


A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: 
Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. • Tel./Fax: 1-266-6590 • Az újság meg-
rendelhető az Ufi honlapján: www.ufi.hu, valamint normáldíjas SMS-ben, 
a 06-20-588-1205-ös számon is.

Az újság előfizetési díja egy évre: 2000 Ft.

N é v : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vá r o s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I r . - s z á m :  . . . . . . . . . . . . .

C í m :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rendelje meg most az Ufit!



Tartalom
INTRO
• Európai stílus 3

• Lapzsemle 4

• Gyerekek, kerekek, szobák 5

TÉMA
• Citrancs 6

• Ébresztő! 8

• Kapósak – kellenek? 10

• Északon a helyzet változó 14

INTERJÚ
• Beszélgetés Bárdi Nándorral 16

PUNCS
• Alagútjaink a hóban 19

• Olvasnivaló 20

• Sorompós idők 21

• Lemezvágó 22

• Túró Rudolf élete 24

• Fröccs! 25

• Budafok 26

• Vigyázzunk a hentesboltra! 27

• Minden reklám monnyon le! 28

• Deszkások világa 29

• Folyami folyamatok 30

MÚLTIDÉZÕ
• A remény embere 32

• „Hitvallók” és aknamunka 33

POLGFILTER
• Oli bácsi a revízióról 34

• A lüktetésből sohasem elég 35

• Doromboló cicus-díj 35

• Passzív 36

• Kampányliberálisok 36

• Egy következmények nélküli ember 37 

• Beszélgetés Kovács Ivánnal 38 

A polgári underground lapja · VI. ÉVF., 7. SZÁM, MEGJELENIK HAVONTA · Főszerkesztő: Hegedűs Zoltán · Főszerkesztő-helyettes: Ablonczy Bálint ·
Főmunkatársak: Ambrus Balázs, Balogh Ákos, Benkő Levente, Czotter András, Névai Gábor, Rumi Tamás, Novák Tamás, Szilver Ottó ·
Olvasószerkesztő: Nagy Zsolt · Fotó: Késmárki Péter · Címlapfotó: MTI/H. Szabó Sándor · Felelős kiadó: Verba Volant Kft. · Szerkesztőség:

1462 Budapest, Pf.: 536. · Tel./Fax: (1) 266-6590 · www.ufi.hu · mail: szerkesztoseg@ufi.hu · Szerkesztőségi titkár: Márvány Miklós 
· ISSN 1587-9097 · Lapterv, nyomdai előkészítés: Artinpress · Nyomdai előállítás: Komáromi Nyomda Kft., Dunarakpart 15., Komárom 94501,
Szlovákia · Igazgató: Meszlényi István · Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

I N T R O . V E Z É RI N T R O . V E Z É R

magyar baloldal legendakörének egyik állandó eleme az „európai stílus” irán-
ti sóvárgás, amelynek – a hazugsággyáras reklámsorozat bizonyíthatja – ter-
mészetesen a szocialisták a kizárólagos hazai letéteményesei. Nos, ha a ma-

gyar szocialisták a rasszista, belgiumi Flamand Tömbre, az „ingyen megélhetést min-
denkinek!” típusú ígéretekkel operáló lengyel Lepper-féle Önvédelemre, vagy a bot-
rányhős Kilroy-Silk vezette brit függetlenségi mozgalomra (UKIP) gondoltak – e po-
pulista pártok igen jelentős sikereket arattak a mostani választásokon –, örülhe-
tünk, hogy az „európai stílus” egyelőre nem érkezett meg hozzánk. Az EP-választá-
sokon a tömegdemokrácia kontinensszerte rendre a legrosszabb arcát szokta mutat-
ni: exhibicionista sztárriporterek, kiöregedett pornószínészek és szélsőséges
protesztpártok ideje ez, ami nem is csoda, hiszen e választásoknak a mai napig sincs
igazán alkotmányos tétjük. Az európai jogalkotást a Bizottság kezdeményezi, a leg-
főbb döntések – igaz, néha parla-
menti jóváhagyással – a Tanácsban
születnek, az emberek azonban a
mai napig sem igazán tudják, mit
csinál az európai intézmények leg-
költségesebbike, a Parlament. A
részvétel az 1979-es első közvetlen
választás óta folyamatosan zuhan,
s az idén épphogy negyven százalék
fölé kúszott. A politikai elit pedig
akarva-akaratlanul maga is min-
dent megtesz az EP lejáratása érde-
kében, amikor a listákra hokiba-
jnokokat és szépségkirálynőket de-
legálnak. 

