságot, azzal a románok, szerbek, ukránok joga bolhányit sem sérülne. Ezen szempontok figyelembevételével
legalábbis elgondolkodtató a kormány látványos
húzódozása az ügyben, nem is beszélve az
Európai Unió finoman szólva is sokszínű gyakorlatáról: bizonyos országok nem zavartatják
magukat, ha nemzeti érdekeikről van szó.
ezdődött azzal, hogy
amikor Medgyessy Péter
Szabadkán járt, Zoran
Zivkovics szerb miniszterelnök alaposan meglepte magyar kollégáját. A Magyar
Köztársaság
kormányfője
köpni-nyelni nem tudott, amikor meghallotta a kijelentést:
szerb partnerének az égvilágon semmi kifogása nem volna az ellen, hogy a vajdasági

K

»Kovács László nem

tudta leplezni: mintha
a fogát húznák, olyan
kelletlenül beszélt
a trianoni sebekre épp
csak némi gyógyírt
jelentő lehetőségről

«

magyarok elnyerjék a magyar
állampolgárságot is.
Kovács László, amikor a
Nap-keltében neki szegezték a
kérdést, ugyan mondaná meg,
mit gondol a kettős állampol12

gárságról, már észnél volt, és
elővette a jól bevált receptet.
Ezúttal azonban nem 23 millió román munkavállaló beözönléséről vizionált, hanem
azt találta jósolni, hogy ha a
terv megvalósulna, a magyar
egészségügy és a szociális ellátórendszer egy szempillantásnyi idő alatt összeomlana.
A külügyér persze a saját maga felfestette árnyékokkal hadakozott, ugyanis senki sem
mondta, hogy a határon túli –
oppardon, legyünk politikailag korrektek, s nevezzük néven a dolgokat: az elszakított
országrészeken élő – magyarok esetleges állampolgársága
ugyanazon jogokat tartalmazná, mint az anyaországban
élőké. De haladjunk sorjában.
Ki fuldoklik?
Kovács László nem tudta leplezni: mintha a fogát húznák,
olyan kelletlenül beszélt a tria-

noni sebekre épp csak némi
gyógyírt jelentő lehetőségről.
Minden, hazáját szerető emberrel ellentétben nem arról
kezdett töprengeni, hogy ezt a
nyilvánvaló jó ötletet a nehézségek ellenére miként is lehetne megvalósítani, hanem valamennyi idegszálával azon mesterkedett, hogy megpróbáljon
érveket találni, miért nem lehet. Érveket persze mindig
mindenre lehet találni. Elég
csak azt felemlegetni, hogy
Ukrajna törvényei kizárják a
kettős identitást – pontosabban: ha valaki egy másik ország polgára lesz, automatikusan elveszíti az ukrán állampolgárságot, s azt, hogy Románia, bár engedi e dupla kötődést, ez esetben az illető keleti
szomszédunkban nem viselhet
közhivatalt. A mostani vita
egyébként két ország miatt
vált időszerűvé: Magyarország
jövő májusi uniós csatlakozása
miatt szerb és ukrán viszonylatban idén november 1-től ví-

zumkötelezettséget kell bevezetnünk. (Az EU-ba velünk
együtt csatlakozó Szlovákiával
ebből – és csak ebből – a
szempontból nincs gond, a
szintén az unióba törekvő Románia pedig vízummentességet kapott Brüsszeltől.) A helyzetet bonyolítja illetve egy fenét bonyolítaná: egyszerűsítené, ha Kovács Lászlóék picit is
a probléma megoldására törekednének, hogy az ukránok

»

Tekintsük a kettős
állampolgárság esetleges
költségeit magyaradósságnak azok iránt,
akiknek Trianonban
a szülőföldjét elcsatolták
a hazájuktól

«

nemhogy nem kekeckednek,
de a magyar külügyminiszterhez akarták vágni a könnyített
vízumkiadás lehetőségét (mi
ingyen adnánk a belépési engedélyt, ezért cserébe ők nem
kérnének vízumot a hozzájuk
igyekvőktől). Mit gondolnak,
mit tett erre minden magyarok külügyminisztere? Alig
győzött elugrani a lehetőség
elől.
Kovács, az ellenérveket sorolandó, hamar rálelt a látszólag a kormány érvelését

A Külügyminisztérium nem támogatja a javaslatot
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alátámasztó és megerősítő EUs aggályokra. (Apropó, paunió:
találkoztak már olyan emberrel, akinek az EU-csatlakozásról mostanában ne csupa tilalom jutna az eszébe? Egyre erősödik a gyanú: ha most vasárnap tartanák az uniós népszavazást, bizony megrezegne a léc.)
Kétségtelenül súlyos érvnek
hangzik, hogy az Európa Tanács dokumentuma melyet
Magyarország, mit ad Isten,
épp az Orbán-kormány idején
írt alá bizony leszögezi: a csatlakozó országok az állampolgárság megadásakor nem alkalmaznak semmiféle nemi,
faji, nemzeti, vallási megkülönböztetést, hogy ne mondjuk diszkriminációt. Ez a kötelezettség jelenleg hangyányit
valóban nehezíti a kettős állampolgárság tervezett formában történő kiterjesztését, ám
ha nemcsak a törvény betűjére, hanem szellemiségére is

» Ha az Országgyűlés

igent mondana, az
sokba kerülne nekünk?
Lehet. Az államadósság
fizetése is sokba kerül,
mégis fizetjük. Ez az
adósságok természete

«
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odafigyelünk, érdekes következtetéseket vonhatunk le.
Az Európai Unió tiltja az etnikai (stb.) alapon való megkülönböztetést. Bár nyelvérzékünk
azt súgja, hogy a diszkrimináció tilalmának fő értelme az: a
többség ne tudjon kitolni a kisebbséggel. Ha ez igaz, félreértés azért tiltani a hátrányos
helyzetű kisebbség segítését,
mert azt a kedvezést a többség
nem kapja meg. – Miért diszkrimináció, ha nem húzom ki a
vízből azt, aki nem fuldoklik?
Nem máshol, mint a Magyar
Hírlapban írta mindezt Szále
László, augusztus 7-én. A publicisztikai rovatvezető egy másik alkalommal egyenesen
odáig ment, hogy leszögezte: a
kettős állampolgárság nem lehet anyagi kérdés.
Sokba kerül?
A parlamentnek kellene döntenie róla: igen vagy nem. Ha az
Országgyűlés igent mondana,
az sokba kerülne nekünk? Lehet. Az államadósság fizetése
is sokba kerül, mégis fizetjük.
Ez az adósságok természete.
Tekintsük a kettős állampolgárság esetleges költségeit
magyaradósságnak azok iránt,
akiknek Trianonban a szülő-

Magyar útlevélre egyelõre nem számíthatnak a határon túliak

földjét elcsatolták a hazájuktól.
Kérdés persze, a brüsszeli
okostojásoknak van-e fülük
meghallani szegény magyarok
panaszait. Mert lehet némi –
ismételjük: némi – igazság abban, hogy a trianoni sebeket
Magyarország és a környező államok uniós tagsága fogja begyógyítani; ám tekintve, hogy
szomszédainknak
a

legderűlátóbb előrejelzések
szerint is több évet kell várniuk a csatlakozásig, a kérdés
válaszra vár: miért kell akár
ennyi ideig is szívatni külhoni
véreinket?
Talán amikor elvették tőlük,
szüleiktől, nagyszüleiktől a magyar állampolgárságot, megkérdezte bárki is, akarnak-e ezentúl Romániában, Szlovákiában
élni? (Ismeretes az egyszeri öreg

13

Nemzetek Európája Kiadó
Ajánlata
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bácsi panasza: Kedveském, én
egész életemben tapodtat sem
mozdultam a szülőfalumból,
mégis vagy fél tucat ország
polgára voltam!) Hej, de jó
volna most a kettős állampolgárságra kínálkozó lehetőséget megragadni, s az „Adj a
tótnak szállást, kiver a házad-

ból”-mondást kifordítva és általános érvénnyel értelmezve
jól befészkelni magunkat valahová!
De csitt, irredenta lelkünk!
Bársony András, a külügyminisztérium politikai államtitkára közeleg, és azt találja
mondani: elvi alapon nem tu-

Európai realitások
„A magyar diplomácia nem foglalkozik a kettős
állampolgárság kérdésével, figyelembe véve az európai realitásokat (…). Az Európai Unióban nem
találkozna egyetértéssel, ha Magyarország foglalkozna a kettős állampolgárság kérdésével” –
szólt július végén a Külügyminisztérium fölényes
replikája a vajdasági felvetés kapcsán. Bár azóta
az össztűzbe került kabinet kommunikációja gyakorlatilag összeomlott – mindenki nyilatkozott
már mindent és annak az ellenkezőjét is –, szocialistáéknál továbbra is állandó eposzi kellék az
„európai realitások” megidézése. Ideje hát megnéznünk, miről is beszélnek. Hogy a született
köztársaságpárti rögdemokraták nem nyilatkoznak-e csacsiságokat, azt bizony mi nem tudjuk.
14

dom felvállalni, hogy a vérségi hovatartozás legyen az állampolgárság alapja. Ez diszkrimináció. Innen csak egy lépés lenne, hogy a nem magyar
etnikumúak pedig hagyják el
az országot. Hát miket nem
mond az istenadta; már ki
akarná kikergetni a nem magyar etnikumúakat az országból? (Jól is néznénk ki: hányan maradnánk akkor?) Erről jut eszünkbe: mindig
olyan jópofa dolog hallani,
hogy a mi kis kozmopolitáink,
akik hetente repkednek Berlin és Budapest között, berzenkednek, ha az elszakított
országrészek magyarjainak
ideutazását kell támogatni.
Erről meg az jut az eszünkbe,
hogy tényleg: az unió kifogásokat támaszt az ellen, hogy a
státustörvény és a kettős állampolgárság megadása etnikai megkülönböztetéssel járjon. Jó, legyen. De vajon az
miért
nem
szúrja
a
brüsszeliták szemét, hogy a
magyar állam úgy határoz:
anyagi kárpótlást állapít meg

az egykor üldözött hazánkfiainak és leszármazottaiknak, s
mivel az érintettek egy része
ma már külföldön, talán épp
egy uniós országban él, etnikai alapú megkülönböztetést
alkalmazva 400 ezer forintot
hozzájuk vág?
Manapság, amikor állampolgárságot jószerivel a piacon is lehet vásárolni egy
szakmunkás-bizonyítvány és
egy nyelvvizsga-papír között,
amikor nem létező államok
büntetlenül útlevelet bocsát-

ögtön az elején szögezzük le: nincs EU-szintű
szabályozás az állampolgárságok megállapítására vonatkozóan, ez a téma kizárólagos nemzetállami hatáskörbe
tartozik. A csatlakozási tárgyalásokon lezárt bel- és igazságügyi fejezetben csupán annyit
vállalt Magyarország, hogy az
állampolgárság megszerzésének jelenlegi feltételei uniós
tagságunk bekövetkeztéig nem
változnak: hogy jövő május 1-je
után mi történik ez ügyben, az
már csak rajtunk múlik. A kérdésben egyébként általában az
Európa Tanácsnak a magyar
kormány által is sűrűn hivatkozott 1997-es, Állampolgárságról
Szóló Európai Egyezményét tekintik irányadónak, amely a
nemzetek közötti mobilitásra
utalva kifejezetten megenged-

hetőnek tartja a többes állampolgárságot, az egyes országokra bízva a rendezést. Az már
más kérdés, hogy a magyar kormány a szóban forgó egyezmény egy másik passzusát idézi
előszeretettel, amely tiltja az állampolgárság megállapításánál
az etnikai származáson alapuló
diszkriminációt.
Most menjünk el azon jelentéktelen körülmény mellett,
hogy létezik olyan jogi megoldás, amely kifejezett etnikai
diszkrimináció nélkül tenné lehetővé a határon túli magyarok
számára a magyar állampolgárság vagy az útlevél könnyített
megszerzését (mint ahogy a jelenleg hatályos 1993-as törvény
is bizonyos fokig így tesz). Játszadozzunk el a gondolattal,
hogy a magyar állam vérségi
alapú válogatást végez a szom-

R

»Egyrészt ugye vagyunk

mi, akik üzemszerűen
Magyarországon élünk,
állandó bejelentett lakhellyel rendelkezünk, itt
sírunk-vigadunk

«

hatnak ki, bankot alapíthatnak, hadat üzenhetnek létező
országok ellen (például az
off-shore cégek alapítására
létrejött Melkizedek cyberállamra gondolunk), amikor
minden a határok eltűnése
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irányába mutat, tényleg csak
a magyarok ügye fáj mindenkinek?
Köztük Horn Gyulának,
aki a minap nem restellte kijelenteni: csak egy őrült ember elképzelése lehet a kettős
állampolgárság. (De tényleg,
erről jut eszünkbe: hogy van
az, hogy ez az ember ahelyett,
hogy 1990 óta minden áldott
reggel kezét imára kulcsolná,
és hálát rebegne, hogy nem
börtönben éri a hajnal hasadása, még mindig bemehet a
közszolgálati televízióba megmondani a tutit?)
Külhoni véreink
Amikor Kovács Lászlótól azt
halljuk, hogy a magyar állam
nem tehet megkülönböztetést
állampolgár és állampolgár között, jó, ha tudjuk, hogy a külügyminiszter félrebeszél. A hatályos törvények szerint ugyanis már most kétféle magyar állampolgárság létezik, s ez jelenthetne alapot a jövőben kimunkálandó új szabályozásra;
ahogy a Magyarok Világszövetszédos országok polgárai között, ikszedfokú felmenőket
kutatva. És láss csodát: hazánk
még ekkor sem a leghátsó szégyenpadban ülne.
Példának okáért ott van Németország, amelynek alkotmánya ismeri az ún. „népi német”
kategóriát. Ennek minősül „az
a külföldi állampolgárságú személy, aki szülőföldjén megszakítás nélkül a német néphez
tartozónak, német nemzetiségűnek vallotta önmagát, s ezt
bizonyos ismertetőjelek, pl.
származása, nyelve, nevelése,
vagy kultúrája igazolja”. E személyek az átlagos külföldihez
képest jelentősen könnyebben
juthatnak német állampolgársághoz.
Idézhetnénk Írország állampolgársági törvényéből is,
amely kimondja: ha a pályázó
2003. SZEPTEMBER

sége évek óta szorgalmazza: a
külhoni állampolgárságra. Egyrészt ugye vagyunk mi, akik
üzemszerűen Magyarországon
élünk, állandó bejelentett lakhellyel rendelkezünk, itt sírunk-vigadunk. Itt fizetünk
adót, itt katonáskodunk (khm)
és befizetett járulékaink után
itt
élvezzük
a
a
jól
megérdemelt nyugdíjat. Vannak aztán az egykor emigrációnak nevezett tízezrek, százezrek, akik magyar állampolgárságukat – úgynevezett honosítás útján – többnyire a kilencvenes évek elején szerezték vissza, ám mivel Magyarországon
nincs állandó lakhelyük, állampolgári jogaikat (hisz azok egy
része az itteni letelepedéshez
kötődik) csak korlátozott mértékben gyakorolhatják. Példának okáért nem szavazhatnak,
hazai egészségügyi ellátásban
és szociális biztosításban nincs
részük. No, valami ilyesmi lehetőséget kellene adni a
környező országok magyarjainak is – vetik fel egyre többen.
S akkor már csak egyetlen, vabizonyítani tudja, hogy legalább az egyik nagyszülője ír
származású, akkor automatikusan megilleti az ír útlevél.
Az pedig említésre sem érdemes, hogy az ír jog az Egyesült
Királyság szerves részét képező
Észak-Írország brit állampolgárait is automatikusan írként értelmezi, s ők kérelmezésre alanyi jogon ír státushoz jutnak.
Olaszországban a kérdést a
kilencvenes években olyan törvényekkel rendezték, amelyek
alapján a hajdanán az OsztrákMagyar Monarchiához tartozó,
illetve az 1947 után Jugoszláviához csatolt (isztriai, dalmáciai) területeken korábban születettek és leszármazottaik kaphatnak olasz állampolgárságot.
Térségünkben is akad példa:
Horvátország tíz évvel ezelőtt
valamennyi határon túli hor-

»Szabaddemokratáink

legjobbjai, élükön
Szent-Iványi Istvánnal
sem tartják eleve
ördögtől származó
gondolatnak
az ötletet

«

lóban létező nehézségre kellene megoldást találni. Jogos
ugyanis az aggodalom, hogy az
a kettős állampolgár, aki a kedvezménnyel élve Magyarországra utazik, foghatja magát és
bármikor továbbállhat az unió
valamelyik országába – ez ellen
pedig valóban valami orvosságot kell találni. (Ám ha az unió
képes arra, hogy bizonyos ideig
csak korlátozott támogatást adjon a magyar mezőgazdaságnak, akkor talán az sem esne a
nehezére, hogy átmenetileg tudomásul vegye ezt a sajátos
helyzetet.)
Szabaddemokrata
egyetértés?
A kezdeti merev elutasítás
után még szocialistáink, sőt,
vátnak megadta a horvát állampolgárságot. Ráadásul a jogosultság megállapításakor kizárólag a vér szerinti horvát
származást veszik figyelembe, s
az útlevél mellé még választójog is dukál. Románia ez ellen
nemhogy nem tiltakozott, de a
legutóbbi horvát választások
alkalmával szavazófülkék felállítását is engedélyezte a
Resicabánya környékén egy csoportban élő bánsági horvátok
számára, akiknek voksait így
pár óra múltán már Zágrábban
számolták.
Apropó, Románia. A hatályos
román állampolgársági törvény
kimondja, hogy külföldi állandó
lakhely megőrzése mellett is
megszerezhetik a román állampolgárságot azok, „akik egykor
Románia állampolgárai voltak, s
viselkedésükkel a román állam

horribile dictu: szabad demokratáink legjobbjai, élükön
Szent-Iványi Istvánnal sem tartják eleve ördögtől származó
gondolatnak az ötletet. Ha pedig egy kis eszük van, belátják:
ha a Medgyessy-kormány megteremtené a kettős állampolgárság lehetőségét, azzal mérhetetlen politikai tőkét halmozna fel, s ezzel akár lepipálhatná az Orbán-kabinetet státustörvényestül, mindenestül. Persze, legyünk reálisak, és még
mielőtt féktelen derűlátásra ragadtatnánk magunkat, szögezzük le: ezek a szocialisták aligha fogják átlépni a saját árnyékukat.
Pedig
biztató
emlékeink vannak, hiszen az
MSZP is megszavazta annak
idején a státustörvényt. Ilyen
rugalmas és kompromisszumkész álláspont sajnos
most
valószínűleg
nem
várható. Ezért a legnagyobb
szomorúsággal, de azt kell jósolnunk: a hegyek vajúdnak
majd egy jó nagyot, ám a végén
egérnél nagyobb jószágot nem
– ZS. ZS.
fognak szülni.
és nép iránti elkötelezettségről
tesznek tanúbizonyságot”. Ez a
kitétel csaknem kizárólagosan
Ukrajna és Moldávia polgáraira
vonatkozik. Csakhogy Ukrajna
alkotmánya jelenleg is, Moldáviáé pedig a legutóbbi időkig kifejezetten tiltja/tiltotta a kettős
állampolgárságot. Ez azonban
nemigen zavarta Bukarestet: a
határ menti megyék rendőrkapitányságai ontják a román útleveleket a kérelmezőknek, a jogszabályt az egykori román állampolgárok leszármazottaira is vonatkoztatva. Becslések szerint
egymillió, főleg moldáviai illetőségű személynek juttatott így
Románia státust, fittyet hányva
a nemzetközi jogra. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy Európa
békéjére továbbra is a magyar irredentizmus jelenti a legnagyobb veszélyt. – BENKŐ LEVENTE
15
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ovatovább tényleg divat
lesz Erdélybe utazni –
állapítjuk meg, miközben a sokadik magyar autót és
buszt előzzük meg a Királyhágó után. A magyarországi turisták megszaporodásának az
autókon túl másik szembetűnő
jele a Székelyföldön sorra nyitó panziók megléte: Hargita
megyében egyre többen vágnak
bele a falusi turizmusba. S bár
vonzó a lehetőség, mi mégsem
a döntő többségében magyarok
lakta megyék felé vesszük az
irányt: a sűrű sorsú BeszterceNaszód megyét keressük fel
először, ahol a magyarság már
a huszadik század elején is kisebbséget alkotott, jelenleg pedig 6,46% a magyarok aránya –
ami csak kicsivel jobb a dél-erdélyi Hunyad 6, 1%–ánál.
– Ha kevés is, azért mi teszünk róla, hogy többnek lásson – mondja Bauer Ilona
nyugdíjas tanárnő Óradnán.
És valóban, a megye északi részén fekvő valahai tehetős bányászvároska hatezer lakosa
közül mai napig ezer vallja magát magyarnak. Bár a magyar
tagozatot az iskolában egy tollvonással 1965-ben megszüntették – Bauer Ilona is ebben az
évben került ide, amikor férjhez jött Óradnára Bauer Antal
mérnökhöz –, a katolikus plébánia hittancsoportjai, zarándoklatai – „Még Csíksomlyóra
is elmegyünk” – büszkélkedik
a tanárnő – vagy éppen a magyar tánccsoport alkalmai mutatják, hogy Óradnán iskola
nélkül is megpróbálnak tenni
a megmaradásért.
– Eu sunt ungur – magyar
vagyok – mondja bocsánatkérő
mosollyal, románul a fiatal
lány, akivel a Bauer házaspár
segítségével szóba elegyedünk,
s ez furcsának tűnő kifejezés
rögtön elbizonytalanít minket,
s meg is világítja, hogy a magyar identitás kérdése jóval bonyolultabb, mint ahogy lelkendező publicisták nyomán hajla-
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Egy vizesblokkon is múlhat • Az építkezés fontossága

A megmaradás
parancsában
A bratislavai tárgyalásokról visszatérő magyar
külügyminisztertől nemrégen megtudhattuk,
hogy gyermeteg elképzelés a kettős állampolgárság követelése; pedig az észak-erdélyi magyar
szórványok már nem is mernek ilyen nagyot álmodni. Megelégednének avval, ha kicsit több figyelem jutna rájuk és nem kellene az örökös anyaországi szélfordulásoktól tartani. A csendben
porladó múlt és a szomorú jövő világában tett utazás során adódik a kérdés: mit és hol rontottunk
el. Mármint mi, magyarok.