Magyarország a maga 38%-ával
alig maradt le az átlagtól (néhány országban kötelező a megjelenés az urnáknál), az
új tagállamok között pedig kifejezetten aktívnak minősültünk. Nem érdemes tehát
ezen a vonalon megkérdőjelezni a polgári oldal június 13-i győzelmét. Ráadásul kön-
nyen belátható, hogy egy magasabb részvétel valószínűleg még nagyobb arányú el-
lenzéki győzelmet hozott volna: a tradicionálisan jobbos és most átütő Fidesz-sikert
felmutató vidéki választókerületekben jóval alacsonyabb volt a részvétel, mint a szo-
cialisták fellegváraiban, különösen Budapesten. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a
polgári erők továbbra is adósak a vidéki Magyarország erőteljesebb mozgósításával.

Végül, e választás néhány baloldali mítoszt is kikezdett. Lekopott az Európa-elle-
nes Fidesz falra festett démona, a pehelysúlyú külügyi titkárokat és száműzendő ká-
dereket felvonultató MSZP-lista pedig demonstrálta a „szocialista európaiság” talmi
csillogását. Nem beszélve a baloldal másik slágertémájáról, az esélyegyenlőségről:
míg a Fidesz a 732 tagú Európai Parlament egyetlen cigány származású tagját dele-
gálta, addig szocialistáéknál csak egy bukott miniszterre futotta…            – A SZERK.

Az EP-választásokon 
a tömegdemokrácia kontinens-
szerte rendre a legrosszabb
arcát szokta mutatni: exhibi-

cionista sztárriporterek,
kiöregedett pornószínészek 

és szélsõséges protesztpártok
ideje ez, ami nem is csoda,

hiszen e választásoknak 
a mai napig sincs igazán 

alkotmányos tétjük
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• Magyarország 
a bokréta rajta

Téma: A Pilis mint a Föld szíve
(A Magyar Jelen és a Kárpátia
közös estje)
Az első 10 vendég ajándék
szívcsakrát kap!

• Szabadságharcos 
live act

Felszólal: Kocsis Imre, a Lelkiis-
meret ’88 Csoport elnöke, az „új-
raszámláló”, (…) Takács András
SZMM-elnök, a „Kossuth téri tün-
tető”, Toroczkai László HVIM-
elnök, az „Astoriánál harcoló”
(Részlet a július 4-ei Ébredés
Napja programjából)
De hol marad Grespik László,
a „városvédő”?

• Hirtelen harag
A bizalomépítő intézkedések kö-
zött elhatározták, hogy India és
Pakisztán külügyminiszterei kö-
zött forródrótos, állandóan mű-
ködő telefonos kapcsolatot létesí-
tenek, elkerülendő a nukleáris
háborúhoz vezető félreértéseket.

(Világgazdaság, 2004. június 21.)
„Hogyan?” „Hangrobbanás?!”
„Mondom: atomcsapás!”

• Antipufajkázás
Nyugat-Európában Horn Gyula
neve szent! (Népszabadság,
Terry Black, június 9.)
Egymást hitelesítik.

• Kihágás, áthágás stb.
Baráth Etele: Nagyon jól tudjuk,
hogy ha törvényeket csinálunk,
azokat a törvényeket is számta-
lanszor meg lehet törni, meg lehet
hágni a szó csúnya értelmében.
Úgyhogy én nem hiszem, hogy en-
nek a megoldása a törvénykezés.
(M1 Napkelte, június 4.)
Paragrafusokkal izélni.

• Programadás
Nem lehet egyszerre követelni,
hogy temessük be a kátyúkat,
építsünk hidakat, metrót és
egyúttal csökkentsünk adót.
(Demszky Gábor, HVG, június 3.)
És erre mikor jött rá, csóko-
lom?

• Haplológia 
Medgyessy Péter: Önök ez alatt
az idő alatt is látni fogják, hogy
épülnek utak, hogy épülnek víz-
tisztító berendezések, hogy épül-
nek csatornák, hogy épülnek új
fejlesztések, beruházások, amiből
elhelyezkedési lehetőség szárma-
zik. (Kossuth Reggeli Krónika, jú-
nius 2.)
Mi még fejlesztéseket is épí-
tünk.

• Izzasztó
Friderikusz Sándor: Miniszterel-
nök úr, bocsánat, Friderikusz
Sándor vagyok a stúdióból. Jó es-
tét kívánok! Megindul-e...?
Medgyessy Péter: Halottam, ha-
lottam riporter urat, hogy itt volt,
mert nagyokat lihegett a fülembe,
úgyhogy ebből következően együtt
vagyunk.
Friderikusz Sándor: Az nem az én
lihegésem volt!
Medgyessy Péter: Az nem? Akkor,
tessék mondani! (M1, európai
parlamenti választás június 13.).
Együtt vannak, lihegnek.

• Nemzeti? 
Reneszánsz?