A Radnai-havasok aljában található Óradna

mosak vagyunk elképzelni.
Óradnán azonban ez a mondat
egyáltalán nem szokatlan: –
Mivel a magyar iskola harmincnyolc éve megszűnt, generációk egész sora nőtt föl rendes magyar oktatás nélkül. Otthon is románul beszéltek, az
iskolában is, a munkahelyen
is, így hát nem tanulták meg a
nyelvet. A származás, a kötelék
tudata azonban megmaradt, s
ez mindennél erősebb – magyarázza Bauer Antal, aki feleségével együtt évtizedek, de
különösen 1990 óta kérvénye-

ket ír, pályáz, szervez – vagy
ahogy Ilona mondja: nyüzsgölődik – azért, hogy legyen közösségi élet a történelem által
alaposan megtiport városban.
A feljegyzések szerint a virágzó bányaváros először 1241ben, a tatárjárás idején pusztult el. Rogerius mester, a tatárjárást megíró történetíró
úgy tudta, hogy a hódítók
négyezer embert hajtottak el
örök fogságba a városból. Aztán az évszázadok folyamán
hol tűzvész, hol árvíz, hol háború pusztította Óradnát,

ahol különösen 1762-től, a katonai határőrvidék megszervezésének kezdetétől költözött be
nagyobb számban a románság.
A 19. század végétől egyre többen fedezik fel maguknak a
gyönyörű környezetben fekvő
városkát: évtizedekig itt élt
gróf Zichy Domonkos püspök,
akiről valóságos legendákat
mesélnek mind a mai napig, s
akire szociális tevékenysége
miatt nemzetiségtől függetlenül hálásan emlékeznek vissza
a helyiek. És Radna, illetve a
közeli Radnaborberek volt a
kedvenc
pihenőhelye
Reményik Sándornak, akinek
Vadvizek zúgása című kötete
teljes egészében az 1921-es év
június–július
hónapjaiban
Radnaborbereken írt verseit
tartalmazza. S az ő neve nemcsak Bauerék versszeretete miatt forog közszájon Óradnán:
Reményik Sándorról nevezték
el azt a Tanulmányi Házat,
amely a katolikus plébánia
mögött épült, s az óradnai magyarság közösségi helyéül, illetve magyarországi csoportok
kényelmes szállásául szolgál –
vagyis inkább szolgálna. A
építkezésre másfél éve nem folyósították a pályázaton elnyert támogatást.
– Nem adjuk fel, csak hát
nehéz a bizonytalanságot elviselni – mondja kesernyés nevetéssel Bauer Ilona az abszurd
történet sommázataként.
– Nekünk itt hasonlóak,
mégis mások a gondjaink – válaszolja nagytiszteletű Kulcsár
János Levente, a mezőségi
Pusztakamarás református
lelkipásztora, amikor a magyarság állapota felől érdeklődünk, s elmondjuk az óradnai
tapasztalatokat. A táj más –
harsogóan zöld hegyoldalak,
égbetörő csúcsok helyett kopár dombok között járunk –,
az akarat és az elszántság
mégis hasonló.
A Makkai Sándor által Holttengernek nevezett erdélyi Me-
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»Így nincs lehetőség

arra, hogy a szinte teljesen kész épületben
legalább egy vizesblokk
kialakításával, a minimális komfort megteremtésével elkezdhessék
fogadni a magyarországi csoportokat

«

zőség kellős közepén vagyunk.
Kolozsvártól negyven, Marosvásárhelytől hatvan kilométerre – ahogy a kamarási Magyar
utcából csillaggal a homlokán
és humánummal, tisztességgel, magyarsággal a kofferében világnak indult Sütő András jelentette szülőfalujáról az
Anyám könnyű álmot ígérben.
– Az ezernégyszáz lakosból
198 a magyar, magas a vegyes
házasságok arány. A faluban
többszáz év után 2000-ben
megszűnt a magyar oktatás.
Az ok: nincs elég gyerek – sorakoztatja a szikár tényeket a
fiatal tiszteletes a kicsiny
templomban, miközben a
Kemény bárók címeres tábláit
vesszük szemügyre a templomban. A tizennyolcadik században a bárói család segítségével
épült Istenházát egyébként a
gyülekezet most teljesen önerőre támaszkodva renoválja:
a torony hófehérre meszelve
szinte készen áll, s az országútról is jól láthatóan jelzi az
utazónak a pusztakamarási református magyarok létét.
A Kemény családnak valaha
két kastélya volt a faluban; az,
amelyben Kemény Zsigmond,
a 19. század egyik legnagyobb
magyar írója töltötte utolsó
éveit már rég nincs meg, az
alapjait is elhordták, az
Ugron-udvarházat szintén elbontották. Így hát felsétálunk
a megmaradt, jelenleg egy téesznek helyt adó, maradék Kemény-kastélyhoz: az épület körül még látszanak a valahai
nagyszerű park maradványai,
2003. SZEPTEMBER

s a kastély sincs romokban. Az
idősebb
falubeliek
még
emlékeznek az ápolt gyümölcsösre, bokrokra, a fenyvesre,
és a gondosan karbantartott
teniszpályára. Az összhatást
azonban némiképp rontja a vidáman röfögő, nyakában láncot csörgető, méretes koca feltűnése. Barátságából nem kérünk, úgyhogy a falu másik vége felé, a Kemény-család sírkertjének vesszük az irányt.
– A bácsi nyolcvannyolc
éves, az egyik Ugron bárónak a
keresztfia, tőle kapta azt a telkét, amelyen a háza áll, s bár
már nehezen jár, minden világításkor ott van velünk, magyarokkal a temetőben – meséli a
lelkipásztor arról a barátságos
román parasztemberről, akinek a kertjén keresztül kaptatunk fel a Kemények sírkertjéhez. Évtizedeken keresztül
döntögették a család sírköveit
azzal az indoklással, hogy „bárók voltak s magyarok” írja Sü-

A pusztakamarási Kemény-kastélyban jelenleg téesz üzemel

ja össze Kamarást. Úgy is mondhatom, hogy a harminc év múlva eltűnő pusztakamarási magyarságnak én vagyok az utolsó
intézménye – jegyzi meg a tiszteletes. Mondani nem tudunk

semmit, a lemenő Nap fényében
szótlanul bámuljuk a kopárságukban is fenséges domboldalakat. A faluból harangszót és gyereknevetést hoz felénk a szél.
– ABLONCZY BÁLINT

»Az épület körül még

látszanak a valahai
nagyszerű park maradványai, s a kastély sincs
romokban. Az összhatást azonban némiképp
rontja a vidáman röfögő, nyakában láncot
csörgető, méretes koca
feltűnése

«

tő András. A helyzet valamivel
jobb ma, s a nemrégen elkészült
kerítésnek köszönhetően már
az állatok sem járnak legelni
Kemény Zsigmond, az 1945-ben
a községháza előtt agyonvert
Kemény Béla hegedűművész és
a többi, itt eltemetett Kemény
sírjára.
– Bár néha megfordul az ember fejében az elmenetel gondolata, maradni kell: ha én elmegyek, utánam már nem lesz magyar lelkésze a falunak, az egyházmegye más településsel von17
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A magyarokat is megszállóknak tekintik • Kapunk valamit cserébe?

Honvéd áll az Eufrátesznél
„Azért megyünk Irakba, mert veszélytelenebb,
mint Afganisztán” – magyarázta a kormány a
népnek, amely nem akarta megérteni, milyen
fontos is, hogy washingtoni kérésre „segítsünk”
az irakiakon. Azóta hatvannál több amerikai, tizenegy brit, egy dán katona és több, mint egy tucat – az ENSZ-nél és a helyreállításban dolgozó –
civil halt meg a támadások eredményeképpen, és
a győztes haderő tagjai már Aczél Endre szerint is
rettegve mennek ki az utcák ötven fokos poklába.
étszer ad, aki gyorsan ad”
– mondták, bár őszinte
magyarázatot nem adtak
arra, miért is kellene Magyarországnak bármit is adnia az USAnak. „Amit most adunk, sokszorosan kapjuk vissza megrendelésekben” – érzékeltették, de csak
a missziót az utolsó pillanatig ellenző Fidesz sarokba szorítására
hintették a port az emberek szemébe. Eközben pontosan tudták, az amerikaiak hasonló módon ígérgettek a délszláv válság
után is, de Taszáron és Boszniában gyakorlatilag semmit sem
kaptunk. A habot a tortán K.
László érvei adták az iraki rezsim veszélyességéről, amelyekről a magyar hírszerző közösség
– így külügyminiszterünk is –
már a háború előtt tudta: hazugságok.
Ha mindezt egy jobboldali
kormányzat teszi, a baloldali sajtó tort ülne. Most azonban legfeljebb az amerikaiak tévedéseiről
(Aczél E.), esetleg erkölcstelenségéről (Eörsi I.) beszélnek, arról
alig szólnak, hogy ezt a vonalat
K. László külpolitikája az első
pillanattól száz százalékosan támogatta. Irak sajnos a jelenlegi
kormányzat külpolitikai koncepciótlanságának a megtestesülése:
amikor határozottan kellene fellépni, megalázkodnak (szlovák
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és román viszonylatban), amikor
pedig hallgatni kellene (Irak), keménykednek. E sorok írója nem
kívánja összekeverni az erkölcsöt
és az érzelmeket az érdekekkel.
Ha lenne jelentős magyar gazdasági és politikai érdek egy rossz
amerikai politika támogatása
mögött, megértené azt. Ez a külpolitika azonban inkább kárt
okoz, mint hasznot hoz. Ne hivatkozzunk a szomszédságra, hiszen a románok, szlovákok, lengyelek, ukránok kaptak valamit:
Bukarest és Pozsony NATO-tagságot, Varsó középhatalmi státuszt, Kijev pénzt és a pária-létből kikerülést. Magyarország ed-

»Most azonban legfel-

jebb az amerikaiak tévedéseiről (Aczél E.), esetleg erkölcstelenségéről
(Eörsi I.) beszélnek, arról alig szólnak, hogy
ezt a vonalat K. László
külpolitikája az első pillanattól száz százalékosan támogatta

«

dig a szép szavakon, irakiak esetleges újabb taszári kiképzésén
(ami kétes értékű jutalom), és
pár millió dollár katonai segélyen túl nem kapott és nem is
várhat semmit. Viszont szembe-

került Németországgal, a fél EUval, az egész iszlám világgal és
Oroszországgal. Az Orbán-kormány alatt ígéretesen fejlődő,
gazdaságilag is gyümölcsözőnek
ígérkező magyar-szaúdi kapcsolatokat elfelejthetjük, a legtekintélyesebb arab állam, Egyiptom
diplomáciai csatornákon keresztül már rég megüzente, haragszik. Abban pedig csak reménykedhetünk, hogy nem kerültünk
fel az al-Kaida térképére. A boszniai, taszári tapasztalatok alapján eleve kétséges „aratást” el lehet felejteni. A fokozatosan súlyosbodó iraki káoszba magyar
munkást, mérnököt küldeni felelőtlenség lenne. Az USA-t a bajból legfeljebb a háborút ellenző,
az újjáépítésből kiszorítani szándékozott hatalmak tudják kihúzni, tegyük hozzá: szerencsés esetben. Az amerikaiak augusztusban büszkeségüket félretéve német, török francia, indiai és
orosz segítséget kértek, ők pedig
– teljesen jogosan – nagy szeletet fognak követelni a tortából.
Nekünk még azok a nevetséges
morzsák sem fognak megmaradni, amelyeket eredetileg esetleg
átengedtek volna Magyarországnak.
A korrektség kedvéért el kell
mondani, hogy bár a küldetés valós érdekeket aligha fog szolgálni
(ha egy újabb kézrázást Bush elnökkel, aki azt sem tudja, ki a vele szemben álló zavart, dadogó
úriember, nem számítjuk annak), a Magyar Honvédség a körülményekhez képest jól felkészült a feladatra. Katonáink felszereltsége sokkal jobb, mint
közvetlen fegyvertársainké; a
mongolok, dominikaiak, hondurasiak, ukránok, szlovákok állítólag irigykedve figyelik a ma-

gyar alakulatot. A lengyel zóna
sem tartozik a legrosszabbak közé, a szunnita vidékhez, Bagdadhoz és a szétesett infrastruktúrájú délhez képest „kellemes” vidék. A Magyarországnál valamivel kisebb területű, 5-6 milliós,
túlnyomóan síita lakosságú terü-

»Az amerikaiak augusz-

tusban büszkeségüket
félretéve német, török
francia, indiai és orosz
segítséget kértek, ők
pedig – teljesen jogosan
– nagy szeletet fognak
követelni a tortából

«

let eddig iraki viszonylatban
csendes volt: ez azt jelenti, hogy
„csak” néhány, és nem több tucat szövetséges katonát ölt meg
az ellenállás. Természetesen
mindez nagyot változhat, ha a
szunnitákhoz hasonlóan a síiták
is gerillaharcba kezdenek a megszálló erőkkel szemben. (Ne legyenek illúzióink: a lakosság túlnyomó része megszállónak tekinti a magyarokat is, akárcsak az
amerikaiakat.)
Ilyen messzire hazánktól
utoljára 1942-ben a bizonyítottuk, milyen hű szövetségesek vagyunk. Az Eufrátesznél sincs
több keresnivalónk, mint a
Donnál, rossz külpolitika viszi
oda a honvédeket, nagyhatalmi
érdekek szolgálatára. Csak reménykedhetünk benne, hogy a
James Woolsey volt CIA igazgató által IV. világháborúnak (a
harmadik szerinte a hidegháború volt) nevezett konfliktusba
való aktív és értelmetlen bekapcsolódásunk nem fog magyar
életeket követelni. Mert Irak
nem éri meg egyetlen magyar
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z elmúlt évek belső konfrontációi, valamint egyes
vezetők szembekerülése a
Szövetség eredeti célkitűzéseivel
az egységet végérvényesen kikezdték, új helyzetet teremtettek. Mára a magát szövetségnek nevező
RMDSZ eljutott egy olyan pontra,
amikor már nem tekinthető az erdélyi magyar politikai-ideológiai
sokszínűséget megjelenítő és magába foglaló szervezetnek, keretein belül nem érvényesül a politikai pluralizmus, kirekesztő és
nem integráló, csak a politikai haszon maximálását szem előtt tartó, román versenypárttá alakult. A
„hogyan tovább?” kérdése rengeteg fejtörést, bizonytalan kimenetelű alternatívák közötti mérlegelést követel, az erdélyi magyarság
jövője iránt felelőséget érző és azt
meghatározó személyektől.
Leegyszerűsítve, az elmúlt 13
évben, a romániai magyarság fő
politikai törésvonalát az autonómia kérdéséhez való gyakorlati viszonyulás jelentette. Az autonómia megteremtése olyan célkitűzésnek tekinthető, amely reálpolitikai megoldásokon belül biztosíthatja a nemzeti közösség hosszú
távú fennmaradását és fejlődését,
a rohamossá váló népességfogyás
megállítását. Elvben mindegyik
politikai vonulat támogatja az autonómia gondolatát, amelyet az
ún. Kolozsvári Nyilatkozat fogalmazott meg. Az RMDSZ-politikusokkal kapcsolatosan a román
médiából átvett és Magyarországon is előszeretettel használt jelzők – radikális és mérsékelt –
ugyancsak az autonómia kérdéséhez való viszonyulást jelölik. A radikálisnak minősített, Tőkés László tiszteletbeli elnök neve által
fémjelzett csoport, amelyik a Szövetség belső platformjaként és
ugyanakkor belső ellenzékeként
működő Reform Tömörülésbe
(RT) „tömörült”, folyamatos kritikával illette a Szövetség vezetését,
azzal vádolva azt, hogy nem tesz
meg mindent az autonómia elérése érdekében és lepaktált az azt ellenző román hatalommal. Tőkés
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„Mérsékeltek” és „radikálisok” ellentéte

Politikacsinálás
Erdélyben
Legyen az politikus, politikai szakértő vagy a közügyek iránt érdeklődő személy, nincs könnyű
helyzetben akkor, amikor meg akarja mondani,
hogy napjainkban melyik a Romániában élő magyarság által követendő legoptimálisabb politikai
érdekképviseleti modell. Sokan és sokáig a romániai magyarság sikerének és érdemének tekintették az egységes politikai érdekérvényesítő szervezet létrehozását és annak – az időnként fellángoló belső viták ellenére – hosszú időn keresztül
való fenntartását.
László eltávolítása után nagymértékben dinamizálódott az erdélyi
magyar politikai élet. Az RT bejelentette megszűnését mint
RMDSZ belső platform, nem kívánva tovább a Szövetség belső
pluralizmusának látszatát kelteni,
és átalakult Reform Mozgalommá
(RM), melynek vezetőjévé Szilágyi
Zsolt képviselőt választották. A
RM nem kíván párttá alakulni, az
önkormányzatiság szintjén kíván
működni, akárcsak a Szász Jenő
székelyudvarhelyi polgármester
(volt RT alelnök) által létrehozott
Erdélyi Polgári Szövetség (EPSZ),
amely bevallásuk szerint ernyőszervezete kíván lenni az RMDSZszel elégedetlen mozgalmaknak és
szerveződéseknek. Mindkét szervezet jelezte, hogy indulni kíván a
jövő év tavaszán esedékes helyhatósági választásokon. A polgári
kormány bukása után a magyarországiakkal párhuzamosan Erdélyben is számos polgári kör alakult, amelyek Nagyváradon megalakították a Magyar Polgári Egyesületet (MPE), míg Marosvásárhelyen létrehozták a Polgári Mozgalom Tanácsát. Mindezen szervezetek közös célja, hogy bekapcsolódjanak a Tőkés László által kezde-

ményezett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tevékenységébe,
amelynek Kezdeményező Testülete március 15-én alakult meg Kolozsváron. Az EMNT fő céljaként
fogalmazta meg az önkormányzatiságon alapuló, az erdélyi magyar
nemzeti közösség egységes közképviseletének, más néven autonómia kiépítését. A helyzet
összetett és minden elhibázott lé-

pésért súlyos árat fizethet az egész
erdélyi magyarság, irányultságtól
függetlenül. A romániai választási
törvények nagyon szigorúak, nem
támogatják az etnikai vagy regionális alapon szerveződő pártok
létrejöttét. A parlamenti bejutási
küszöb szervezetenként 5%, koalíciók esetén 7%. Figyelembe véve,
hogy az RMDSZ az elmúlt választásokon 6-7% körüli eredményeket ért el, abban az esetben, ha
egy másik magyar szervezet elindul ellenében az országos választásokon, fennáll annak veszélye,
hogy egyik sem jut be, s a magyarság parlamenti képviselet nélkül
marad. Léteznek olyan vélemények, amelyek szerint az erdélyi
magyar társadalomnak jót tenne a
parlamenten kívül maradás, mivel lehetőséget adna a belső megtisztulásra, azonban vannak, akik
szerint ez visszafordíthatatlan károkat okozna és csak a román hatalom malmára hajtaná a vizet.
Mindenesetre az RMDSZ vezetői
egyelőre nagyon magabiztosan
nyilatkoznak a jövő évi választási
esélyeiket illetően, és csupán hatástalan diverziónak, felelőtlen
hangulatkeltésnek minősítenek
minden egyéb magyar politikai
kezdeményezést.
– SZABÓ ISTVÁN LÁSZLÓ
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„Mol-kút áll a Hargitán” • A bankszektor, a kőolajipar és a turizmus a legvonzóbb

Magyar multik a régióban
A közelmúltban több hazai vállalat szerzett komoly
érdekeltségeket a volt szocialista országokban, s további magyar regionális multik jöhetnek létre a jövőben. Magyarország eddig jellemző tőkeimportőri
pozíciója után immár tőkeexportőrként is megjelenik. A szomszédos államokban már majd’ mindegyik magyar nagyvállalat fektetett be komoly pénzösszeget a bankszektortól a kőolajiparon át a turizmusig számos stratégiai területre. Bár egyes országokban az infrastrukturális hiányosságok és a feltételek átláthatatlansága mellett a „magyar veszélyről” beszélő, nacionalista húrokat pengető politikai
erőkkel is meg kell küzdeni, úgy tűnik: helyismeretük, kapcsolatrendszerük és felkészültségük révén a magyar nagyvállalatok sokszor még nyugateurópai társaikat is képesek maguk mögé utasítani.
horvát kormány döntése értelmében a Mol veheti meg
a horvát olajtársaság, az
INA huszonöt százalék plusz
egy szavazatnyi részét. 505 milliós ajánlatával legkomolyabb
regionális riválisa, az ÖMV
elől sikerült privatizálnia az
INA-ban irányítószerepet jelentő tulajdonrészt. Az osztrákokat
meglepte a Mol által kínált összeg, s utólag hiába tettek azzal
egyező értékű ajánlatot, a horvát kormány kitartott a magyar
olajtársaság mellett. Horvátország legnagyobb vállalatában
szerzett befolyása révén a Mol
többek között hozzáférhet az
adriai kikötőkhöz, új finomítókra és előnyös pozíciókra tehet
szert a balkáni térség gyorsan
fejlődő piacain. A Molnak az elmúlt egy évben ez már a második nagy bevásárlása a térségben. Tavaly ősszel a szlovák
Slovnaftban szerzett teljes irányítási jogot egy 360 millió dollár értékű ügylet keretében,
melyből 85 millió dollárt kész-
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pénzben, a fennmaradó részt
pedig részvénycserével fedezett.
Mindezek eredményeként Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint KözépEurópa legnagyobb olajipari
vállalata jött létre. A Balkánon
eredményesen terjeszkedik a
Matáv is, amely a helyi távközlési
piacon szerzett pozícióival az
egyik legnagyobb külföldi
befektetőnek számít.
Horvátországban egyébként
a Mol nem az első, s valószínűleg nem is az utolsó magyar
nagybefektető. A Nacional című
zágrábi hírmagazin szerint az
utóbbi években Magyarország
vált Auszria után az ország legnagyobb külföldi befektetőjévé.
A fő beruházások közé tartozik
a Master Yachting által 7,3 millió euróért kialakított kikötő, illetve a szintén általuk 50 millió
euróért újjáépítendő primosteni szállodák, emellett
13,5 millió eurót fordítanak a
Hvar-szigeten található Jelsa
szállodáira. Befejezés előtt áll a

A Matáv Macedóniában is megjelent a távközlési piacon

Dunapack 23 millió dolláros
zaboki hullámkarton- és göngyöleg-gyára, Senj közelében pedig 20 millió euróért épülnek
magyar apartmanok. 50 millió
dolláros silóépítési beruházásra
készül a Ganz port Rijeka
Fiumében, s horvát lapértesülések szerint regionális terjeszkedési stratégiája jegyében az
OTP is meg szeretné vetni lábát
déli szomszédunknál.
A legnagyobb hazai pénzintézet Bulgáriában már bevásárolt,
311 milliót fizetett a DSK Bankért, mely a második legnagyobb bolgár pénzintézet (a rivális Erste Banknak csak 293
millió eurót ért volna meg a vásár). Az OTP több próbálkozást
is tett már romániai terjeszkedésre, de mindeddig nem sok sikerrel. Tavaly a BankAustriaCreditanstalttal közös konzorciumban sikertelenül pályázott a
legnagyobb román kereskedelmi bank, a BCR megszerzésére.
A Banca Transilvania megvételéről folytatott tárgyalások sem

vezettek eredményre, újabban
viszont a Banca Romaneasca
iránt tanúsít érdeklődést a magyar pénzintézet. Jóval pozitívabb tapasztalatai lehetnek a
romániai privatizációról a Danubius Hotels Rt.-nek, hiszen
az érdekeltségébe tartozó
Salina Invest vásárolta meg a
szovátai gyógyfürdőt. A Hotel
Sovata 1,9 millió dollárba került, ezen felül 5,1 millió dollárt fordítottak a felújítására, s
május elseje óta már fogadhatja
is a vendégeket.
A Mol is gyarapítja romániai
érdekeltségeit, újabb benzinkutak megvásárlása révén a magyar cég rendelkezik majd a második legnagyobb kúthálózattal.
A határontúli magyar vezetők
többnyire örömmel fogadják és
bátorítják a magyar gazdasági
expanziót, a gazdasági élet élénkülését, az elhelyezkedési lehetőségek javulását remélik tőle.
Így nyerhet – némi módosítással
– új értelmet a régi dal: „Molkút áll a Hargitán”.
– TURUL

N F
F O
O R
R M
M A
A T
T II K
K A
A
II N

ultiCenter™ oktatási-informatikai rendszerek
létesítése” c. pályázat
(IHM-ITP-9) célja a kiírás szerint „a digitális írástudás elterjedése és a digitális szakadék
szélesedésének megállítása, valamint az információs társadalomról leszakadó bizonyos csoportok esélyeinek javítása és az
informatikai írástudás terjesztése az általános iskolák alsó tagozata körében”.
A kiírás szerint az IHM korszerű, számítástechnikai eszközökre építő kiegészítő oktatási
technológiát biztosít a hazai iskolák részére, egyenként 13 millió Ft értékben. Ez a technológia
a MultiCenter™ nevű „a mai legdivatosabb pedagógiai irányzatnak megfelelő” komplex oktatási
informatikai rendszer, amely a
tanulók képességfejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A pályázat
szakmai megalapozottságát nem
kívánjuk vitatni, ebből a pénzből
ugyanakkor például 100 iskola
kaphatna teljesen felszerelt számítástechnikai oktatótermet a
30 db MultiCenterrel™ szemben
(Lendvai Ildikó meg majd átváltja magának az összeget inkubátor- vagy iskolatej-valutába).
Ugyanakkor nem ez a legérdekesebb része a pályázatnak, a
kiírásból egyértelműen azonosítható, hogy a megnevezett
technológia
kizárólag
a
DEGEM Sytems Ltd. nevű izraeli cég (hazai képviselője az
ITE Innovatív Oktatási Technológiák Kft.) MultiCenter termékére vonatkozik. A termék pontos neve a pályázat címében is
szerepel, a pályázati szöveg továbbá több ponton egyértelműen megjelöli azt. A pályázati kiírás korábban tartalmazta a
MultiCenter™ egyes moduljainak a leírását is, amely szöveg
kísértetiesen hasonlított a hazai forgalmazó honlapján
(www.ite.hu) lévő termékismertetőre. Miután (a jegyzőkönyv
tanúsága szerint) ez az érdekes
tény az Országgyűlés Informati-
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400 millió innen, 474 millió onnan

Utazgatós
korrupció
az IHM-nél is?
Mind törvényességi, mind etikai szempontból
erősen megkérdőjelezhető az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ITP-9 sz. pályázata. A pályázat egy (mellékesen SZDSZ-es politikusokat nyaraltató) külföldi cég MultiCenter nevű konkrét
termékének iskolákhoz való kihelyezésének költségeit finanszírozza 400 millió Ft értékben.

Az IHM az OM Tours nyomdokain?

kai Bizottsága egyik ülésén is
felmerült, az IHM – részben –
módosította a szöveget: „Az (…)
eszközök beszerzéséről (…) az
IHM a közpénzek felhasználásnak szabályai szerint gondoskodik azzal, hogy az eszközök (…)
kiszállítására a jelen Pályázati

Útmutató megjelenésekor előkészítés alatt álló közbeszerzési
eljárás sikeres lebonyolítását
követően kerülhet sor.”
A kiírás tehát megemlíti,
hogy a MultiCenter™ beszerzését célzó közbeszerzési eljárás
folyamatban van. Az eljárás vég-

eredménye aligha lehet kétséges, hiszen egy adott cég meghatározott termékét bajosan szállíthatná más. Egy SZDSZ-es minisztérium ezen pályázat útján
tehát 400 millió forint közpénzt
juttat a MultiCenter™-t gyártó
Degem Ltd.-nek. A helyzetet tovább árnyalja az a tény, hogy
Horn Gábor SZDSZ-es politikus, és az azóta már egy másik
korrupciógyanús ügy miatt az
OM-ből menesztett Koltai Péter
tavaly ősszel a Degem Ltd. meghívására Izraelben vakációzott.
Valószínűleg meg lehettek elégedve izraeli tapasztalataikkal,
hiszen az ősz folyamán az oktatási miniszter utasítására a
Nemzeti Szakképzési Intézet
474 millió forint összértékben
14 db MultiCenter™ rendszert
szerzett be hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban (melynek egyetlen meghívottja az ITE Kft. volt).
Hab a tortán, hogy miután a
jelentkezési határidő lejárta előtt
nem gyűlt össze megfelelő számú jelentkező az IHM pályázatára, a beadási határidőt meghoszszabbították, nehogy véletlenül a
400 millió helyett csupán mondjuk 340 milliós állami megrendelés jusson a MultiCenter™-t
forgalmazó cégnek.
Az eset kiváló mintául szolgálhat a további pályázatokhoz. Például a régóta esedékes iskolai
ingyenebédet a következőképpen
lehetne megoldani: a gyerekek
pályázhatnak Milka csokoládéra
fejenként és naponta 200 Ft (öszszesen mondjuk 4 milliárd Ft)
értékben. A pályázathoz szükséges csokikészlet megvásárlására
szabályszerű, senkit ki nem záró közbeszerzési eljárást írunk
ki, amelyen minden csokoládégyár eséllyel indulhat, amenynyiben gyárt Milka csokoládét.
Minden szabályszerű, a közpénz útja követhető, attól az
egy-két politikustól meg igazán
nem lenne szép irigyelnünk
egy kis, jól megérdemelt svájci
pihenést. – BLOFELD FEAT. TURUL
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Martonyi János a globális folyamatokról, a magyar érdekekről és utódjának vádjairól

„Éllovasból sereghajtók lettünk”
– Professzor Úr! Kilenc hónap
múlva belépünk az Európai
Unióba. A kormány és a média
azt sugalmazza, hogy a tagság
majd megoldja szinte minden
bajunkat, és még nemzetpolitikai szempontból is jól járunk.
Mi az igazság?
– A trianoni trauma enyhítésének legfontosabb eszköze az európai integráció, az egységes Európa
létrehozása, úgy, hogy ehhez Magyarország és a szomszédai is csatlakoznak. Ha tényleg lesz egységes
Európa, akkor megvalósulhat a
nemzet határokon átívelő újraegyesítése. Megszűnik az államhatárnak az a mindent meghatározó
jelentősége, amely a múltat jellemezte. Nemzeti érdekünk most
azonban nemcsak az európai integrációs folyamattal esik egybe,
de furcsa módon részben a globális folyamatokkal is, ugyanis a világban egyre inkább csökken a területiség jelentősége. A biztonságpolitika évszázadokon át arról
szólt, hogy területet támadtak és
területet védtek. Az Egyesült Államokat ért terrortámadás óta ez a
doktrína megszűnt. Úgy látom,
hogy az európai folyamatok abba
az irányba tartanak, hogy az állam ne tulajdonosa legyen a polgárainak és az „én”-t ne az országhatárok definiálják. Ezért gondolom, hogy a csatlakozás kedvező
lesz a magyarság számára.
– A magyar gazdaságot viszont szűk másfél év alatt padlóra küldte a kormány. Egy ennyire legyengített ország milyen
esélyekkel indul az unió versenyében?
– Az, hogy az unió milyen hatást gyakorol majd Magyarország
fejlődésére, döntően attól függ,
hogy mi milyen állapotban vagyunk. Ha jól állunk, akkor segíteni fog, ha nem, akkor nem lesz
ránk jótékony hatással. Az uniós
22

A polgári kormány külügyminisztere lapunknak
adott exkluzív interjújában beszélt az Európai
Uniónak a beteg magyar gazdaságra gyakorolt
várható hatásairól, a kettős állampolgárságról,
valamint a hátrálás kormányának külpolitikai
baklövéseiről.

„Még mindig naiv ember vagyok”

tagság nem alkalmas arra, hogy
egy beteg gazdaságot meggyógyítson, erre korábban sem volt példa. Az EU arra jó, hogy egy lendületes, növekedő gazdaság dinamizmusát erősítse. Éppen ezért a hazai gazdaságpolitikának óriási felelőssége van abban, hogy miként
használja ki az integráció előnyeit
és hárítja el annak veszélyeit.
– Több értékelés szerint lassan már az unióhoz később csatlakozók is lehagynak minket a
gazdasági mutatók tekintetében…
– Magyarország tizenkét éven
keresztül éllovasa volt a kelet-európai átalakulásnak, gazdasági értelemben is. Ennek most vége. Sokak szerint sereghajtók lettünk.
Nem szeretem a drámai kifejezéseket, de tény, hogy valamennyi
makrogazdasági mutatónk lényegesen romlott. Jelentős mértékben nőtt az ország adósságállománya. Csökkent a növekedés, felborult a külső-belső egyensúly. Minden elemzés azt mutatja, hogy a

belépést követő első két-három évben kiélezettebbé válik a verseny,
és kevésbé érezhetjük a tagság előnyeit, ideértve a beáramló forrásokhoz való hozzájutást is. A tényleges, „teljes jogú tagságot” 2007
táján érhetjük el. Attól az évtől
kezdve kapjuk meg a strukturális
és kohéziós alapokból azt, amit
egyébként mindenki más megkap. 2007-ig lejárnak azok a korlátozások, amelyeket a tagállamok
többsége a munkaerő szabad
áramlásával szemben alkalmaz.
Ha minden jól megy, 2007-től
megszűnhetnek a határellenőrzések is. Biztos, hogy a csatlakozásnak többletköltségei lesznek. Tehát az első két-három év nem lesz
könnyű.
– Ön mit tett volna másképpen a csatlakozási tárgyalások finisében, ha folytathatta volna a
munkáját?
– A tárgyalások három utolsó
és legnehezebb fejezete a pénzről
szólt. Ebben a szakaszban nagyon
fontos lett volna a koordinált, egy-

séges közép-európai fellépés. Ez
elmaradt. Mindenki másra hárítja
a felelősséget emiatt. Ha a visegrádi államok közösen lépnek fel, akkor az unió nem élhetett volna finoman azzal a fegyverrel, hogy
„akinek nem tetszenek a feltételek, az majd kiesik a bővítésből, és
majd a következő körben csatlakozhat”. Azért az a hatalmas felelősség engem is megijesztett volna,
hogy néhány százmillió euró miatt esetleg kockáztassuk a belépést. Pénzügyi szempontból a
csatlakozási tárgyalások lényegesen kedvezőtlenebb eredménnyel
zárultak, mint amire bárki is korábban számított. Ezt az Európai
Bizottság is elismerte. Romano
Prodi azt mondta, hogy méltányosabb egyezséget várt volna el a tagállamok részéről.
– Mennyiben helytálló az
amerikaiak által meghonosított
„új Európa” kifejezés és a mögötte álló szándék?
– Egyáltalán nem értek vele
egyet. Valóban lesz egy „új Európa”, amelynek azonban 25 új szereplője lesz, aztán később még
több. De ebben a helyzetben mindenki új, még a régi tagállamok is.
Más dolog, hogy a régi értékrend
és intézményrendszer lényege
megmarad.
– Megmarad?
– Igazán tréfás, hogy az európai alkotmánytervezetet mennyire különféleképpen értelmezik.
Az Economist szerint például a
tervezet a szemétkosárba való.
Van, aki szerint ez a végső csapás
a nemzetállamok önállósága ellen, egy diktatórikus birodalom
megteremtésének a kísérlete. Mások azt kifogásolják, hogy a nemzetállami koncepció aratott nagy
győzelmet. Ezzel szemben az igazság az, hogy az Európai Konvent
munkája eredményes, és ennek
folytán az intézményrendszer átláthatóbb lesz, és a hatáskörök
tisztábbak lesznek. Bizonyos területeken erősödnek a közösségi jogosítványok, azonban az integrációt eddig is jellemző szerves fejlődés folytatódik.
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– Az európai jobboldal egységesen azt sérelmezi, hogy a tervezett alkotmányból kimarad a
kontinens keresztény értékeire
való hivatkozás.
– Ezt én is kifogásolom, mert
komoly hiba. Nincs magyarázat arra, hogy miért hagyták ki. Az egységes Európa elválaszthatatlan a
kereszténységtől. A kompromiszszum végül is az lett, hogy a „vallási értékekre” történik hivatkozás.
– Ami azért nem ugyanaz…
– Nem, de vannak, akik azt
mondják, hogy Európa esetében a
vallási értékre való hivatkozás elég
nyilvánvalóan a kereszténység értékeire vonatkozik. A kérdés
egyébként nincs teljesen lezárva,
mert továbbra is erős pártja van
annak a gondolatnak, hogy a keresztény értékeket mégis nevesíteni kellene az alkotmányozó szerződésben.
– Utódjától, a Duracell-nyúl
elszántságával ámokfutó Kovács
Lászlótól mást sem hallunk jó
ideje, mintsem napi győzelmi jelentéseket arra vonatkozóan,
hogy aznap éppen „mit tett
rendbe” a Medgyessy-kormány
abból, amit az Orbán-kabinet elrontott. Kedvenc példatára a
külpolitika.
– Az MSZP–SZDSZ-kormány
nem tudta abbahagyni a tavalyi
választási kampányt. Ez azért sem
jó, mert eltereli a figyelmet az ország kormányzásáról. Legfőbb hibájuk, hogy a kormányzás helyett
kommunikálnak. A külpolitikánál ez hangsúlyosan jelentkezik,
feltehetően azért, mert a külügyminiszter a legnagyobb kormánypárt elnöke is egyben. Ez a jelenség a diplomácia területén még
károsabb, mint máshol. A külpolitikában ugyanis alapkövetelmény,
hogy lehetőleg nemzeti közmegegyezés legyen és folyamatosság.
Itthon lehetnek viták, ám nagyon
lényeges, hogy ha valaki kormányra jut, akkor a külvilág felé ne azt
az üzenetet közvetítse, hogy „eddig minden rossz volt”. Amikor
hivatalban voltam, én nem bíráltam, és nem minősítettem elődöm
2003.SZEPTEMBER