„Hezbollah 1993–2000. A liba-
noni Hezbollah-csoportnak az iz-
raeli megszállás ellen folytatott
harcáról készült páratlan ama-
tőr felvételekből és propaganda-
filmekből vetít exkluzív összeállí-
tást a filmklub. Vendég: Sayfo
Omar, a Magyar Demokrata szak-
írója.” (A Nemzeti Reneszánsz
Kulturális Egyesület filmklubjá-
nak ajánlója a Magyar Demokra-
ta június 3-iki számában.)
Akkor inkább hajrá Tsahal!

• Trendi rasszizmus
Az énekes legújabb dilije, hogy
szívesen mutatkozik néger test-
őrei oldalán. (…) Az énekes meg-
ígérte: Agárdon, az augusztus 12-
én induló táborában a rajongóié
lesz, ott nélkülözni fogja testőrei
társaságát. (Krisz Rudi néger
testőrökkel jár, Blikk, június 14.)
Kettő alig használt néger test-
őr állást keres, vagány magyar
popsztárnál. Referencia: Krisz
Rudi.
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7MSZP
a hónap vesztese

8 Ártándi  határõr
a hónap nyertese

I N T R Ó . N A P L ÓI N T R O . N A P L Ó

gy ártándi határőr a hó-
nap nyertese, mégpedig
az, amelyiknek a száját

elhagyta egy bizonyos mondat.
Képzeljünk hozzá borostás,
enyhén talán fontoskodó, de
mindenképpen meggyőző han-
got, a mondat pedig így szól:
„Megkérem tisztelettel a tisztelt
Kerék urat, szíveskedjen félre-
állni, és kiszállni a személygép-
kocsiból.” Kerék úr a Britton
feje, és mint ilyen, most már
gyanúsított. Emlékszünk még a
tavalyi nyárra? Először: lehet,
hogy van közünk a Brittonhoz,
de a Brittonnak nincs köze a
brókerügyhöz. Aztán: nincs kö-
zünk a Brittonhoz. Szerkesztő-
ségünk kételkedik abban, hogy
döntő erejű bizonyíték lenne az
egy-két emeszpés díszfej brit-
tonos irodakulcsa, brittonos
parkolócédulája, a közös men-
za, a brittonosokkal véletlenül
tök ugyanott vásárolt mandzset-
tagombok, sőt még azon sem él-
celődünk, hogy Kerék Csaba
minden bizonnyal a Mudura
Plázában vásárolt volna be – ha
átjut. Hiszen nem jutott át. Az
ügyészségnek meg a rendőrség-
nek hiszünk, várjuk az eredmé-
nyeket. És várjuk a határőrt is,
vendégünk egy sörre.

endszeres vásárlója vagyok az utcánk vé-
gén álló kisboltnak. A zsemle, a sajtos kif-
li és esetenként a light (diétás) kóla (nem

bambi) megvásárlása mellett pihenésképpen – és
szociológiai felmérést végzendő – néha beállok a
a söröspalackokat szorongató szomszédjaim kö-
zé – hallgatózni. Sokáig nem foglalkoztak ve-
lem, mígnem az egyikőjük – aki mindig drága
Pista bácsiként emlegeti a MIÉP elnökét – el
nem mesélte, hogy látott a tévében, s hogy valahol azt is olvasta,
részt vettem A kommunizmus fekete könyve magyar kiadásának
munkálataiban. A Pista bácsizó visszatérő dicséreteinek köszönhető-
en az önmagukat sajnáló, és a cigaretta árának folyamatos emelke-
dése miatt a mindenkori kormányokat gyalázó szomszédjaim jobbol-
dali elhajlónak kiáltottak ki, mert aki bármilyen módon hozzájárult
a kommunizmus (az ő olvasatukban a biztos megélhetést és nyugal-
mat nyújtó rendszer) – szerintük nem létező, vagy a jó dolgok mel-
lett elhanyagolható – bűneinek nyilvánosságra hozatalához, az biz-
tosan jobboldali. Mostani szóhasználatban fideszes, s ezt – bizonyos
helyeken – ma már úgy mondják, mint pár éve a miépest. Ezek után
nem meglepő, hogy tavasszal, amikor már a szomszédoknak is fel-
tűnt feleségem harmadik gyermekünktől domborodó hasa, a boltban
(pontosabban előtte) valaki lesajnálóan megjegyezte: „látom, köve-
ted a főnököt”. Csak nem jöttem rá, mire gondol, majd a Pista bá-
csizós úriember – aki ebben a nehéz helyzetben igyekezett a szövetsé-
gesemnek feltüntetni magát – felvilágosított: „tudod, a gyerekek, ke-
rekek, szobák”. Tényleg nem értettem, de hát vita nélkül elfogadtam
az érveiket, melyek szerint akinek ma három vagy több gyereke van,
az vagy cigány, vagy fideszes, esetleg hülye, aki nem tud védekezni
(de ez az ő olvasatukban egybeesik a második kategóriával).

Pár hete azt is megkérdezték tőlem, lesz-e negyedik is, de már a
kérdésnek olyan volt a hangulata (én is kezdek paranoiás lenni),
mintha azt mondták volna, a négy gyermeket vállalók nem is jobb-
oldali elhajlók, hanem egyenesen fasiszták (ne tessék ezen csodál-
kozni, a minap Magyar Bálint is kiderítette, hogy a bankárkormány
kifejezésnek antiszemita konnotációja van, akkor én, aki valóban
szeretnék negyedik gyereket, s állandó verbális atrocitásoknak
vagyok kitéve a sarki kisboltnak álcázott kocsma környékén, talán
joggal félek a lefasisztázástól).

Itt tartunk. Miközben Szekeres Imre vezetésével a kormány a
nemzetfogyást megállító stratégiát dolgoz ki, aközben szinte minde-
nütt hülyének nézik az embert, ha kettőnél több gyereket vállal, s az
senkinek sem jut eszébe, hogy olyan családmodellt állítson a társa-
dalom elé pozitív mintaként, amely segíthet – a kormány által is
kedvezőtlennek ítélt – nemzetfogyás lassításában, esetleg megállítá-
sában (jó,jó, tudjuk, ez diszkriminatív lenne, mert az elvált anyuka
egy gyerekkel szintén család…).

Persze a normális emberek nem a nemzet megmentése érdekében
vállalnak gyereket, még akkor sem, ha nem közömbös nekik ez a szem-
pont. Nekem sem ez jutott az eszembe, amikor két nagyobbik lányom
közrefogta újszülött kishúguk kiságyát a kórházban; nem gondoltam
én semmire, csak néztem őket, egyre növekvő csodálattal és örömmel.
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em rettenti el a nemzet
mutogatós bácsiját árvíz,
megszorító csomag, vá-

lasztási maflás, jobb ügyeknek
kijáró szívóssággal teker el nya-
ralni rendszeresen melegebb ég-
hajlatra. Amivel egyébként sem-
mi baj nincs: Magyarország mi-
niszterelnöke ott és akkor üdül,
amikor csak akar. Ha viszont a
prájminiszter nagy hangon oszt-
ja az okosat a jóléti államok végé-

ről, majdnem-diplomás szóvivője
pedig egész nyári kormánymun-
kát ígért, akkor nem úri dolog el-
húzni ötcsillagos üdülőközpont-
ba. Medgyessy tehát csókoltat
mindenkit, mi azonban rendü-
letlenül építjük a modern euró-
pai köztársaságot, ebben a hó-
napban a magyar foci háza táján
néztünk körül, Budafokon és
hentesnél jártunk, folyóiratokat
olvastunk, cédéket hallgatunk,
megunhatatlan Oli bátyánk pe-
dig a revízióról mondja meg a
frankót.                         – A.B.A. 

E
Gyerekek, kerekek, szobák

L. SIMON LÁSZLÓ

költő, szerkesztő

R

„A szerkesztő azt üzente”

Nyár van

N

hónap vesztese az a párt,
amelyiknek a szavazói
nem viselkednek a logi-

ka elemi szabályai szerint.
Hogy viselkedésük illogikus,
azt éppen a miniszterelnök ál-
lapította meg, ekként: „Azért
maradtak távol a szocialista
szavazók, mert látták, hogy a
kormány teszi a dolgát.” Fel-
mérni is lehetetlen, mit tegyen
egy ilyen következetlen műkö-
désű táborral bíró párt, ha vá-
lasztást akar nyerni. Ne kormá-
nyozzon? Rosszul kormányoz-
zon?  Álljon fejtetőre? Vagy for-
dítva? Bezzeg Mefisztó kisöcs-
csének keze nem remegett a
joystick-on és zombiszavazói,
kifejezéstelen tekintettel: mind
elmentek. Rossz nekünk –
gondolhatják ebben a pártban.
Ha megfizetjük őket, nem sza-
vazni mennek, hanem a lottó-
zóba. Ha gázkompenzálunk,
nem fűtenek, mert nyár van.
Ha emeljük a szocpolt, vissza-
kérdeznek, hogy mire vegyék
fel. Ha az ellenzék uszít, a kor-
mánypárti szavazók megnyug-
szanak. S hogy épp a keleti me-
gyékben gondolták úgy, hogy
minden rendben van… mintha
az egész világ összeesküdött
volna...!