munkáját. Egy idősebb szocialista kormány összetételétől, az új mabarátom azt mondta nekem nem- gyar miniszterelnök ellátogat
rég, hogy „te sportszerű voltál, de Moszkvába. Korábban az orosz fél
nem kaptad vissza”.
valóban elnapolta Kaszjanov kor– De mennyire megalapozot- mányfő budapesti látogatását,
tak például azok a vádak, ame- ugyanis több vitás kérdés is felmelyek szerint az előző kormány rült. Ezek egyike volt a
működésének végére igencsak BorsodChem-ügy, amelyben a malehűlt a viszonyunk az Egyesült gyar kormánynak tökéletesen igaÁllamokkal? Elemzők szerint az za volt. Ezt egyébként később
amerikai kormány távolságtar- orosz partnereink lényegében elistásában szerepet játszhatott az, merték. Az orosz külügyminiszterhogy a magyar kormány nem rel rendszeresen, évente többször
amerikai vadászgépeket vásá- is találkoztam. Ami pedig a „rendrolt, és az is, ahogyan a radikális betételt” illeti: a hazai kormányváljobboldali ellenzék fellépett a tás óta én még nem láttam minő2001. szeptemberi terrortáma- ségi változást a magyar–orosz kapdás idején.
csolatokban, akár a gazdasági
– Nem zárom ki, hogy a repülő- együttműködés, a műkincsek,
gép-vásárlás hatást gyakorolt a ma- vagy a sárospataki könyvtár visszagyar–amerikai kapcsolatokra. Ha adásának tekintetében. De ha
ez így történt, akkor az számomra majd látok ilyet, örülni fogok neki.
nagyon komoly csalódás, negatív
– Önt sokszor támadták a
élmény. Az Egyesült Államokat ért jobboldali sajtóban azért, mert
terrortámadás után a magyar kor- nem hajtott végre elegendő csemány reakciója a
rét a Külügymileghatározottabb
nisztérium álloAz MSZP–SZDSZ-kor- mányában.
és a legmarkánmány nem tudta abba- – Az MSZP szesabb volt. Orbán
Viktor hivatko- hagyni a tavalyi válasz- rint pedig hihetetzott először a Wa- tási kampányt. Ez azért len tisztogatás törshingtoni Szerzősem jó, mert eltereli tént 1998 után a
dés V. cikkelyére,
minisztériumban.
a figyelmet az ország Engem szórakoza kollektív védekormányzásáról. tatott ez a két, egylem igénybevéteLegfőbb hibájuk, hogy másnak ellentlének lehetőségére. Az elhatárolóa kormányzás helyett mondó bírálat.
dás számonkérékommunikálnak Ami viszont valóse pedig azért haban fontos, hogy a
mis igény, mert mi nem „elhatá- ciklus második felére kezdett kiroltuk” magunkat Csurka István alakulni a külügyben egy olyan
nyilatkozatától, hanem elítéltük csapat, amelyben már nem azt
azt. Először kormányhatározat, kérdezték az emberek, hogy ki a
majd parlamenti határozat formá- régi és ki az új szakember. Tavaly
jában. Mindenki eldöntheti, hogy óta azonban ismét a régi szemaz elhatárolódás vagy az elítélés az pontok érvényesülnek, és az
erősebb kifejezés.
„újak” közül szinte senki nem
– A kritikusok az Egyesült Ál- tarthatta meg az állását.
lamok mellett Oroszországot
– Más területen is határozotemlítették, mint másik olyan tan lépett fel a régi-új garnitúnagyhatalmat, amellyel az előző ra. Medgyessy Péter kormánya
kormány viszonya feszültté vált. egy év kemény munkájával és
– Itt is eltorzították a tényeket. folyamatos visszavonulásával
Oroszország esetében egyértelmű magyartalanította a státustörés világos megállapodás született a vényt.
választások előtt néhány hónap– A törvény koncepciója az
pal arról, hogy függetlenül az új volt, hogy az európai integráció

»

«

nagyon üdvös dolog lesz, de annak hatásai csak évtizedek alatt
fognak érvényesülni, addig pedig
meg kell maradniuk a határontúli
magyar nemzetrészeknek, nemcsak egyénenként, hanem közösségként is. A törvényben mindenféleképpen meg kellett volna tartani a magyar nemzet egységére
vonatkozó utalást. Most pedig ragaszkodni kell ahhoz, hogy legalább a kulturális–oktatási támogatás megmaradjon. A folyamatos
hátrálás mindenesetre rossz üzenet mindenkinek, mert a gyengeség jele.
– Ön miniszterként is ellenezte a kettős állampolgárság bevezetését. Miért?
– Mert ha ezt kollektív formában akarjuk, akkor az jogilag és
politikailag is megvalósíthatatlan.
Ám az egyéni eljárást lehetne
könnyíteni. Az állampolgársági
törvényből ki kell iktatni azt a kritériumot, amely előírja az egy éves
magyarországi tartózkodást, és
más, lazább kritériumokkal kell
felváltani.
– Augusztus 20-án Ön magas
kitüntetésben részesült. Egyes
vélemények szerint ez egy cseles
gesztus volt a kormány részéről
annak érdekében, hogy a szintén kitüntetni kívánt Schmitt
Pállal együtt megpróbálják lejáratni Önöket a jobboldali választók előtt.
– Még mindig naiv ember vagyok, ezért azt hiszem, hogy a kitüntetéseket nem a saját politikai
család politikai jutalmaként, vagy
a másik politikai család felé szánt
gesztusként adják, hanem valamilyen teljesítmény elismeréseképpen. Lehet, hogy ezt nem mindenki hiszi el, de én még mindig bízom ebben.
– Az Ön elődje lett az utódja a
külügyminiszteri székben. Ha
úgy alakulna a politika, helyet
cserélne-e ismét Kovács Lászlóval?
– Egyáltalán nincs ilyen ambícióm. Nem vagyok főállású politikus, és fontosnak tartom a szakmai, valamint az egyetemi oktatói
23
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– Mennyien vettek részt a
kárpátaljai és a tusványosi szabadegyetemen?
– Mindkét szabadegyetemünkön teltház volt – ez már évek óta
így van, csupán az arányok eltérőek (a hangulat és a szellemiség hasonló), tekintettel az ott élő magyarok lélekszámára: a kárpátaljai
táborunkban 120 résztvevő volt,
kb. 60% a határon túlról – a kárpátaljai résztvevőink mellett voltak Erdélyből és Felvidékről is,
ami az utóbbi években már hagyománnyá vált. Az idei
Bálványosi Szabadegyetem regisztrált résztvevőinek száma
3500, ez azt jelenti, hogy ennyi
volt az ott lakók száma, akik be is
jelentkeztek a tábor recepcióján –
jó részük viszont visszajáróként
már önállóan intézi szállását, nálunk nem is jelentkezik, ezért inkább csak becsült adataink vannak, sok éves tapasztalatok alapján. Persze a résztvevők folyamatosan érkeztek a hét folyamán, voltak látogatottabb előadások és
koncertek – naponta kb. 4-5000
ember volt jelen, a záróbulin pedig, amikor Ákos koncertezett, 810000 közé tesszük a résztvevő
számát. Ami pedig az anyaországbelieket illeti, soha ennyien még
nem voltak Tusnádfürdőn, kb.
1/3-ra tehető az arányuk.
– Kik voltak a társszervezők?
Ukrán részről mutatkozott-e érdeklődés a csontosi rendezvény
iránt?
-– A csontosi rendezvény társszervezője a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség volt, immár
tizenegyedszer, ez már hagyományosan kétoldalú rendezvény, bár
néha egy-egy ukrán előadót is sikerül megnyerni az ügynek. A
Bálványosi Szabadegyetem pedig
három pilléren nyugszik: Alapítványunk mellett román társszervezőnk is van – hiszen ez a párbeszéd tábora –, mostanra állandó
partnerünkké vált a bukaresti
Horia Rusu Alapítvány. Erdélyi
részről a kezdetektől részt vesz a
szervezésben a Jakabffy Elemér
Alapítvány, valamint a Reform
24

Részvételi csúcs a nyári szabadegyetemen

Tusnád és társai
A tusnádfürdői nyári egyetemről és az alapítvány
más nyári rendezvényéről kérdeztük Tárnok
Máriát, a Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumának elnökét, aki a tapasztalatokról, lehetőségekről
és tanulságokról beszélt lapunknak, kiemelve az
erdélyi rendezvény mellett a kárpátaljai, csontosi
rendezvény sikerességét is. – Az erdélyi fiatalok
tábora maradunk – mondta többek között Tárnok
Mária, utalva a marosvásárhelyi ellenrenAlapítvány, mellettük pedig néhány éve ifjúsági és diákszervezetek kapcsolódnak be, és idén új
partnerünk volt a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudományegyetem.
– A Bálványosi Szabadegyetemnek immár ellentábora is
van. Ezt hogyan értékelitek?
-– Nem tisztünk ezzel foglalkozni, mindenki azt csinál, amit
akar. A mi rendezvényünknek
van egy lassan már másfél évtizedes hagyománya, és nem hiszem,
hogy ezzel bárkinek érdemes
lenne vetélkednie. Az mindenesetre megtörtént, hogy telefonon próbáltak erdélyi előadókat lebeszélni a részvételről, és
hogy a tervezett kulturális programjainkat, az időpontot és a
helyszínt szintén megpróbálták
„lenyúlni”, de mégis mindenki
eljött. Azt is sajnáljuk, hogy megpróbálták lebeszélni az Illyés
Közalapítványt a tábor támogatásáról, mégis kaptunk ugyanannyit, mint a másik tábor. Az
erdélyi fiatalok tábora maradunk, a román–magyar párbeszéd rendezvénye és egy kulturális fesztivál, nem véletlenül volt
az idei rendezvényünk kulcsmondata Erdélyben: „Több,
mint buli!” Nem fogunk függeni
a mindenkori hatalmaktól, ennél okosabbak vagyunk.
– Sokan furcsállják, hogy
olyan együttesek is kaptak
meghívást, amelyek a rendez-

vényen negatív megjegyzést tettek a tábor szellemi irányultságára. Mi erről a véleményetek?
– Nézzük akkor meg a Kispál
és Lovasi esetét Tusnádfürdővel.
Azonnal leszögezném: bennünket
is megdöbbentett Lovasi azon
megjegyzése, hogy „a leszakadt
országrész-nyalást” meghagyják
másnak, hogy ők „magyarok és
turisták”. Nem is igazán értjük,

»Ami pedig az anyaországbelieket illeti, soha
ennyien még nem voltak
Tusnádfürdőn, kb. 1/3ra tehető az arányuk

«

mert ezzel az erdélyiek lelki világába gázoltak bele, pedig nem ők
voltak a „címzettek”. Ugyanakkor
a magyarországi résztvevőknek tudomásul kell venniük: a tusnádi
tábor nem egy polgári körös rendezvény. Erdélyi társszervezőink
tudják, hogy az ottani fiatalok milyen zenét szeretnének, ők kérték
többek között a Kispált. Az együttes tényleg tud jó zenét játszani, a
helyi fiatalok meg nem is ismerik
igazándiból a magyarországi
együttesek politikai beállítottságát, nem is foglalkoznak vele – az
ottani magyar rádiókban mindenféle zenét hallhatunk. Ezért
nem engedtünk az előzetes nyomásnak, amely Magyarországról
ért bennünket az együttesekkel

kapcsolatban. Ezt nem bántuk
meg, és jövőre is így lesz, még akkor is, ha a Kispállal pórul jártunk (pedig őket is meghívtuk,
mint más előadókat, fizettünk is,
mint másoknak, és semmi okot
nem adtunk az ilyen kijelentésekre). Megjegyzem, gond volt magával a koncertnek a minőségével is,
ami még nagyobb baj. Ez nem
minket, hanem őket minősíti. Ezt
tudom válaszolni egyébként az
Utolsó Figyelmeztetés legutóbbi
számában megjelent, ezzel kapcsolatos elmarasztó kritikára is.
Rajtuk kívül a többi buli jó volt, és
ez nem is rossz arány. De hogy
egészen pontosan értsétek, mire
gondolunk: Ákos 8-10000 ember
előtt egy nagy bulit csinált. És
nem azért, mert Kovács Ákos világnézete megegyezik a magyarországi résztvevők többségének politikai beállítottságával, hanem
azért, mert a koncert előtt és alatt
nagy energiát fordított arra, hogy
minden tökéletesen menjen. Legalábbis mi nagyon éreztük ezt a
„küzdelmet”. Állítom, hogy a koncert végére egyöntetűen őrjöngő
erdélyi fiataloknak még ma sincs
fogalmuk arról, hogy kire szavaz
Ákos.
– Milyen irányba fog elmozdulni Tusnádfürdő a jövőben?
– Jövő januárban fog eldőlni
minden. Látnunk kellett, hogy a
délutáni színházi előadások, vetítések, író-olvasó találkozók, szakmai megbeszélések lassan több
embert vonzanak, mint a politikai
blokkok. Ez alól egyedül Orbán
Viktor előadása kivétel. Tehát egyre inkább nyitnunk kell a civil
szféra irányába is. Az évek során
folyamatos átalakulás, javulás jellemzi szabadegyetemeinket, és ez
így van rendjén.
– Hol találkozhatunk legközelebb az Alapítvánnyal, mi lesz a
legközelebbi rendezvény?
– Minden év tavaszán és
őszén konferenciákat szervezünk, így lesz ez most is, szeptember 26-án „Autonómia keresztúton” címmel rendezzük szakértői konferenciánkat, majd de-
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Balassi Bálint Intézet és a Fiatal Írók Szövetségének közös
folyóirata nem kívánja felvenni a versenyt a piacon jelen lévő többtucat irodalmi folyóirattal:
a lapot készítők – a főszerkesztő
L. Simon László és munkatársai:
Bengi László, Csillag István,
Pápay György, Prágai Tamás,
Szöllősi Adrienne, Zsávolya Zoltán – bevallottan a szemlézésre, az
értékes és igényes szépirodalom
másodközlésére vállalkoznak és
nagy gondot fordítanak a szinte
követhetetlenül sokszínű magyar
könyvkiadás kiadványai közötti eligazodásra. Ennek az érték- és
mértékcentrikus gondolatnak a
jegyében olvashatunk a legutóbbi,
2003/4. számban verset Marsall
Lászlótól, Tábor Ádámtól, Villányi
Lászlótól, Kolumbán Miklóstól
(„Néha a harag szomorúságba
csap át bennem./Senkit sem irigylek, akinek több jutott:/egészség,
vitorláshajó, szauna, egy jó foglalkozás./Haza.” – írja a költő az eredetileg a veszprémi Új Horizontban megjelent Amikor hazaérek
című versében). Lázár Ervin novelláját követi a hetven éve született, de nyolc éve halott, méltatlanul keveset említett Páskándi Gé-
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Szemléző folyóirat a mai magyar kultúráról • Érték és mérték

Több, mint szemle
„A létező folyóiratok közt egyet sem tudunk, mely
feladatául tűzte volna ki szépirodalmi törekvéseinket folytonos figyelemmel kísérni. Könyv könyv
után jelenik meg, nevek tűnnek föl és el, anélkül,
hogy valaki fáradtságot venne amazok becsét,
emezek értékét csak egy szóval is méltánylani
kivéve néhol egy banális ajánlatot, mely mi különbséget sem tesz a műremek s a hívatlan együgyűség
ragyogása között” – így írt Arany János 1861-ben, a
Szépirodalmi Figyelő első számában, s ez az idézet
szerepel a kéthavonta megjelenő, fiatal irodalmárok
által szerkesztett Szépirodalmi Figyelő hátlapján is.
za A mesélő edények avagy egy
magyar vállalkozó című írása,
amely eredetileg – mint az író özvegyének, Páskándiné Sebők Annának a jegyzetéből megtudhatjuk – egy vígopera librettójának
az alaptörténete lett volna.
Székelyhidi Ágoston, a Tokaji Írótábor kuratóriumi elnöke a tábor
múltjáról, jelenéről és az értelmiség felelősségéről beszél a lapban.
Tallai Gábor, az Orwell-év projektvezetője pedig a száz éve született,

a szabadság és hatalom kérdését
(is) alaposan körbejáró, látnoki
erejű író munkáját népszerűsítő
programsorozatot mutatja be. A
folyóirat egyik legizgalmasabb része a sokoldalúan szerkesztett Figyelő rovat, mert nemcsak a legfrissebb kortárs magyar irodalomról olvashatunk kritikákat, ismertetéseket, hanem helyet kap
például a politikai filozófia
(Lánczi András Konzervatív kiáltványáról olvashatunk), a történe-

lem (Bujdosó Alpár ötvenhatos
visszaemlékezései, Kádár János levelezése vagy éppen Hóman Bálint és Szekfű Gyula az Osiris Kiadó jóvoltából megjelent kötetei
révén) vagy éppen a filozófia (többek között Molnár Tamás profeszszor Bennünk lakik-e az Isten? és
Ricoeur–Lacoque szerzőpáros
Bibliai gondolkodás című munkája révén). A jól megírt, tárgyilagos
ismertetések felfoghatóak kedvcsinálónak is: nekünk megjött a kedvünk a laphoz is, meg is rendeljük
a szerkesztőség címén: 1462 – Budapest, Pf.: 629. Tessék utánunk
csinálni!
– A.B.A

Gödöllői rendezvény a Magyar Dráma napján

Emlékezés a Nemzet Színészére
zeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Ház színháztermében
kerül sor este hét órától az In
memoriam Sinkovits Imre –
Emlékest a Magyar Dráma
Napja alkalmából című műsorra, amely egyszerre tiszteleg a
nemrégen elhunyt Nemzet Színészének művészete és a magyar drámairodalom előtt. A
délután egy órától kezdődő ingyenes filmvetítéseken megidézik Sinkovits Imre emlékét legnépszerűbb filmjei – a Tizedes
és a többiek, az Isten hozta, őrnagy úr! és a Két félidő a pokol-
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ban – segítségével, és ugyanekkortól megvásárolhatóak a művészről a közelmúltban megjelent könyvek is. Este hét órától
a Nemzet Színésze és a magyar
írók levelezéséből összeállított
műsor kezdődik; színészkollégák, barátok és pályatársak
(Agárdy Gábor, Béres Ilona,
Szakácsi Sándor) emlékeznek a
több, mint három éve elhunyt
művészre. Az estet megtiszteli
jelenlétével Sütő András, Csoóri
Sándor, Nagy Gáspár és
Szakonyi Károly, hogy felidézzék a huszadik század egyik legnagyobb magyar színészének
emlékét.
– A.B.

Idén lenne hetvenöt éves Sinkovits Imre
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Cserna-Szabó András: Félelem és reszketés Nagyhályogon

Szép, de (már) kicsit kevés
Csernának már két novellagyűjteménye jelent
meg a Magvető kiadónál, ami, tekintve, hogy a
két első könyvéről van szó, elég nagy teljesítmény. A legnagyobb szépirodalmi kiadó százszor is meggondolja, kiad-e debütáló szerzőt
(úgy látszik, olykor be is jön a lapkérés, már ha
csak Varró Dániel első könyvére gondolunk).
Nos, Cserna továbbra is marad a kiadónál, és ez
nem véletlen: bármikor benne van egy igazán
nagy könyvsiker lehetősége.
ás kérdés, hogy a novellák nem fogynak. A novelláknál már csak a versek fogynak rosszabbul: az igazi
kiadói érdek a regény. Akkor mi
van? Cserna nem tud regényt írni? De tud, csak még nem írt.
Háromszor egymás után, ugyan
összeszedettebben és a problémákra fókuszáltabban, a megle-

M
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hetősen light poénokat ugyan
vaskosabbakra cserélve, de
Cserna-Szabó András megint
novelláskötettel jelentkezett.
Egyfelől nagy kár, mert minden
adottsága megvan egy nagyobb
lélegzetvételű műhöz, másfelől
biztató, hogy a novellákat valamennyire összetartja a címben
jelölt település.

Harmadrészt: ez egy jó
könyv. Minden sorában figyelemreméltó, szépre csiszolt
munka; a tizenöt anyagból
nagyjából a fele-harmada a nagyokat idéző szerkesztéssel
büszkélkedhet. A leszakadt kisemberek világa Cserna számára
elölről-hátulról, széltében-hoszszában bejárt világ, legalábbis
nem lehet ilyen jól lefesteni egy
szubkultúrát teljesen kívülállóként. Cserna foglalkozott az
anyaggal, az anyag foglalkozott
Csernával, és ebből egy olyan jóféle mutatvány állt össze, amely
éppen azzal, hogy jó, gondolkodtatja el az embert, hogy vajon a szerző érzi-e: ez aprómunka. Mert az. Született novellistákat is jegyez a magyar irodalom
(gondoljunk Hunyady Sándorra), ez tény. De mintha itt több
erőről lenne szó. Jópár míves
írást olvashattunk a Magyar
Konyhában a szerzőtől, amelyben azt is bizonyította, hogy
egyfajta mikszáthi és krúdis ke-

»

Minden sorában
figyelemreméltó, szépre
csiszolt munka; a tizenöt
anyagból nagyjából a
fele-harmada a
nagyokat idéző
szerkesztéssel
büszkélkedhet

«

déllyel szemléli a világot és a rotyogó fazekak, illatos sültek környékét is megfelelő kiindulópontnak tartja ennek a fenemód bonyolult világnak a megértéséhez. A szereplők felbukkanása a szomszéd novellákban,
az azonos, mégis ezer oldalról
bemutatott világ, a hoszszabbakra kihúzható történetek
mind-mind arra utalnak, hogy
akár az asztalra is lehetne ütni.
Akkor meg miért nem? Várnánk már Cserna-Szabótól a Nagyot, az Igazit, a Művet, amelyre
azt tudjuk mondani: a történetek után itt a Történet. – K.T.
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Áj em széling • Vitorlázni jó!

Nagy hobbi kis pénzbõl
Mit tegyél, ha már unod az imázsépítés szempontjából elengedhetetlen, tizenöt éves BMW tetemes
költségeit? Add el, és vegyél rajta egy vitorlást! E
bevezető sorok üzenetét talán sokan méltatlannak gondolják a vitorlázás szellemiségéhez. Igazuk van. A vitorlázás egy nagyon szép és összetett
sportág. Technikai tudást, fizikumot és intelligenciát egyaránt igényel. Aki ezeket birtokolja, és lemond az öreg BMW-jéről, az átélheti azt az élményt, amit a szél és a víz erejével szembeni küzdelem és győzelem jelenthet. Magyarországon egy
darabig még nem lesz belőle tömegsport, ám költségei egyáltalán nem elviselhetetlenek, és nemzetbiztonsági átvilágításon sem kell átesnünk az engedélyek és egyéb papírok beszerzéséhez. Sőt. De
vegyük sorjában.
lőször is, a magyar jogszabályok értelmében a
hat méternél rövidebb és
tíz négyzetméternél kisebb felületű vitorlások vezetéséhez
nem kell semmilyen engedély
és műszaki vizsga. Ez a gyakorlatban akár egy három felnőtt
szállítására alkalmas vitorlást
is jelenthet! Az említett határok felett ún. „kishajóvezetői
engedélyre” van szükség. Ennek megszerzéséhez tanfolyam, és egy viszonylag könynyen abszolválható vizsga
szükséges; költsége cirka hatvanezer forint. De mindez
megúszható, ha kezdetnek
megelégszünk az amatőr státusszal, és a két vadkacsa közé
negyvenöt fokban történő halzolást (hátszélben való fordulást) átengedjük az UFI-t mélyen megvetők egyre zsugorodó táborának.
Az alapvető manőverezés viszonylag könnyen megtanulható, szerencsés esetben a magyar tengerek minden szelét,
csínját-bínját ismerő baráttól
vagy ismerőstől, de legroszszabb esetben is egy oktatótól
egyéni oktatás keretében kö-
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rülbelül tíz-tizenöt óra alatt.
Ennek költsége harminc és
negyvenezer forint körül van.
Ha ezek valamelyikén átestünk, az annyit jelent, hogy tudunk nyílt vízen közlekedni
egy vitorlás hajóval, sokkal
többet viszont nem. Amennyire könnyű ugyanis elérni a lelkes amatőr státuszt, annyira
nehéz megszerezni a rutint.
Úgyhogy földkörüli utat abban
az évtizedben még ne tervezzünk, sőt a tengeri (mondjuk
adriai) vitorlázástól is még kéthárom évre leszünk.
Ha megszereztük a hobbyszintű tudást, akkor beindulhat a magyar vizek meghódítása. Szenvedélyünk fokától függően ennek több szintje lehet.
Kezdetben bérelhetünk magunknak vitorlást. A két-három felnőtt szállítására alkalmas, ún. „kalóz” óránként
ezerötszáz-ezerhétszáz forintért bérelhető a Velencei tavon, a már kajüttel is rendelkező „amfóra” (ennek vezetéséhez már kell a jogsi) valamivel
kettőezer forint felett van, viszont negyedmagunkkal élvezhetjük a hullámok csapkodá-

Õ is sokáig spórolt

sát. Szerintem nem olyan vészesek ezek az árak.
Következő lépcsőfokként
tagságot válthatunk egy vitorlás egyesületben. Ennek díja
húsz és harminc ezer forint körül van. Cserébe viszont jelentős (30-40%-os) kedvezménnyel
tudunk bérelni hajót. Szerintem viszont érdemes kihagyni
a második lépcsőt, és vásárolni
egy használt vitorlást. Ha élelmesek vagyunk és nem ijedünk
meg egy kis barkácsolástól, akkor három-négyszázezer forintért hozzájuthatunk egy felújításra szoruló sporteszközhöz,
mondjuk a korábban már említett kalózhoz. A hobby viszont
ezek után akkor marad költségkímélő, ha eltekintünk hajónk
kikötőben történő tárolásától. A
kikötői díjak pokoliak és a helyeket jóformán csak megörökölni lehet. Aki snassznak találja a vonóhorgot az autóján és a
hajója alkalmankénti cipelését,
annak inkább a Velencei-tó valamelyik kikötőjét javaslom, a
balatoni árak feléért. Akinek viszont nem az, és költ egy lepukkant utánfutóra, valamint annak átalakítására (maximum

százezer), az továbbra is alacsony költségszinten tudja űzni
ezt a csodálatos sportot.
A legfelső fokon a versenyzés
található. Itt már el lehet felejteni a költségkímélő megoldásokat, ezek gyakorlatilag nem lé-

»Amennyire könnyű

ugyanis elérni a lelkes
amatőr státuszt, annyira
nehéz megszerezni
a rutint. Úgyhogy
földkörüli utat abban az
évtizedben még ne
tervezzünk

«

teznek. A sportág ezen a szinten
nagyon drága, a versenyzés kiadásainak legkisebb egysége a
millió forint.
Sportszerető családapáknak
javaslom, hogy a legközelebbi
nyáron küldjék vitorlás táborba
csemetéjüket. Az egyhetes részvétel díja teljes ellátással harminc és negyvenezer forint között van a Velencei-tavon. A vitorlázást már gyerekként is el lehet kezdeni, és tíz év múlva
megúszhatjuk az öreg BMW
költségeit. – CZOTTER ANDRÁS
27
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Visszatérés
A Fiumei úti köztemető bejárata előtt újságpapírokkal és nejlonszeméttel játszott a szél. A napot sűrű
felhőréteg zárta el. Néhány öreg néni és pár beszívott csöves igyekezett a temető belseje felé. Egyiküknek sem tűnt fel, hogy egy idős, erősen barázdált arcú ember forgolódik a kapunál, aki – miközben
egy-egy göröngyöt pöckölt le ódivatú zakójáról – azt
próbálta kitalálni, hogy hol is van valójában.
ádár Jánost ugyanis váratlanul érte a feltámadás.
Hosszú idő telt el a temető kapujában, amíg valakit meg
mert szólítani. „Hogyan jutok el
a Jászai Mari térre?” – kérdezte
egy szakadt ruházatú, borzas
embertől. „Megmondom, főnököm, csak adjál pár forintot!”
Kádár János elkomorodott.
„Hát maga miért nem dolgozik?” – kérdezte. A hajléktalanforma férfi erre szó nélkül otthagyta. Ekkor egy csoport kínai
jött szemben. Izgatottan vitatkoztak, rá sem néztek Kádár Jánosra, aki ámulva fordult utánuk. Végül egy kismama igazította útba, akinek ugyan nagyon
ismerős volt Kádár János, és erősen gondolkodott is azon, hogy
hol látta már ezt az embert, de
végül nem jutott eszébe, és lemondóan tovább tolta a babakocsit. Kádár János felszállt a villamosra.
A Jászai Mari téri fehér házban gondjai támadtak a belépéssel. „Kihez jött, uram?” – kérdezte az ifjú kormányőr. „Nincs
leadva a neve” – tette hozzá
unottan. „A Magyar Szocialista
Munkáspárt tagja vagyok” – válaszolta Kádár. „Akkor kérjen
belépőt az MSZP titkárságán” –
felelte a kormányőr. Kádár megvonta a vállát és elballagott a
Parlament felé. A Miniszterelnöki Hivatal kapujában az idős őr
azonnal felismerte és beengedte.
„Jó napot kívánok!” – lépett
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be a Kancellária éttermébe Kádár János, ahol döbbent csend
fogadta. Szekeres Imrének kiesett a szájából az aszpikos kaszinótojás. A miniszterelnök kabinetfőnöke elsápadt és „valami
erőset” kért a pincértől.
Lendvai Ildikónak szó szerint
égnek állt a haja és megnémult,
amire még soha nem volt példa.
Újhelyi István rendületlenül
mosolygott, és tovább nézegette
magát a laptopjába rejtett kistükrében. Gál J. Zoltán ijedtében összekeverte a mobiltelefonjait és végül mindegyiken az
édesapját hívta.
Kádár János eleinte bizonytalanul toporgott az előtérben, de
amikor meglátta a sok ismerős
arcot, odalépett Nagy Sándorhoz, aki megpróbált úgy tenni, mintha nem vette volna észre és elmélyült a „Kistérségi
projektek” feliratú dossziéban.
„Szabad?” – kérdezte Kádár.
„Hogy vagyunk? Gáspár elvtárs
hol van?” – érdeklődött és azzal
a lendülettel le is ült az asztalhoz. Nagy Sándor enyhén remegni kezdett. Segítségkérően
tekintett körbe, azonban mindenki elkapta a tekintetét.
Keller László azonnal elrohant, és sajtótájékoztatót hívott
össze, ahol a kivetítőn pálcával
mutatta be, hogy a Fidesz-közeli cégek már 1988-ban is súlyos
közpénzeket tulajdonítottak el.
Kádár János egy kicsit csodálkozott a furcsa fogadtatáson, de

aztán kért egy grízes tésztát a
pincértől.
Az SZDSZ parlamenti frakciója Kádár visszatértének hírére
rendkívüli ülést tartott. Kiszivárgott hírek szerint heves vita
támadt arról, hogy mit kell tenniük. Pető Iván és Kuncze Gábor
ellenezte a koalícióból való kilépést, szerintük ugyanis a párt
körüli kritikus értelmiség „túldimenzionálja a kérdést”, és tekintettel kell lenni a belpolitikai
realitásokra, valamint a fokozódó nemzetközi helyzetre is. Állítólag mégis 17:3 arányban megszavazták, hogy ki kell lépniük a
koalícióból. A szavazás után rögtön a helyszínre érkezett
Medgyessy Péter és Kovács László. A késő esti órákban az
SZDSZ-frakció újra megtárgyalta az ügyet. Ismét 17:3 lett a szavazás eredménye, csak ezúttal
fordítva.
Pető Iván a Magyar Hírlapban cikket írt a döntést megmagyarázva, „Kádárnak maradnia kell” címmel. Kis János
is jelentkezett egy írással, de az
övét anyagtorlódásra hivatkozva elutasították. Az MTV „Este” című műsorában Eörsi Mátyás védelmébe vette a döntést,
és azt mondta, hogy „inkább
száz Kádár, mint egy Orbán”. A
Munkáspárt közleményben üdvözölte Kádár János visszatérését.
Este a Lelkiismeret ’88 csoport minden előzetes bejelentés
nélkül lezárta az Erzsébet hidat.
A Fidesz folyamatosan követelte
a „D-209”-es lemondását és Kádár távozását. A TV2 műsorában Dávid Ibolya pártja mérsékeltségét hangsúlyozta, és élő
adásban új kalapot húzott. A
Metro újságban Bolgár György
publicisztikát írt a kádári időkről. Az írás végkicsengése az
volt, hogy ugyan nem volt teljesen hibátlan a Kádár-korszak,
de mindenképpen élhetőbb és
szabadabb világ volt, mint a
tomboló nacionalizmus korszaka 1998 és 2002 között. A Hóci-

pő címlapján egy hatalmas, kacsintós Kádár-képpel jelent
meg. Az újság belső oldalain
még 17 Kádár-fénykép szerepelt. Farkasházy Tivadar próbálta hívni a Kádár-titkárságot valami elmaradt kitüntetés ügyében,
de a hívott szám megváltozott.
A Heti Hetes nem foglalkozott Kádár János visszatérésével,
ehelyett az adásidő kétharmadában Orbán-vicceket meséltek. A
műsor végén Verebes István közölte, hogy Orbán Viktor jelentéktelen, és nem kell vele foglalkozni, majd elmesélt egy Orbán-
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Pető Iván a Magyar
Hírlapban cikket írt a
döntést megmagyarázva,
„Kádárnak maradnia
kell” címmel
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viccet. A 168 Órában Mester
Ákos lágyan csipkelődős hangú
levelet írt „a Nagy Visszatérőnek” „Kedves Kádár János!”
címmel. A Népszava egész egyszerűen nem jelent meg, a hírek
szerint ugyanis a hír hallatán a
szerkesztő urak túl sok pezsgőt
ittak meg a szerkesztő hölgyek
cipőiből.
Kádárt meglepte a nagy felhajtás. A tévécsatornák szinte
percenként kértek tőle interjút,
de már a kérdéseiket sem nagyon értette. Zavarták a jupiterlámpák, a sok ismeretlen ember
és a nagy zaj. Nem tudta mire
vélni azt sem, hogy egykori hűséges munkatársai miért feszengenek a jelenlétében. Megtudta,
hogy a felesége meghalt, és végképp elment a kedve mindentől.
Elhatározta, hogy visszamegy
a temetőbe. A Nagy Imre-szobornál még megállt egy percre, megnézte Medgyessy Péter koszorúját, aztán a Fiumei út felé vette
az irányt. Útközben két ember
kért tőle autogramot, de amikor
a temetőben visszafeküdt a gödörbe, csönd telepedett a temető
öreg fái közé. Másnap a sajtó
gyorsan napirendre tért Kádár
– ÁCS FERENC
eltűnése fölött.
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A gumirakétáktól a gumicsónakig

Katonás játékok
Él Zuglóban egy nagy család. Akik a helyi közéletben mozognak, jól ismerik a család fejét, Gyügyei
Attilát. A zuglói önkormányzati képviselő, családvédelmi tanácsnok a fővárosnál hivatásos nevelőszülőket oktat, és maga is hivatásos nevelőszülő – 3
saját és 6 nevelt gyerek apja. Ezzel az arcával szinte mindenki, aki ügyes-bajos szociális és családvédelmi problémájával fordul hozzá többé-kevésbé
tisztában van. Azt azonban kevesen tudják, hogy a
70-es, 80-as években — egy találmányának köszönhetően – nem mint példás családapa került néhány
katonai titkosszolgálat érdeklődési körébe.
alamikor a 70-es években a
Kalapgyárban dolgoztam,
mint fejlesztő. Egyszer a kezembe került egy keljfeljancsi és
elkezdett foglalkoztatni a működési elve. Különböző felfújható,
vagy folyadékkal feltölthető dolgokkal kezdtem el kísérletezni,
újabbnál újabb fejlesztéseimet támogatta a gyár vezetése, és egyre
inkább szabadon engedhettem a
fantáziámat. Ekkor jött az ötlet –
annak ellenére, hogy én nem vol-

V

»

Ilyen közel a tűzhöz
könnyen kaphat D betűt
meg egy számot
az ember

«

tam katona –, hogy a hadsereg
számára felfújható rakétákat, lövegeket és tankokat készítsünk.
Két praktikus ok miatt lett népszerű a gumihadsereg. Egyrészt a
hadgyakorlatokon nem kellett
több tonnás vasakat cipelni, másrészt kiválóan alkalmasak voltak
az álcázásra, a gyakorlatozásra.
Az alapvető cél az energiatakarékosság volt – beszél a kevesek számára ismert kezdetekről.
Később színesedett a választék.
Felfújható egészségügyi sátor, felfújható őrbódé, felfújható csónakok, és felfújható pontonhíd. A
magyar hadsereg „izmosodása”
2003.SZEPTEMBER

az árgus szemmel figyelő nyugatiakat is megtévesztette. Amikor
a Szabad Európa Rádió, azt jelentette, hogy Magyarországon
csapatösszevonásokat hajtanak
végre, a kalapgyári feltaláló
gyakran mosolygott, ugyanis
ezek legtöbbször nem csapatöszszevonások, hanem csapatfelfújások voltak.
Ilyen közel a tűzhöz könnyen
kaphat D betűt meg egy számot
az ember. De Gyügyei Attila,
büszkén mondja, hogy sem a
pártnak, sem a szakszervezetnek
nem volt tagja, útlevelet sem
kaphatott, sőt amikor rendes
kommunistát akartak faragni a
valaha volt kulákfiúból, ő cserébe csak annyit kért, hogy akkor a
pártmunkások is jöjjenek el vele
a vasárnapi misére, és amikor ő
orgonál, akkor a párttagok énekeljék a zsoltárokat. Csak legyintettek rá, és békén hagyták.
Katonai találmányaira felfigyeltek a szovjetek is. Néhány alkotását kivitték Moszkvába, ott
pedig nyomuk veszett. Gyügyei
Attiláról elegánsan elfeledkeztek. T 55-ös tankjait az Öböl-háborúban látta viszont a TV előtt
ülve, amikor a CNN élőben közvetítette, amint az Egyesült Államok légiereje az irakiak tankjait
bombázza. A gumihadsereggel a