A
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rült is, meg nem is. Mert
hát tény, ami tény: ha a
falu is szavazott vón', na-

rancsék duplán alázzák a szo-
cikat – s Ibolykánk sincs sehol.
A volna – persze – nem politi-
kai kategória.

Szimplán megéreztük. Már-
mint, hogy vidéken – a zalai bor-
vidéken – kell töltenünk a szava-
zás napját, meg az azt megelőzőt.
(Jó, jó, este fél hétre azért oda-

mozogtunk a pesti urnához, és
megtettük, amit megkövetelt…)
Persze mehettünk volna Csepel-
re, esetleg kilenc másik fővárosi
kerületbe, Komlóra, Ózdra, Ka-
zincbarcikára, Pécs-külsőre,
Sajószentpéterre, Miskolcra, Du-
naújváros citybe, Hevesbe, Hat-
vanba, Tiszaföldvárra, Szolnok-
ra, Tatabányára vagy a salgótar-
jáni Győzike-villába is – és meg-
nézhettük volna, hogy az MSZP

győzik-e (győzött, de kizárólag
ezekben a választókerületek-
ben) –, mi kérem, mégis inkább
vidékre, falura mentünk. Egye-
nest a Kis-Balaton mellé. A köz-
vélemény-kutatóktól tudtuk,
hogy a Fidesz-hívek főként vidé-
ken élnek. És mi Fidesz-hívek
között akartunk lenni. Tehát
mehettünk volna Somló-, Eger-,
Tokaj-, Villány-, Szekszárd-, Ba-
laton-, Sopron-környékre is (ma
már tudjuk: minden borvidéken
narancs terem, ha EP-választás-
ról van szó), de mi mégis Zala
megyébe mentünk. Mert ezt
éreztük a leginkább Strasbourg-
közelinek. Talán tényleg ezért.

Az asszony tette oda
Az egyik pince fölött házikó ál-
lott. Benne: szovjet-orosz hűtő-
szekrény, nagy melák. A hűtő aj-
taján: kicsi mágnestappancs-
csokkal odarögzítve Orbán Vik-
tor portréja. Nem hivalkodón –
inkább egyértelműen és megke-
rülhetetlenül. Kérdeztük a gaz-
dát: mivégre e díszlet? Az asz-
szony tette oda – jött a válasz, de
hamar kiderült, hogy ha az asz-
szony esetleg elfeledte volna oda-

tenni, biz' az ura teszi oda.
„Hosszú idő óta ez volt az első
ember, aki reményt adott, elhit-
tük, hogy egyszer lesz belőlünk
valaki, no” – magyarázkodott.
Pedig értettük, és nem kértük,
hogy magyarázkodjon. Szavazás?
– csűrtük tovább a szót, persze
csak alibiből. Oly' evidensnek
tűnt, hogy gazdánk már hajnali
negyed hétkor megtette, amit
megkövetelt…

De nem. „Nem megyünk sza-
vazni. Úgyis bukik az MSZP, mást
nem érdemel, de a fideszes képvi-
selőnket sem láttuk már 2002
óta, és amúgy sem tudom, hogy
most kik a jelöltek”– hökkentette
meg az öreg a körülállókat. Ak-
kor most igaz vagy nem, hogy
„hosszú idő óta ez volt az első
ember, aki reményt adott?” –
szembesítettük iménti szavaival.
A rekontra: „igaz, de itt, vidéken
valahogy nem megy ez a Fidesz-
téma.” S ekkor eszünkbe idéz-
tünk három hírt – korábbról.

Az első, 2001. december 18.:
„A Fidesz és a Turi-Kovács Béla
nevével fémjelzett Kisgazda Pol-
gári Egyesület vezetői szerdán
délelőtt, a budapesti Gellért

EP-választás: falu végén kurta urna – és mégis Fidesz-győzelem

Citrancs
Mint egy megrögzött narancsfogyasztó, kinek
hirtelen fanyar citromíz rántja szűkre a moso-
lyát. Mint egy kezdő borbarát, kinek csak az
Aquafresh-fogkúra után jut ki a drága nedűből.
Mint egy B-döntős úszó, aki végül jobb idővel
nyer, mint az A-futam győztese. No, valahogy
így festett egy átlag Fidesz-fan a június 13-i eu-
rópai parlamenti választás napján, néhány órá-
val az urnazárás után. 
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A Fidesz sikeresebben mozgósított
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Szállóban(!) írják alá a két szer-
vezet választási együttműködési
megállapodását” – tudatta a Fi-
desz sajtóosztálya. A második,
2003. március 28.: Hamarosan
zászlót bont a közeljövőben nép-
párttá alakuló Fidesz gazdatago-
zata. „Nagyon sok jelzés jön a
gazdatársadalomból, hogy olyan
mélységű a csalódás a Független
Kisgazdapárt elmúlt évtizedes
tevékenysége miatt, hogy ma
már csakis egy Orbán Viktor ve-
zette, általa integrált néppárt
ilyen tagozatában bíznak” –
mondta Faludi Sándor, a Fidesz
gazdatagozatának mai vezetője.
A harmadik, 2004. április 21.:
„Jakab István, a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége (Magosz) elnöke
Budapesten(!) aláírta a 40 ezer
tagot számláló szervezet csatla-
kozását a Fidesz költségvetési
módosítást célzó nemzeti petíci-
ójához. Az elnök indoklásul el-
mondta: a gazdatársadalom
nem bírja tovább a nehézsége-
ket”.