A gumiorakéták atyja

radarokat is át lehet verni,
például úgy, hogy előmelegített
villanyrezsót tesznek a gumitank
alá, s így azt hihetik a radarfelvételeket elemzők, az nemrég
még működött. Állítólag manapság Franciaország jeleskedik
gumihadsereg-gyártással.
A feltaláló közben profilt váltott, a gumitankok helyett többek között felfújható sporteszközöket, koraszülött csecsemők alá
az inkubátorba vízágyat, káposztás hordókra higiénikus, hermetikusan záró, vízzel töltött guminehezéket, gumi motorcsónakokat gyárt és tervez.
No és nem kis büszkeséggel
vallja, hogy hivatásos nevelőszülő lett. Ez a történet valamikor a
80-as évek végén kezdődött. Fele-

ségével maszek virágüzleteik voltak, munka éjjel, munka nappal,
és szinte csak karácsonykor látták a gyerekeiket. Hamar elege
lett ebből az életből. Feleségével
együtt belevágtak a nevelőszülői
hivatásba. A példát a húga jelentette, illetve a nagynéni, aki annak idején az őrszentmiklósi református gyerek-szeretetotthont
vezette. A három saját gyerek
mellé egyre gyorsabban jöttek az
új társak, a hatodik tavaly érkezett.
– Nevelőszülőként minden
köszönetnél és hálánál többet jelentett, amikor legutóbb a nagylány – vállalva a névváltoztatás
fáradalmait – felvette a családnevemet – vall nem mindennapi hi– NOTA
vatása szépségéről.
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Mikszáth elszúrta • Kéne itt egy ház

Selmecbánya
Megvan. A Felvidéket Mikszáth Kálmán veszítette el.
Addig hadrikált mindenféle atyafiakról, kedélyes bolondokról, félig tót himpellérekről, tiszta gyolcsba
öltözött, almaarcú szolgálóleányokról, amíg Budapesten és egyebütt mindenki elhitte, hogy
Felsőmagyarországon csak ilyen alakok laknak. No,
meg néhány pánszláv agitátor, de azokat majd elviszi a csendőr. Meg is lett az eredménye.

Ezeréves szlovák kultúra a selmeci várban

tő, esetleg véget sem ért. Angyalok
repkednek a Kálvária felett,
bányalevéltárosok sétabotja kopog
a macskaköveken, és Márai minden sora színigaz.
Ha ügyesen vegyészeti szakközépiskolásnak álcázzuk magunkat, besomfordálhatunk a volt bányászati akadémia épületébe: persze olajfesték van mindenütt, meg
a ká-európai iskolaépületek jellegzetesen szutykos minimal-artja, de
tényleg nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy lássuk az egyensapkában dévajkodó akadémistákat,
akik lenyomták Magyarország tor-

kán a ballagást és a Gaudeamus
igiturt. Felmehetünk a Kálváriára, amelynek mind stációi, mind
temploma kissé elhanyagolt. A képeken és a szobrokon háromnyelvű feliratok: magyar, német és a
maira csak távolról emlékeztető
szlovák. A kilátás fentről pazar, a
domb aljában viszont fel kell készülni arra, hogy ránk támad a libacsapat.
Szlovákiában a múzeumokkal
vigyázni kell. Két fajtájuk ismeretes: az ún. interaktív (a múzeum
alapjáraton zárva van, annak ellenére, hogy nyitvatartása mást ál-

ikszáth így állt Selmecbányával is. Ott járt iskolába, ezért aztán feljogosítva érezte magát arra, hogy elterjessze: a bányászvárosban két, egymástól húsz méterre lakó szomszéd félórát gyalogol, hogy kezet
foghasson, olyan mély a völgy a
két kerítés között. Felelősségünk
teljes tudatában állíthatjuk, hogy
ez kamu. De ettől függetlenül, sőt
éppen ezért: Selmec maga a csoda. Elveszített önmagunk és az álmok városa. Itt járva az az érzésünk lehet, hogy nem veszítettünk
semmit, vagy minden újrakezdhe-

M

Helyek
Penzion Steingrube
(Akademická 15.)
Eredetileg nyilván ocsmány diáktréfák helyszínéül szolgáló
egykori kocsma, az Akadémia
aljában. Ma rogyadozó ház:
Krúdy-olvasóknak kötelező itt
lakni. Hatalmas, tizennyolcadik századi boltívek, a berendezés a biedermeier egyik zsákutcáját és az érett hetvenes évek
cseszkódizájnját ötvözi nagy
lendülettel. Reggeli a tulajdonos Brzokoupil-család hatal30

mas nappalijában, Masaryk-,
Dubček-portrék, vadászpuskák
és bányalámpák társaságában.
A ház asszonya magyar, így
nem vagyunk olyan elveszettek.
Férje néha dzsesszt improvizál
magának az udvaron. A zongora nyilván megázna az esőben,
úgyhogy inkább szintin nyomja. Ha melankóliája véget ér, verebekre lövöldöz. Kapunk kulcsot, kvázi otthon vagyunk. A
legjobb.
Penzion Matej (a Steingrube
alatt, az Akademická elején.)
Inkább étteremnek használjuk.
Továbbra is nehezményezzük,
hogy az étlapon feltüntetik a
húsadagokat grammban, mert

ez pánszlávizmus. A kiszolgálás
készséges, már-már mosolygós.
A konyha hungarokonform:
előkapunk egy baszom nagy
húst, bepanírozzuk, hogy recscsenjen, ráhajítunk, egy konzervananászt, mellé egy kisebb
konténer krumplit: itt van
havaj, egyé’ vaze’. De utána senki nem marad éhes, az fiksz.
Temető (a Leányvár alatt, az
út két oldalán.)
Egy temetőben az a jó, hogy 1.
csend van, 2. a látvány változatos, 3. elmélyedhetünk a magyar nemzet sorskérdéseiben, 4.
nincs térerő. Szentkatolnai
Cseh Lajos bányatanácsos biztos meg tudná mondani, miért.

lít; ha szívósan rugdossuk az ajtót,
kijön egy kismamacipős néni, akinek azt kell állítani, hogy angolok
vagyunk. A néni erre beenged,
majd visszavonul a barlangjába,
de utánunk küldi a blökijét, az vigyáz ránk), és az ún. participatív
(elméletileg óránként eresztik be
a csoportokat, és szlovák, esetleg
pidzsin-angol nyelvű vezetést kapunk; ha azt állítjuk, hogy angolok vagyunk akkor beslisszolhatunk két csoportlátogatás között).
Selmecbányán azonban csak egyszer kell szenvednünk, hiszen
szinte minden múzeumban ásványokat mutogatnak, és az egyik
rohadt kő olyan, mint a másik. A
Leányvárban tip-top kiállítás a
Szlovákia mai területén valaha
dúlt végvári harcokról néhány
megstoppolt páncéling és a Képes
Történelem köteteiből kifénymásolt metszetek segítségével.
Persze itt is vannak lakótelepek, hiszen a Kárpát-medencében
vagyunk, de a várost Csontváry
vagy Gwerk Ödön képein látjuk
igazán jól. Ott a lakótelepek nem
léteznek, hiszen soha nem is léteztek. Menjünk ki a rommá lett gimnázium elé délelőtt, éjszaka és a
Szentháromság-szobor felett a Leányvár felé elnézve töltekezzünk.
Képekből, fényből és árnyékból.
Soha nem lehet elég. Kéne itt
egy ház.
– JULIANUS, A BARÁT
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alán állami vállalataink
között sem akad még
egy, aminek a nevét enynyire lesújtó hanghordozással
ejtenénk ki, s aminek hallatán
ilyen érzékletesen jelenne meg
egy alulmúlhatatlan színvonalú közszolgáltatás: szinte érezzük a jellegzetes szagokat, látjuk a mocskot, és beletörődünk a késésbe. Mintha megállt volna az idő, a Máv láthatóan nem nagyon zavartatja
magát rendszerváltástól, piacgazdaságtól és hasonló, múlandó dolgoktól. Itt továbbra
is kapun belül tartják a munkanélküliséget, vidáman halmoznak fel évről évre tízmilliárdos veszteséget, és óvó gondatlansággal tartják egyenkoszosan a szerelvényeket.
A siófoki vasútállomás csomagmegőrzőjében a rugalmas
tarifarendszer eredményeként
16 órára otthagyott csomagunkért 54 órányi díjat fizetünk.
A Tatáról Budapestre tartó vonaton az ápolatlan (s félve
jegyzem meg: talán kapatos)
kalauzhölgy irgalmatlanul leteremti utastársunkat, amiért
aprópénzzel merészel fizetni.
A központi telefonos ügyfélszolgálat az egyes távközlési
cégekkel folytat stratégiai
együttműködést: hívásunkra
automata közli, hogy a Máv
Információs vonalát hívtuk, s
várjunk a kezelő kapcsolására
– a várakozás rendszerint
hosszú percei alatt vígan pörög a telefonszámlánk. Telefo-

T

A bordó műbőr sikolya

Mávtalanság
Embert próbáló forróság. A szemközti műbőr
ülésen huszonéves hölgy vív elkeseredett harcot a
fogai közé szorult szotyi-héjjal. Köldök fölött
végződő topja finoman hangsúlyozza nadrágjára
omló háját, s elő-elővillan (na jó: folyamatosan
kilátszik) klasszikus kínai piacos bugyija is. A
Magyar Államvasutakkal utazunk. Vagy inkább
szállítanak minket. Csak reménykedhetünk a
megérkezésben.

Mávra várva – pályaudvari csendélet

nos IC-helyfoglaláskor, ha éppen nem foglalt-jelzést kapunk, s kicsöng, akkor rendszerint nem veszi fel senki. A
biztatóan induló, emelt minőségű InterCity program is
kezd elmávosodni, a jelentős
felárért (diákok esetében sokszor több, mint 100%-os többletköltséget jelent a pótjegy)
néha már csak régi kocsikat,

működésképtelen légkondit és
tradicionális pontatlanságot
kapunk.
Az átlag személyszállító vagonok ritkán okoznak csalódást. Az illemhelyen rendszerint nem működik a vízöblítés, furcsa porral kell kezet
mosni, és egyébként sincs
gusztusunk kezünkkel illetni a
kilincset. Nyáron mindent át-

hat az össznépi izzadságszag,
ráadásul ha kifogunk egy kellőképpen hisztis idős hölgyet,
még az ablakot sem húzhatjuk
le. Télen vagy fagypont körüli
hőmérséklet uralkodik a fülkében, vagy trópusi klímát teremt a szabályozhatatlan fűtés, előállítva az imént vázolt
ablakos problémát. Van valami antiimperalista báj abban,
hogy a vonatok feliratai a magyar mellett francia, német,
olasz és ékes orosz nyelven
mindenhol olvashatók (hogy
kalinyingrádi vendégeink se
használják a toalettet, míg a
vonat az állomáson tartózkodik), angolul azonban csak a
legritkább esetben. Csak idén
nyáron vált világossá számomra, hogy ez nem feltétlenül
hungarikum, a horvát államvasutak is hasonló gyakorlatot
követ. Ki tudja, talán egy
kizárólag vasutasokból álló,
nemzetközi szabadkőműves
páholy angol-ellenes üzelmei
húzódnak a háttérben…
Az élet néha szolgál rendkívül pozitív csalódásokkal is:
egy alföldi mellékvonal kis piros motorvonatján a hajnali
óra ellenére is barátságos kalauz-ifjú kéri jegyünket kezelésre. Rövid tanulmányozás után
kedvesen közli, hogy erre a vonalra nem érdemes elsőosztályú jegyet váltani, s legközelebb
inkább kérjünk szakaszosan
differenciált tikettet (a fővonalra első-, ide másodosztályút).
– TURUL
Van remény…

Könyvgyűjtés a határon túli magyarok számára
A Hármashalom Alapítvány 2003. szeptember 1. és 2003. december 23. között országos könyvgyűjtő akciót szervez a határon
túli magyar diákok, iskolák és könyvtárak számára.
Amennyiben olyan szépirodalmi, tan-, nyelv-, gyerek- és egyéb könyvvel rendelkezik, amely Önnek már feleslegessé vált, de jó állapota alkalmassá teszi arra, hogy az Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken vagy Kárpátalján élő magyar diákok abból tanuljanak, illetve ez
által is elérhetőbbé váljék számukra a magyar nyelvű irodalom minél szélesebb tárháza, úgy kérjük, hogy jelezze ezt számunkra az
alábbi telefonszámon, vagy e-mail címen. Az akcióval kapcsolatos részletesebb felvilágosítással is ezeken az elérhetőségeken keresztül tudunk szolgálni: Dr. Simon Attila, 0630-200-8459, harmashalom@freemail.hu
Segítségét a rászoruló nemzettársaink nevében is köszönjük! Hármashalom Alapítvány „Magyarország nem volt, hanem lesz!”
2003. SZEPTEMBER
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Hozzáértés és szív nélkül nem megy

Erdély varázslatos ízei
Hozzáértő, nagy tapasztalatú emberek állítása
szerint az erdélyi konyha egyike a világ legjobbjainak. Az ínyencek egy lapon emlegetik a nagy hagyományokkal és világszintű ismertséggel rendelkező kínai és mediterrán konyhaművészettel. Az
erdélyi konyha különlegessége az egyszerűségéből adódó természetességében, valamint az ott élő
különböző kultúrájú népek (magyarok, szászok,
románok, örmények, zsidók) konyháinak, szokásainak szimbiózisában rejlik.

M

inden igazi erdélyi ételen érezni lehet a természetes alapanyagok
(tej, túró, orda, szalonna, friss
hús, saláta), a vidékre jellemző
fűszerek (tárkony, lestyán,
csombor, kapor, boróka, vadkömény, fokhagyma) utánozhatatlan, a hipermarketek polcain található agyonkezelt termékekével össze sem hasonlítható ízét. Az erdélyi konyhaművészet dicső hagyományokkal rendelkezik, ehhez elég
megemlíteni Bornemissza Anna (I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem felesége) szakácskönyvét
1680-ból. Sajnos Erdély kiszakítása természetes kulturális,
földrajzi környezetéből, valamint az elmúlt évtizedek román hiánygazdálkodása teremtette körülmények maradandó,
negatív hatással voltak az erdélyiek által készített és fogyasztott ételekre is. Azért nem
használom az erdélyi konyha
megfogalmazást, mert az önmagában egy fogalom. Azok a
receptek, eljárások, ízek, amelyek azt jellemzik, megvannak,
léteznek, csupán szakértő kezek, hozzáértés és egy csipetnyi erdélyi szív kell azok előcsalogatásához. A romboló hatás, a felhasznált anyagok minőségének hiányában, esetleg
pótalapanyagok, valamint az
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étkek elkészítésének alapossága és igényessége szintjén érhető tetten.
Növendék,
szalmakrumpli, csorba
Aki ma Erdélyben turistaként
barangol, vagy magyarként szeretné bejárni nemzetünk szálláshelyeit, étkezését pedig vendéglátóhelyeken akarja megejteni, gyakran részesülhet lesújtó tapasztalatokban. A vendéglők étlapjai, a helyek higiéniai
adottságai, azok ízlésvilága, a
felszolgáló személyzet modora,
egyszóval a kapott szolgáltatás
színvonala sokkal inkább balkáni, mint valódi erdélyi hagyományokat tükröz. Az étlapok kínálata legtöbbször szegényes, azokon egyértelműen a
román jellegű ételek túlsúlya
érvényesül. A levesek szinte
teljesen hiányoznak, helyüket
az egyébként igen finoman is
elkészíthető balkáni csorbák
foglalják el. A készételekben
sem szokott a kínálat bővelkedni, leginkább a roston sült húsok, illetve a darált birka, marha és disznóhús keverékéből
készült „mititei”, a „kicsikék”
vannak jelen, „szalmakrumpli” (hasábburgonya) körítéssel. A külhoni vendégnek gyakran okoz fejtörést a húsok elnevezésének (nyakkaraj, fehér-

A legendás kürtõskalács

karaj, növendék) megértése,
amiben a pincérek csak a legritkább esetben tudnak segítséget nyújtani. Szinte mindenhol
megtalálható a hagyományos
és finom erdélyi ételnek tekinthető puliszka, legtöbbször
túróspuliszkaként ajánlva. Örvendetes változás, hogy az elmúlt években megjelentek a
nagyon is színvonalas, gazdag
ételkínálattal és kifogástalan
szolgáltatással jellemezhető
vendéglátóhelyek.
Ezekből
mostanára szinte minden jelentősebb településen találunk
egyet-kettőt, ám ezek árszínvonala megközelíti, sőt sokszor
felül is múlja a magyarországit.
A házikoszt a csúcs
Azonban az igazi erdélyi konyhaművészetbe, étel- és ízvilágba csak az nyerhet igazi betekintést, akinek lehetősége adódik valamely magyar háziasszony asztalához többször is
odaülni. Itt biztosan megkóstolhatja a vinettából (padlizsán) és különböző zöldségekből, valamint babból készült
zakuszkát, vagy a szintén kedvelt sima vinettakrémet, a salátás paszulylevest, a lucskos káposztalevest, a kolozsvári- vagy
székelykáposztát, a berbécstokányt puliszkával, az erdélyi

fatányérost, vagy a szőlőlevélbe
töltött töltikét. Saláta gyanánt
gyakran szolgálnak fel kompótot, különösen finom a kokojza- (áfonya) befőtt. Egész biztosan édesség is kerül az asztalra, amelyek közül kimarad-

»

Örvendetes változás,
hogy az elmúlt években
megjelentek a nagyon is
színvonalas, gazdag ételkínálattal és kifogástalan szolgáltatással
jellemezhető vendéglátóhelyek

«

hatatlan a kürtőskalács, a csöröge, a vargabéles, valamint a
különböző töltelékű rétesek. S
mivel az embernek nincs étvágya, ha előtte nem veti meg
annak ágyát a gyomorban, biztosan kerül az asztalra jóféle
házi szilvapálinka, esetlege köményes pálinka, ami után garantált a jó étvágy. Evés után,
egy-két-három-négy kancsó
küküllővidéki vagy ménesi
bor mellett jólesik elbeszélgetni a házigazdákkal a politikáról, és kárhoztatni a magyarok
közötti átkos széthúzást, akik
és ami miatt a mai Erdély már
nem az, amit történelmi olvasmányainkból megismerhet– SZIL
tünk.
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Magyar Buhera
gy 92-93 táján az MSAT
kezdte Cinivel, meg klipmixszel. Aztán jöttek a többiek, Budapest TV, ATV, Zenit
TV, Főnix TV, Fix TV és még ki
tudja, hány meg hány regionális
mutáció.
Egy mítosz végleg véget ért, lejárt a kakasülőn beszélő, fellegekben járó vitraytamások korszaka:
kiteljesedett a rendszerváltás. Egykét schvarcban dolgozó operatőr,
néhány leselejtezett kamera, egy
kék függöny, egy fikusz, és egy pösze műsorvezető, ennyi kellett.
Kész volt a magyar sufni tévé.
Először a beszélgetős műsorok jöttek. Lecsúszott sztárok, elfelejtett politikusok, klimaxos
szexuálpszichológusok, Dél-Amerikában elismert magyar tudósok
adták egymásnak a kilincset. A
nyílt dilettantizmus, a könnyűfém-szerkezetű asztalok, a ZX
Spektrum grafikák egyre több nézőt csaltak a tévék elé. Döbbenettel vegyes csodálkozással néztük a
vendégek és vendéglátóik magánszámait, az intimpistáskodó
jópofit, a szomszédasszonyos bizalmaskodást. Emlékszem, amikor a Butaság megfogta a kezem,
leültetett a fotelbe, kivette a kezemből a távirányítót, és én csak
bárgyún néztem. Ilyen nincs és
mégis van – anyu ezt neked is látnod kell! Selypít és műsort vezet,
csúnya és kihívóan öltözik, buta
és okoskodik, és közben csak kacag, csak kacag. Éreztem, hogy a
magyar televíziózásnak ezeket a
pillanatait meg kell örökítenem.
Máig büszke vagyok például arra,
hogy Uhrin Benedek egyik első
fellépését felvettem videóra, biztosan tudva, hogy kulturális mérföldkőhöz értünk.
De persze nemcsak Benedeket
lőtték az égig a minitévék.
Anettka sem kerülte el a sorsát.
Bugyi le, mell fel, és most a határ
a csillagos ég. Sőt, Anettka odáig
jutott, hogy már-már maga lett a
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Szürke gazdaság a rozsdazónában

Sufni tévék
Valamikor a 70-es években a kiskertekben kezdődött. Amit már meguntunk otthon, azt levittük a
telekre, „jó lesz az még a sufniban valamire”-felkiáltással. Kopott rojtszőnyeg, törött szék, lyukas
szódásüveg, műanyag falimacska. Ezek alkották a
hétvégi telkek sajátos magyar enteriőrjét. Aztán a
80-as évek lázadó fiataljai megunták a telekre járást, kivették a fater kezéből a slusszkulcsot és elindult a sufni tuning. Az ügyesebbje felfúrta az
1300-as Ladát, vagy levágta a kipufogócsövet, a
többiek beérték a bólogató kutyával meg a hátsó
légterelővel. A 90-es években kiteljesedett a fogyasztók ízlésvilága. Elkezdődött a TV Buhera
korszaka.