Bulvár Budán
Ilyen előzmények után érkez-
tünk el június 13-hoz. Az ered-
mény: a városokon kívül élő, fa-
lusi, tanyasi szavazópolgárok
alig egyharmada cserkészte be
az urnákat (miközben az orszá-
gos részvétel inkább a 39 száza-
lékhoz közelített). S persze a lé-
nyeg: Budapesten és a megyei jo-
gú városokban 42:36-ra, a többi
városban 49:35-re, a községek-
ben 54:31-re tarolta le a Fidesz
az MSZP-t. Hogy a kicsikről is
szóljunk, a főváros/nagyváros-
város-község leosztás szerint az
SZDSZ 10-6-5 százalékot produ-
kált, az MDF pedig 6-5-5-öt. La-
za szorzás-kivonás-bennfoglalás
után arra is fény derült, hogy a
jobboldal közel 70 százalékban
most is el tudta csalni a 2002-es
szavazótáborát – míg az MSZP-
nek ez csak 45 százalék erejéig
sikerült –, de a legkevésbé a leg-
inkább fideszesnek tartott közsé-
gek voltak aktívak. A mi kedves

kis falunkban, Zalában – ala-
csony részvétel mellett – 67 szá-
zalékot kapott Orbán Viktor
pártja, Kovács Lászlóé gyenge
21-et, Kuncze úrék kerek 2 szá-
zalékot értek el, Dávid Ibolya és
az MDF listája pedig alig 4-et. Jó
eséllyel megsaccolható tehát: ha
a Fidesz kampánya elért volna

vidékre – esetleg a mi kis zalai
gazdánk (= zalai kisgazdánk) is
megszólíttatott volna, mondjuk
Turi-Kovács, a gazdatagozat, a
Magosz, vagy akárki által –, a Fi-
desz valószínűleg 50 százalék fö-
lé tornássza magát, az MSZP
kvázi megsemmisül, s az MDF is

kívül reked a győztesek körén. 
Tudjuk, nincs sok értelme
„volna”-t „volna”-ra halmozni.
Az azonban mégiscsak tanulsá-
gos, hogy hiába vitt a Fidesz tet-
szetős bulvárkampányt – Metro-
katalógusra hajazó anti-
áremelős kiadványokkal, mo-
solygós Schmitt Palival –, az ez-

zel megcélzott vidéki, illetve la-
kótelepi területeken kifejezetten
lanyha volt az érdeklődés a vok-
solás iránt. Nem így Budán! Je-
lentjük, a polgári-értelmiségi I.,
II., XI. és XII. narancskerület
rongyosra olvasta a – Blikk cí-
mű, okkal gyűlölt napilapra ha-

jazó – szóróanyagokat, és 60-66
százalékos(!) részvétel mellett ki-
facsarta a szocikat. Brutálisan
magas, 59 százalékos részvételt
mértek a pesti Belváros-Lipótvá-
rosban – komoly Fidesz-előretö-
rés, illetve SZDSZ-es visszaesés
mellett (legalábbis, ha a 2002-es
országgyűlési választások szá-
maihoz viszonyítunk).

Minden relatív
E helyütt bizonyára mélyenszán-
tó következtetéseket, axiómákat
kellene sorolnunk. Példának
okáért, hogy Medgyessynek
mennie kell, vagy hogy egy Or-
bán-kép nem feltétlen generál
Fidesz-szavazatot. Esetleg kérdé-
seket is feltehetnénk. Például:
miből futotta az – egyébként ve-
lejéig antikorrupt – MDF-nek
arra a sok-sok falra kent Ibolya-
zöld arcocskára? Vagy: miként
fordulhatott elő, hogy most – vá-
rosias, koncentrált, mélyliberális
kampány ide vagy oda – 85 ezer-
rel kevesebben szavaztak az
SZDSZ-re, mint 2002-ben? De
nem. Nem fogalmazunk bölcses-
ségeket, és nem kérdezünk. In-
kább relativizálunk mindent, de
mindent, amit eleddig kőbe vés-
tünk. Magyarország – és ezen
belül: a vidék – alacsony válasz-
tói aktivitása valójában nem is
volt alacsony. Mármint a többi
visegrádihoz, Szlovákia 17, Len-
gyelország 20, Csehország 28
százalékához képest. Vagy ép-
pen az újonnan csatlakozó tízek
átlagához, a 26 százalékhoz ké-
pest. És egyébként is: lehet, hogy
a Fidesz egyszerűen csak nem
akarta túlnyerni magát. (De-
hogynem! – a szerk.) Elvégre
nincs rosszabb, mint egy, már a
ciklus közepén totál magabiztos-
sá görcsösödő politikai erő.