Szépek és okosak is egyben

TV. Mindenre elszánt csapatával
komoly támadást indított a jó ízlés és a polgári hétköznapok ellen: provokatív témák, provokatív tanítványok. A néma, az antinő, és a melegimitátor. Kis testi
hibával köztük az ember labdába
sem rúghat, ide ordas nagy
defekt kell. Itt van például a Hőemelkedés Petivel című betelefonálós melegmagazin, ahol csupasz valóját mutatja az emberi
primitívség.

De persze vannak mások, akik
másképpen építik a jövőt. Fásy
mester mulatósnak nevezett szellemi és zenei pokoljárásáért egy
jól működő ország jól működő ízlésrendőrsége már régen letartóztatta volna a békéscsabai vendéglőst. De ő is továbblépett, és a politikusok nyelvközelben című karrierépítő műsorával bármelyik hónap doromboló cicus díjára jó
eséllyel pályázna. Mindegy, a lényeg: Fásy mulat. És különben is

az ATV egy Vidám Vasárnapon
végleg elveszítette a gagyiság jelentette bájt.
De persze az út nemcsak felfelé
vezet ezekben a tévékben sem. A
sufni tévé sokoldalúságát jelzi az
is, hogy nemcsak sztárkeltetőnek,
hanem sztároltatónak is kiválóak.
Számtalan, szakmai önérzetében
sértett, a világot jelentő deszkákról lecsúszott ember számára jelent ez a műfaj szociális védőhálót. Csala Zsuzsa, Nyertes Zsuzsa,
Ilkei Csaba, Schmuk Andor, Rózsa György, Farkas Bertalan…
Folytassam? Folytatják.
Aztán persze itt vannak az emberi hiszékenység vámszedői. Az ő
feltűnésük és tündöklésük, önmagában cáfolat mindenfajta evolúciós elméletre. Eleinte sajnáltam
azokat az embereket, akik 240 forintért percenként gondolatban
kártyát emelnek, hogy megtudják, az elkövetkező félévben nem
számíthatnak komoly kapcsolatra, és akit most megismertek, biztos, hogy nem az igazi. Vagy ott
van a főtáltos, aki a keresztnév
alapján megmondja, hogy hogyan
metszik az ember ágyát a vízerek,
és merre vannak a Hartmann-csomók. Majd kijelenti a kedves betelefonálónak, hogy szellemileg az
asztrál sík 4. emeletén van. Ja. Aztán persze azokkal is szívesen dumálnék, akik akkor éreznek bizsergést a bal mellük fölött, amikor a tévén keresztül mélyen a
teleszakál Gyurcsok csodadoktorra szemébe néznek. De hosszú tízpercekig bambulok akkor is, amikor egy általános iskolai körző és
vonalzókészlet segítségével fejtik
meg az élet és a jövő nagy titkait.
Kedvencem azonban mégis az a
75 éves nagyothalló öreg bácsika
volt, aki betelefonált az „Amit
tudni akarsz” című, emeltdíjas,
rejtvényfejtős társkereső magazinban, és amikor a varsói párttitkárfejű műsorvezető megkérdezte,
hogy próbált-e már ismerkedni, ő
csak félénken annyit válaszolt:
háát, volt már rá példa. Se nem
jó, se nem rossz, gagyi, de ma– NOVÁK TAMÁS
gyar!
33
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fenti követeléseket tartalmazó
ultimátumot 1940. június
26-án adták át Bukarestnek, mely, miután megbizonyosodott arról, hogy Berlin nem képes
és nem kíván támogatni egy esetleges fegyveres ellenállást, a román kormány másnap elfogadta
Moszkva követeléseit. (Az 1940.
májusáig egyértelműen Párizs
szövetségesének tekinthető Románia megérezve az erőviszonyok
változását, 1940. május 27-én – az
addigi „mulasztásait” pótolandó
– olajért fegyvert-paktumot írt alá
Berlinnel.)
A magyar minisztertanács június 27-én úgy értékelte, amennyiben Bukarest elfogadja a szovjet
ultimátumot, akkor Budapest
semmisnek tekinti Románia 191819-es erdélyi és kelet-magyarországi foglalásait. A magyar követeléseket alátámasztandó, a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács még
ezen a napon elrendelte a Honvédség egységeinek mozgósítását.
Berlin tartott egy magyar-román
fegyveres összecsapástól, mivel
úgy vélte, azt Moszkva kihasználhatja a maradék Románia elfoglalására. (A szovjet kormány jelezte
Budapestnek, hogy jogosnak tartja a magyar területi követeléseket.)
Bukarest július 1-jén felmondta
az értéktelenné vált brit területi
garanciát, s Károly király másnap
az ország határainak német védelmét, valamint német tancsapatok
Romániába küldését kérte. A német diktátor, bár elismerte a magyar követeléseket, mégis a tárgyalásos megegyezést ajánlotta a július 10-én Münchenbe látogató Teleki Pál miniszterelnöknek. Hasonló értelmű tanácsot adott az őt
július 26-án Berchtesgadenben
felkereső Gigurtu román kormányfőnek is. Bukarest pozícióját
tovább gyengítette, hogy időközben Bulgária is jelezte: követelik a
románok által megszállt Dél-Dobrudzsa visszaadását.
Augusztus 16-a és 23-a között
zajlottak le Turnu Severinben a
magyar–román tárgyalások, melyek a felek közötti eltérő állás-
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A második bécsi döntés és előzményei

Észak-erdélyi induló
A szovjet politikai és katonai vezetés 1940-ben –
döntően az első világháború tapasztalatai alapján – Németország elhúzódó lekötöttségével számolt a nyugati fronton. A német Véderő meglepő sikerei, a Molotov–Ribbetrop-paktumban
szovjet befolyási övezetként elismert balti államok bekebelezésére indította Moszkvát június
közepén. Egyúttal Moszkva elérkezettnek látta
az időt, hogy rendezze területi vitáit Romániával, s visszakövetelje az 1918 óta Bukarest fennhatósága alá tartozó Besszarábiát, valamint a 22
esztendős román megszállás „kárpótlásaként”
Észak-Bukovinát.

A magyar honvédség bevonul Marosszentgyörgyre 1940 szeptemberében

pontok miatt megszakadtak. Budapest a Maros vonalától északra
fekvő területekre jelentette be igényét, ami a történelmi Erdély és
Partium mintegy kétharmadát jelentette. Románia maximális ajánlatként ennek alig ötödét, mintegy
14.000 km2-t lett volna hajlandó
visszaadni, de csak abban az esetben, ha a két ország „lakosságcseréről” is megállapodik, ami a gyakorlatban az asszimilációs törekvéseknek leginkább ellenálló székelyek kitelepítését jelentette volna. (A bukaresti mitológia még a

trianoni Magyarországon is mintegy félmillió románról „tudott”.)
A magyar királyi kormány augusztus 26-án döntött Románia elleni támadásról, ezzel egy időben
a Vörös Hadsereg egységei felzárkóztak az új határra. Miután Romániának esélye sem lett volna
egy kirajzolódó szovjet, esetleg
bolgár támogatással lezajló magyar katonai akciónak ellenállni,
német–olasz döntőbíráskodást
kért Erdély ügyében. A Belvedere
palotában augusztus 30-án
Ribbentrop és Ciano külügymi-

niszterek által meghozott ún. második bécsi döntés értelmében
43.104 km2 terület és 2,6 millió
lakos tért vissza Magyarországhoz, melynek 51,4%-a volt magyar, 42%-a román, 4%-a német.
A döntés értelmében a Honvédség csapatai szeptember 5-e és 13a között vonultak be a visszatért
területekre.
Korábban
történészek is felrótták Budapestnek, hogy a bécsi döntés elfogadásával egyértelműen a tengelyhatalmak oldalára sodródott. Itt
érdemes megjegyezni, az I. világháborút követően a győztes antant hatalmak azzal indokolták a
Monarchia és a történelmi Magyarország szétverését, hogy a
magyar nemzet ne legyen többé
politikai tényező Európában.
Ezért aligha róható fel Budapestnek, hogy a francia és brit csapatok megalázó veresége után képtelen volt a 30-es években általa
összetákolt európai rend megvédésre. Amúgy is érthetetlen lett
volna, hogy miért éppen Budapestnek kellett volna kiállnia egy
számára rendkívül előnytelen területi rendezés mellett. Abban is
biztosak lehetünk, ha lett volna
ilyen politikai szándék, Budapest
Párizstól és Londontól is elfogadta volna az igazságosabb határok
kijelölését. Végül érdemes megjegyezni, hogy mind a Besszarábia
szovjet megszállását jelentő június
26-i ultimátum, mind a Dél-Dobrudzsát Bulgáriának ítélő szeptember 7-i craiovai megállapodás
érvényben maradt a II. világháborút követően is. A bécsi döntés
megsemmisítésének döntő oka –
ellentétben a közvélekedéssel –
nem Magyarország vagy Románia
világháborús szereplésében, hanem a nagyorosz nacionalizmust
képviselő Sztálin döntésében keresendő. Ez utóbbi Moszkva érdekében állónak tekintette a Szovjetunió nyugatra tolását, s az így
elszenvedett területi veszteségekért Németország és Magyarország területéből kárpótolta Lengyelországot, Csehszlovákiát és
– SCHÖRNER
Romániát.

H
H Á
Á L
L Ó
Ó

É
É S
S

P
P U
U D
D II N
N G
G

„Megköszönti társaságunk füttyivel” Magyarok és gyöngytyúkok
„…a miniszterelnököt például kifütyülték a
budapesti Örömkoncertet bevezető beszéde alatt.
A tévéközvetítésből lehetett érzékelni, hogy igazi
örömfütty volt; a spontán fütyülők nagyon örültek fütyülés közben, hogy lám csak, milyen könnyen sikerül tönkretenni valamit, ami mindenkié
lehetne.” (Tanács István Örömfütty című írása a
Népszabadság 2003. augusztus 21-i számában)
a Tanács István kint volt
az Örömkoncerten, akkor maga is tudja, hogy
a fütyülőkben köztársaságvesztő polgári körösöket láttató sugallata hamis. Ha csak a televízióban látta, valószínűleg akkor is sejti, hogy így van, még
ha nem is szívesen hiszi el. A
füttyöt és a morajt nem előre
megszervezett csoport produkálta, hanem a Nép, az istenadta. Ráadásul Medgyessy
mindezt csak magának köszönheti. Már amiatt sokan
morgolódtak, hogy miért kell
egyáltalán egy politikusnak
magához ragadnia a mikrofont a hangversenyen (nem
ezért jöttek ki), a miniszterelnök beszédje pedig csak tovább rontott a helyzeten: az
ember kevéssé szereti az álszentséget és a kioktatást, na.
Mikor hetek óta azzal van tele
minden, hogy milyen adók
emelkednek, milyen kedvezményeket von meg a kormány,
nem biztos, hogy szerencsés
fordulat a jövőre vásárlandó új
autókról beszélni, esetleg a
Széchenyi-terv keretében épült
gyógyfürdőket emlegetni.
A legnagyobb felzúdulás és
fütty a „Mert hazudni nem
szabad: de nem is érdemes.”mondatot követte – ez jó esélylyel bármelyik politikus előadásában kiverte volna a biztosítékot a közönségnél. S
nem csak az álnok, az emberek örömének elrontására felesküdött ellenzéki ügynökök-
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nél: egy mellettem álló, Magyar Narancsot lobogtató, a
kórusok bemutatása alatt Orbán Viktoron viccelődő társaság (egyiküket az ominózus beszédrészletig leginkább az foglalkoztatta, sikerül-e cigarettát
fűznie szemöldök-piercingjébe
– sikerült) egy ideig békésen
hallgatta Medgyessy szavait,
azonban a lélektani gát átszakadása („hazudni nem szabad”, ugyebár) után már a miniszterelnök hülyeségeinek
kommentálására fordította
energiáit.
Medgyessy láthatóan rossz
néven vette a nézők megnyilvánulását, s a békétlenekről szóló
résznél a legkevésbé sem elegáns módon kimutatott a közönség felé. Az utóbbi időben a
kormányfő mintha kizökkent
volna a „minden magyar gyermek második édesapja”-szerepből, elég csak a Szász Károly ellen intézett kirohanására gondolnunk – ami nem mellesleg
szépen példázza a köztársasági
gondolat, valamint a demokrácia iránti elkötelezettség őszinteségét. A kormányzati ciklusokon átívelő hivatali idejű, a
kormánytól független, magas
rangú állami tisztviselők elleni
támadások is azt mutatják: a
jelenlegi kormány vezetői totális hatalomra szocializálódtak,
s nehezen viselik, ha valamilyen pozícióban nem szívüknek kedves jómunkásemberek
meresztik a meresztenivalóju– BALOGH ÁKOS GERGELY
kat.

„A kedvezménytörvény által bevezetésre került
magyarigazolvány elsősorban szimbolikus jelentőségű – hiszen a határon túl élő magyarok az
anyaországtól kaptak papirost arról, hogy »igazi
magyarok«… A kettős állampolgárság kérdését
eddig a Szerbia-Montenegróban élő magyarok – a
baloldaliak szerint – »Fidesz-bérenc« szervezetei
szorgalmazták, de sokáig ez az ügy nem volt a vajdasági magyarok politikai életének középpontjában.” (Hetek, 2003. augusztus 29.)
em tartozom azok közé, forintért pártjuk és kormányuk
akik úgy gondolják, hogy minden cselekedetét vastapssal
valaki csak kokárdában le- jutalmazzák. Persze mindezek
het igazi magyar, azt sem gondo- mellett az elismerést érdemel,
lom, hogy a magyarság elenged- hogy egy talajt vesztett fiatalt
hetetlen feltétele, hogy valaki felkarolnak és nemcsak neki,
Volkswagenben mélynyomóval hanem az egész magyar focinak
bömböltesse a Horthy Miklós ka- perspektívát adnak. De nem a
tonáját, akkor sem érezném ma- bölcsesség, nem a hosszú távú
gam magyarabb magyarnak, ha tervezés útján jár Németh Sántudnék hátrafele nyilazni, vagy dor és csapata, amikor ennyire
ha
folyamatosan
tudnék pártos, ennyire pikírt módon
rovásírni. Sőt azt sem hiszem, nyilatkozik nemzeti, közösségi
hogy mindennap úgy kell felkel- kérdéseinkről. Kár ennyire
nünk, hogy hű de jó, ma is ma- együtt tapsolni a kórussal. Bizgyar vagyok!
tos vagyok benne, hogy nem döDe vannak határok. Ezért nem cögne lassabban a hit szekere,
értem, miért csípi láthatóan a sze- ha objektívebb lenne a hozzáálmét egy kisegyház kis lapja kiska- lás.
tonájának a magyar igazolnem lesz kevesebb a szenteltvány és a vajdasági magyarok kettős állampolgársága. víz a fantás üvegben, sőt még a
Finomabban kellene jó Isten sem fog csúnyán nézni,
hozzáállni ezekhez a kényes
ha a vajdaságiak magyar
kérdésekhez, finomabban
útlevelet kapnak
kellene értelmezni a pártfegyelmet is egy magát karizmatikus
Hiszen nem lesz kevesebb az
kisegyháznak nevező gyülekezet- állami támogatás, nem lesz kenek.
vesebb az állami befolyás, nem
Mert az még lehet a Hit Gyüle- lesz kevesebb a szenteltvíz a fankezete magánügye – persze sokat tás üvegben, sőt még a jó Isten
elárul róluk –, hogy Németh Sán- sem fog csúnyán nézni, ha a vajdor az antikatolicizmus jelszavá- daságiak magyar útlevelet kapval nemcsak magát a római katoli- nak. Abban pedig száz százakus egyházat, hanem a spanyolo- lékig biztos vagyok, hogy Nékat és a portugálokat is lefasisztáz- meth Sándor balatoni villájáza. Arról nem is szólva, hogy a Fi- ban ettől még nem fognak haldesz szinte minden lapszámban kabban dalolni reggelente a vimenetrendszerűen megkapja ezt rágos kerti tó mellett azok a
a jelzőt. De még az is beleférhet, szép kerekre hízott gyöngytyúkhogy néhány szépen csengő ezüst- ok.
– NOVÁK TAMÁS
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z ismeretek elsajátítása, a nevelés témakörében mester és
tanítvány viszonya is ilyen
örökzöld. Két egyén egymásrautaltságának és a tudás megszerzésének folyamatát boncolta például a Mester és Tanítványai nevű
zenekar, amelynek krisnista összhangzata ma is a végső titkok
megfejtésével kecsegteti a zirci
Szandi presszó zenegépének
használóit. A probléma besettenkedett a nyugati kultúrkörbe, és
ma jószerivel minden harmincon
túli kétlábú azt képzeli magáról,
hogy a fiatalabbak közül valaki
sokat köszönhet neki. A pedagógustársadalomban különösen elterjedt ez a tévhit. Ez a gondolatsor fut át az agyunkon, amikor a
sörösrekeszek fedezékében megpróbálunk kiosonni a szupermarketből, hogy elkerüljük volt technikatanárnőnket és férjét, a Németországban fogorvosként praktizáló vadbarmot, akik hangosan
mérlegelnek a túloldalon, és az
ásványvizek magnéziumtartalmát
hasonlítják össze. Már éppen sikerülne a szökés, amikor kedvesünk
is feltűnik, és hangosan örvendezik: talált hangyairtót. Lebukás,
kényszeredett beszélgetés, meghívás.
Most tehát itt ülünk a nappaliban, már zsírosra fogdostuk az
üdítőspoharat és a paderborni
fogorvos monológját hallgatjuk a
nyugati civilizáció alkonyáról: a
pártrendszerek korruptságáról, a
végzet felé rohanó társadalmakról. A kereszténység totalitarizmus, az iszlám elárasztja Európát, ökologistának kell lenni, radikálisnak és Amerika-ellenesnek. A kemény jobboldal a jó,
Franco, Pinochet, Salazar. Kijelentéseivel néhol egyetértünk,
többször nem, de az egészre öntött szósz kissé riasztó. „Az a szerencse – teszi hozzá a hídember
–, hogy már itthon is lehet ilyeneket olvasni” – és mondja a lap nevét. Kedvetlenül bólintunk, ismerjük: a lap, jónéhány értelmes
cikke mellett helyt ad egy Gazdag István nevű jelentős gondol-
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Oli bácsi megmongya a frankót