Pista bátyánk egyébként –
így hívták a zalai bortermelőt –
2006-ban szeretne újra szavaz-
ni. Mint mondta: szép dolog ün-
neplőt húzni, és jó érzés – leg-
alább egy napra – fontos, már-
már nélkülözhetetlen ember-
nek tűnni.                  – B. D. S.

S persze a lényeg: Budapesten és a
megyei jogú városokban 42:36-ra, a

többi városban 49:35-re, a községekben
54:31-re tarolta le a Fidesz az MSZP-t
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Szöveg: Novák Tamás, S.H. Fotó: UFI/Késmárki Péter

Ébresztõ!
Felesleges az álmodozás a focifeltámadásról

Ébresztõ!
Miközben nézettségi csúcsokat döntött idehaza is a labdarúgó Európa-bajnok-
ság, a magyar futball már hosszú évek óta egy helyben topog. Az időnkénti
váratlan sikerek (amilyen idén a német csapat váratlan és valóban parádés le-
győzése volt) semmit nem változtatnak a világszerte egyre népszerűbb és ki-
váló befektetési lehetőséget jelentő játék honi helyzetén. A tények makacs dol-
gok: idehaza egyre kevesebb igazolt játékos játszik egyre kevesebb pályán, az
utánpótlás-nevelés nem megoldott, hiányzik az átgondolt stratégia. 
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Kádár-rendszertől verseny-
sportunk egy szovjet típu-
sú, központosított, de fej-

lett és jól működő iskolai rend-
szerrel megerősített utánpótlás-
képzést örökölt. Könnyű lehe-
tett – mondhatnánk, mert ak-
kor még nem működtek azok az
elszívó hatások, amelyeket a
szabadság és a kapitalizmus je-
lent. Hagyományos sikersport-
ágaink jól készültek fel a válto-
zásra. És mi történt a futballal?

A kajak-kenutól a víváson át a
vízilabdáig nagyon alapos sport-
ágfejlesztési koncepciójuk volt a
szakszövetségeknek. Kezdve on-
nan, hogy a gyerekek hogyan
kerüljenek a sport vonzáskörze-
tébe, hogyan kell őket kiképez-
ni, mire kell megtanítani őket
először, és hogyan kell őket a
nagyobb egyesületekhez külde-
ni. Hiába volt korszakváltás pél-
dául a kajak-kenuban, a korosz-
tályos versenyeken is ugyanúgy
tarolnak a mieink, sőt az olimpi-
án is éremesőt várhatunk. Per-
sze a kajakosoknál egy elnökhe-
lyettes csak az utánpótlással fog-
lalkozik.

A foci más, szokták mondani.
De miért is?

Pénzkérdés?
Részben. De nem a pénz meny-
nyiségével van a baj. Mert pénz
ugyan van a magyar labdarúgás-
ban – elég csak néhány közepes
képességű focista bankvezetőket
megszégyenítő havi appanázsára
gondolnunk, vagy arra, hogy a
labdarúgóliga elnöke a minisz-
terelnöki fizetés többszörösét vi-
heti haza. Azonban a befolyt
szponzori és állami bevételek
nem oda áramlanak, ahol szük-
ség lenne rájuk. Az állam köz-
pontilag csak csekély mértékben
támogatja az utánpótlás-nevelést,
gyakran arra hivatkozva, hogy az
állami pénzen felnevelt gyereke-
ket 12-13 évesen 60–80 ezer fo-
rintért már adják-veszik egymás
közt a klubok. Ebben persze van
igazság. Szükség lenne a profi
klubok körül egy kiépített nevelő
rendszerre, ezt azonban csak né-
hány nagy egyesület engedheti
meg magának (FTC, UTE, Vasas,
MTK). Az azért nehezen várható
el egy BLASZ I.-es csapattól, ahol
öltöző- és zuhanypénzt kell össze-
dobni, hogy foglalkozzon a gyere-
kekkel is. Itt mindenképpen szük-
ség van állami beavatkozásra.