Az Új Jobboldalról
Van egynehány olyan nagy probléma, amely végigkíséri az emberiség történetét. A reflexiót kiváltó
jelenségek örök életűek, minden életkorszakban
pacekra föladják a leckét. Az, hogy házastársunk
jelenlétében lehet-e hangosakat ropizni, hol árulnak az országban hagymás majonézt, és hogy a
szentendrei HÉV-re való jegyváltáskor miért kell
bemutatni a diákigazolványt, nos ezek a témák
már a régi rómaiakat is foglalkoztatták.
kodó alapvetéseinek. Lomhán ellentámadásra készülődünk, igazán csak muszájból: megy a buszunk, az egészet imposztorságnak tartjuk. De végülis itt kedvesek voltak velünk, csak az üdítősdobozt tették baromi messzire.
Elmesélhetjük, hogy az Alain de
Benoist nevével jellemzett Új
Jobboldal a nyolcvanas évek közepe óta lefutóban van Franciaországban is. Levetett gatya. A
hatvanas-hetvenes években lett
nouveau cinéma, nouvelle cuisine, kellett egy új jobboldal is.
Ez a jobboldal biologizált (egyik
bálványa Konrad Lorenz), erősen
keresztényellenes volt, Georges
Dumézil indoeurópaiját tette
meg az új Európa mércéjének, és
szívesen merített kissé cinkes, a
radikális konzervativizmus és a
nemzetiszocializmus mezsgyéjén
(vagy azon túl) lézengő gondolkodóktól. De Benoist mércéje szerint Arno Breker, Hitler szocreál
szobrásza az abszolút esztétikum
egyik csúcsa. Nyilván nem látott
még moncsicsit. A fogász fárad,
csak úgy lehet kifogni, ha kicsit
még úsztatjuk. Ez a de Benoistféle jobboldal például nem volt
antiszemita, kifejezetten súlyt helyezett arra, hogy párbeszédet
folytasson baloldali értelmiségiekkel is, és csak módjával tagadta
a Holokausztot. Ezzel szemben a
magyar csapat: a Pannon Front-

tól átigazolt írófejedelem, aki
kocsmaszinten gyalázza a Bibliát
(az emberiségen szerinte „meg is
látszik”, hogy a Szentírás legtöbbet olvasott könyv), a MIÉP IT
gyorskezű neveltje, aki két helyre
is eladja ugyanazt a cikket, valamint az ifjú, aki szerint a román
Vasgárda nem volt magyarellenes
Gazdag irányítása mellett inkább
monologizál. Észt oszt. A jogász
végzettségű Gazdag a Modenai
Kereskedelmi Kamara budapesti
képviseletéténél kezdte – ez
olyasmi lehet, mint a libériai tiszteletbeli konzulátus. Majd a nemesen
konzervatív
M-Sat
tévéadónál folytattta pályafutását
(tudják, az a hely, ahol Rába Tímea és Növényi Norbert is dobbantott a csúcs előtt). Később
Gazdag a MIÉP tanácsadója, végül a pártból kivált Magyar Nemzeti Front szellemi atyja lett. Javára kell írnunk azt, hogy Tamás
Gáspár Miklóssal ellentétben ő
(kissé döcögős magyarsággal
ugyan) hozzáférhetővé teszi azt,
amit fontosnak tart. Így a XX.
Század Intézet pénzén lefordította de Benoist könyveit, és másik
kedvencének, Guillaume Fayenek pedig a havi villanyleveleit
dobja a radikális hetilap olvasói
elé. Faye-ről tudni kell, hogy rádiós gegmesterként, pornószínészként és képregényszerzőként működött, mielőtt

megcélozta volna az Új Jobboldalt, amelyet azonban 1986-ban
otthagyott. Mintha Villám Géza
és Rocco Sifredi közös gyermeke
elszerette volna Zórád Ernőtől
Cs. Horváth Tibort. De nincs ezzel semmi baj. A kezdeményezés
ott kap egy kis pöfföt, amikor ezt
a külföldi szellemi terméket megpróbálják ráhúzni a magyar eszmetörténetre. A magyarság indoeurópai voltát Timaru-Kast Sándoron (a Kelta magyarok, magyar kelták című sikerkönyv szerzője) kívül nem sokan vallják; egy
hódmezővásárhelyi születésű ember tollából különösen taszító
„kálvinista rendőrmódszerekről”
olvasni, és az, hogy a pápa csak
Karol Wojtylaként jelenik meg
írásban, az anarchista fanzinokat
idézi. A Gazdag és társai által téziseikhez odaráncigált népi írók
vajon mit szólnának mindehhez?
A látványosan unatkozó fogorvos odaveti nekünk, hogy mi is
csak afféle kvázi jobboldaliak vagyunk, megfélemlített minket a

» De Benoist mércéje

szerint Arno Breker,
Hitler szocreál
szobrásza az abszolút
esztétikum egyik csúcsa.
Nyilván nem látott még
moncsicsit
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balliberális médiakommandó,
mi eltaposnánk a másként gondolkodókat. Mi ugyan nem – feleljük. Csak szólunk, mert taposni vágyást éppen e derék embereknél látunk. 2002 áprilisában
a ráckevei választópolgároknak
mindössze 5,3 százalékát érdekelte a gazdagi üzenet, talán
ezért a keserűség. Persze lehet,
hogy csak mi nem látjuk elég
tisztán a magyar Új Jobboldal újdonságát, történelmi hagyományainkba, hitünkbe és szabadságunkba vetett bizalmát, műveltség melletti elkötelezettségét,
ezért az aggodalom.
Ebben maradunk. Közben elviszik a narancslevet. – TVISZT OLIVÉR
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Honnan jöttek a szinglik? • 300 ezer forint a jó válaszért! nagyjából az amerikai alapiskolák Terror Házába, de aztán rájöttem,

„Ha én lennék
a miniszter…”
Ezzel a címmel hirdetett pályázatot a Medgyessykormány hiperaktív kirakatminisztere, Lévai Katalin asszony. A pályaművekben olyan izgalmas kérdésekre vár választ, mint hogy „Miért én főzöm
mindig a kávét a hivatalban és otthon is?” „Miért
elégedett a legtöbb férfi, ha az anyósülésen ülök és
nem a volánnál?” Gyorsan hessegessük el azt a
szörnyű gyanút, amely szerint az esélyegyenlőségi
miniszter(nő)t férfi alkalmazottjai a hivatalban
capuccino-rendelésekkel zaklatják, és azt se higygyük el, hogy luxusautójában sofőrje nem engedi
be hátra, csak az első ülésre.
lyesféle feltételezéseknek már
csak azért sem adhatunk hitelt, mert régóta tudhatjuk,
hogy a szigorú tekintetű politikus(nő) vesszőparipája a keményvonalas feminizmus és az arra alapozott pszeudo-tudomány.
Kerekasztal-beszélgetések és tárcák tucatjai bizonyítják, hogy Lévai Katalin számára ma Magyarországon a férfiak jelentik a legna-

I

gyobb problémát. Illetve nemcsak
a férfiak, hanem a nemzeti érzelmű fiatalok is. A tavalyi választások után például terjedelmes cikkben fejtegette, hogy a balliberális
kormánynak úgy kell átalakítania
az oktatási rendszert, hogy „a
nemzeti érzelmekkel ne lehessen
fanatizálni az ifjúságot”. Nos, ez a
projekt már elindult, a nemrég
megszavazott oktatási törvény

Doromboló cicus-díj
Heti Hetes gárdája után az
@®© csapata is ráébredt,
hogy milyen mocskos egy
dolog a pártpolitika, az ember
csak felbosszantja magát vele,
a kormánykritika meg különösen felesleges fáradtság.
Az @®©, úgy is, mint Geszti Péter (EU-kommunikáció),
Fatér Barna (többek közt a
HIK, az MTI, az MTV és az
OM új arculatának tervezője)
és Bakos Gábor (reméljük neki
is jutott valami) idén negyed-
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szerre megrendezett óriásplakát-kiállításáról elhagyta a korábban jellemző aktuálpolitikai témákat. Egy szem gyengécske Medgyessy-fricskán kívül most olyan haladó, eredeti
gondolatokat állít a középpontba, mint „Ne legyen háború!”,
„Mindenki érje fel a villanykapcsolót!” és „Vigyázz, nácik!”. A felvonultatott plakátok
közé azért belefért – tavalyi díjazásuk apropóján – egy hídemberes és egy olimpiás darab,

színvonala alá kívánja terelni a
magyar oktatásügyet, azzal a különbséggel, hogy kizárja az ott dívó kemény hazafias nevelést (Lévai-féle fordításban: „fanatizmust”), és a drogokkal szemben
kérlelhetetlen amerikai modellel
ellentétben itthon a „tűrt” kategóriába sorolja át a kábítószereket,
és eltiltja a tanárokat attól, hogy a
gyermek drogozásáról értesíthessék a szülőket. A miniszteraszszony azonban valószínűleg a
Cosmopolitan szerkesztőit is bevonhatta a pályázati kiírás megfogalmazásába, ugyanis közpénzen elmélkedhetünk azon is, hogy
„Honnan ez a sok öntudatos
szingli?” Nem mellékes, hogy
„300 ezer HUF” (sic!) üti a markunkat, ha mi fejtjük ki a legékesebben azt, hogy „Milyen bántó,
bosszantó diszkriminációval találkoztunk a munkahelyen vagy a
magánéletben?” Itt rögtön azokra
a barátaimra gondoltam, akiket a
közhivatalokból még nem rúgtak
ki, hanem különböző „elfekvőnek” nevezett osztályokra helyeztek, azért, mert a Fidesz-kormány idejében is jelenlegi munkahelyükön dolgoztak. Felrémlett
bennem az is, hogy esetleg annak
a középiskolai tanárnak az esetével pályázzak, akit azért dobtak ki
az állásából, mert diákjait elvitte a

hogy azért ne feledjük el, merre van a jó irány és mennyire
örömteli, hogy négy vészterhes
esztendő után újra demokráciában élhetünk. Amúgy akadnak valóban ötletes és elgondolkodtató alkotások is szép
számmal, ezért még szomorúbb, hogy a politikai kicsinyesség némi keserű ízt
hagy a szánkban.
Már csak hab a tortán,
hogy a megnyitón felállított sms-falra küldött „to:
geszti.peter@szdsz.hu subject:
Gratulalunk!” üzenet a szorgos kezű cenzorok áldozatául

hogy az bizonyára nem diszkrimináció volt, hanem árokbetemetés.
Az Egyesült Államokban a debilitásig fokozott „szexuális zaklatás”
című vállalkozási forma külön
még nem szerepel a pályázat témái között, valószínűleg azt a csemegét a jövő évre tartogatja az
esélyegyenlőség felkent papnője.
Bizonyára véletlenül maradt ki a
pályázat választható pontjai közül
az a kérdés is, hogy Magyarországon egy válóperben milyen esélyekkel szállhat harcba egy apa a
gyermekéért. A felhívás végén a
miniszterasszony közli: „Várom ötleteiket, tanácsaikat!” Jó szívvel ja-

»

A miniszterasszony
azonban valószínűleg a
Cosmopolitan szerkesztőit is bevonhatta a pályázati kiírás megfogalmazásába

«

vasolhatjuk Lévai Katalinnak,
hogy legyen szelídebb. Talán jobb
lenne, ha üres óráiban gyakrabban forgatná a magyar klasszikusokat. Bizton találna munkáját segítő forrást. Az örökké a nőknek
hódoló Karinthy Frigyes például
azt írta egyszer: „Férfi és nő hogyan érthetné meg egymást; hisz
mindkettő mást akar: a férfi a nőt,
a nő a férfit.”
– NÉVAI GÁBOR

esett. Ha eddig bármi kétségünk lett volna, innentől kezdve már tudtuk: szeptemberi cicusunk joggal dorombol az
@®©-nak.
– TURUL

37

II N
N T
T E
E R
R J
J Ú
Ú

Borókai Gábor a magyar hírgyárról és az önálló arculat fontosságáról

„Berobbantunk a köztudatba”
– Mennyire váltak be a Hír Televízióval kapcsolatos tervei?
– Túlszárnyaltuk az eredeti elképzeléseinket. A piaci részesedésünk tekintetében is, és abból a
szempontból is, hogy „mennyire
lett televízió” a Hír Tévé. Amikor
bejelentettük, hogy elindítjuk a
csatornát, akkor kevesen gondolták, hogy a televízió ennyire „tévéformájú” lesz, stílusában és tartalmában is. Másrészt már majdnem
1,4 millió háztartásban vagyunk
jelen, s az év végéig az a tervünk,
hogy a kábelen elérhető háztartások mindegyikében elérhetőek legyünk.
– Mikor lesz nyereséges a csatorna?
– A tulajdonosok öt-hat évet adtak arra, hogy nyereségesek legyünk. Azt szeretném, ha 2004
második felében a csatorna már
annyit termelne, amennyi pénzt
fölhasznál. Ehhez két dolog kell.
Egyrészt kordában kell tartanunk
a költségeinket, másrészt a kábelszolgáltatóktól kapott bevétel mellett szakembereinknek a reklámszerzésben is jeleskedniük kell.
Mindkettőre jó esélyünk van.
– A Hír Tévé mennyiben felel
meg annak a szerepnek, amire
szánták?
– Az induláskor azt vártuk,
hogy egy év után leszünk kellő
súllyal jelen a médiapiacon. Ehhez képest valósággal berobbantunk a köztudatba. Hatalmas hiányt töltünk be a médiában. Nem
volt hírtelevízió, és nem létezett
konzervatív, értékalapú csatorna
sem. Ez utóbbi végképp hiányzott
a palettáról.
– Milyen a Hír Tévé megítélése?
– Egy júniusi felmérésünk szerint a Hír Tévét a megkérdezettek
66%-a kiegyensúlyozott hírszolgáltatású csatornának minősítet38

Az Orbán-kormány „arca” tavaly ősszel kemény
fába vágta a fejszéjét: a tulajdonosok az első magyar hírtelevízió felépítésével bízták meg. Bár
még nem telt egy év a csatorna életében, a Hír Tévé elnöke érdekes tapasztalatokra tett szert, amelyeket megosztott lapunk olvasóival.

„Elsõsorban a tényeknek adunk helyet, nem a minõsítéseknek”

te, 4% szerint túlzottan kormánypárti, míg a válaszadók 12%-a szerint túlzottan ellenzékiek vagyunk.
– Egyes kritikusok szerint a
híreket nem lehet konzervatív
vagy szocialista módon tálalni…
– A híreket tényleg nem. De a
híreknek környezetük is van. A
műsoraink nemcsak hírekből állnak, hanem hírhátterekből, interjúkból, kulturális programokból.
Nem azt az „elitet” mutatjuk be a
műsorainkban, amelyet a kereskedelmi média és a közszolgálati
tévé együtt. Ezeken a csatornákon néhány médiasztárnak kikiáltott figura forog körbe-körbe.
Ezzel szemben mi azt szeretnénk
bemutatni, hogy Magyarországon
léteznek másként gondolkodó, értelmes, okos emberek, akikre

ugyancsak érdemes, vagy érdemesebb figyelni.
– Szakmai
szempontból
mennyire elégedett a Hír Tévével?
– Mi adjuk a legtöbb hírt. Magyarországon rajtunk kívül senki
nem állít elő naponta harmincnégy híradót. De arra kérdésre,
hogy mi vagyunk-e a leggyorsabbak, és elegendő exkluzív anyagunk van-e, nem tudok egyértelműen elégedetten válaszolni. Ezen
a területen még nagyon sok a javítanivaló. Azonban fiatal munkatársakkal kezdtük a munkát és bízom benne, hogy látványos sikerekben lesz részünk. A tulajdonosok egy teljesen új, digitális technikát vásároltak, s ennek a sajátossága, hogy „be kell érnie”, akárcsak
a munkatársaknak. Nemcsak

azért, mert el kell sajátítani a technika kezelését, hanem mert a
szoftvereket is folyamatosan igazítjuk az igényeinkhez.
– Az ellenzéki sajtó gyakran
keményebb hangvételt vár el a
Hír Tévétől, és kifogásolják azt
is, hogy a Sajtóklub nem kapott
helyet a csatornán.
– Egyetlen kész műsort sem veszünk át egy csatornától sem,
ugyanis saját magunkat szeretnénk felépíteni. A magunk útját
járjuk. A másik szempontunk pedig az, hogy elsősorban a tényeknek adunk helyet, és nem a minősítéseknek. A Sajtóklubban szerintem több a minősítés, mint amennyit a Hír Tévé elbírna.
– A Sajtóklub mellőzésében
nem játszott szerepet, hogy jelenlétük esetleg elriasztaná a
konzervatív médiát illetően
szerfölött kényes hirdetőket?
– Erre a kérdésre nem tudok
válaszolni, mert nem szerepel a
programunkban a műsor. De a
Sajtóklub bármelyik tagja eljöhet
a műsorainkba, és ugyanúgy elmondhatja a véleményét, mint
bárki más.
– Milyennek értékeli a jelenlegi kormányzat kommunikációját? A második MSZP–SZDSZkormány láthatóan felismerte a
politikai PR fontosságát.
– A kommunikáció szerepe valóban felértékelődött. A politikusok azonban hajlamosak arra,
hogy a bajokat a PR-szakemberek
nyakába varrják. A kormánynak
nem rosszabb a kommunikációja,
mint amilyen az Orbán-kabineté
volt. Jó szakemberekkel dolgoznak, és a sajtó döntő többsége a segítségükre van. Más kérdés, hogy
az osztogatás időszaka után most
a megszorítás évei jönnek, és botrányokban is gazdag a Medgyessykormány. Nagyon nehéz időszak
vár a kormányzati kommunikátorokra, ha fejvesztve minősítgetik a
kritikusokat, ahelyett, hogy higgadt és tárgyszerű válaszokat adnának. Így nem építik, hanem tovább rombolják a kormány
– NÉVAI GÁBOR
imázsát.
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www.uvegzseb.hu
A röntgen oldal

Jobb ár, jobb kiszolgálás, jobb hozzáállás
www.infoabc.hu 06(20)83-80-882

Toner Patron Irodaszer
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