A nyugat-európai klubok

rendszerében nyolcéves kortól
egészen a profi karrier végéig
minden meg van tervezve. Sőt:
mivel nem minden ificsapatból
kerül ki egy Raul-képességű já-
tékos, egyre több nagy klub tele-
pít kihelyezett iskolákat Afriká-
ba, illetve szerencsénkre az ér-
deklődés újabban a most csat-
lakozott országok felé fordult.

Nem a pénzről szól az sem,
hogy az MLSZ-nek nincs olyan
átfogó pályázati támogatása,
amellyel az utánpótlás-nevelést
ösztönözné. A liga egy közel-
múltbeli állásfoglalása szerint
az egyesületek költségvetésének
10%-át utánpótlásra kell költe-

ni. Egy másik határozat arra kö-
telezi a ligatag (tehát első- és
másodosztályú) klubokat, hogy
minden bajnoki mérkőzés min-
den percében a pályán tartson
meghatározott számú 21 év
alatti játékost. Ezeknek (külö-
nösen az előbbinek) megvalósu-
lását nehéz ugyan elképzelni, de
hosszú évek óta ez az első do-
log, ami előre mutathat a ma-
gyar utánpótlás-nevelésben.

Közben az állam és a focitár-
sadalom pénz dolgában egymás-
ra mutogat. Az állam a teljesít-
mény nélküli profi focit emlege-
ti, amelyre úgymond így is túl
sokat költ, míg a másik oldalon

A június eleji, néme-
tek elleni nem várt
győzelem nyomán
még nagyobb az ér-
deklődés a magyar
futballisták iránt. Na
de jó-e nekünk, ha
nem a magyar csapa-
tokat erősítik? 

lőször ejtsünk szót egy
közelmúltbeli változás-
ról, amely viszont vala-

hogy elkerülte a szélesebb fut-
ballközönség figyelmét. Talán
emlékszünk még, a tavalyi év-
ben a Manchester United egy

amerikai kapust igazolt. Több
lehetőség közül választották őt,
és az egyik legnyomósabb érv
Tim Howard mellett az volt,
hogy magyar származású édes-
anyja révén szerezhet magyar
útlevelet. De miért volt ez fontos
az angol csapatnak? Azért, mert
több nyugati bajnokság (az an-
gol mellett például a spanyol is)
korlátozza az egy csapat által
pályára küldhető, nem EU-tag
országból származó játékosok
számát. Ez a szám változó, álta-
lában három-négy szokott lenni.
Mivel tudták, hogy Magyaror-
szág május elsejétől az Európai
Unió tagja lesz, bátran igazol-
ták, hiszen a kapus így nem szo-

rít ki még egy játékost a meg-
adott keretből. Az európai klu-
bok előszeretettel vásárolnak be
Dél-Amerikában, és ha választa-
ni lehetett egy ottani vagy egy
magyar játékos leigazolása kö-
zül, bizony mi húztuk a rövideb-
bet. Május elseje óta a kérdés
nem kérdés. És mivel a magyar
klubok (nyugati mércével mér-
ve) nem kérnek sokat egy-egy
futballistáért, a nyugati klubok
a mostani átigazolási szezonban
már jobban érdeklődnek irán-
tunk.

Reklám
Élhet a közbeszédben az a felté-
telezhetően igaz hír, hogy szö-
vetségi kapitányunk csapatösz-
szeállítási elveit befolyásolja a
saját vagy egy közeli ismerősé-

nek anyagi érdekei – azonban
azzal nem lehet vitatkozni, hogy
Lothar Matthäus a magyar fut-
ball jelen pillanatban legna-
gyobb hatásfokú reklámhordo-
zója. Mivel a reklám nem maga
a termék, de figyelmet irányít a
termékre – azt is mondhatjuk,
hogy a Wales elleni, márciusi vá-
logatott meccs után, a kapitá-
nyunk által kiosztott pár pofon
is reklám volt, a brazilok elleni
meccs is reklám volt, és bizony
reklám volt a hetekig tartó polé-
mia, hogy megy vagy marad a
kapitány. Aztán hogy a reklámo-
zott puding milyen – annak a
próbája ismert. Mindenesetre
már a németek elleni mérkőzés
előtt is nagyobb volt az érdeklő-
dés a hazai játékosok iránt, mint
tavaly ilyenkor, amikor az EB-

Kapósak – kellenek?
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Egyre kevesebb gyerek focizik az egyre kevesebb pályán
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azt kifogásolják, hogy az után-
pótlás-nevelésre kéne komo-
lyabb összeget fordítani, illetve
azt, hogy a tizenkétmillió forin-
tos állami támogatottságú
MLSZ-nek miért kell meccsen-
ként bérleti díjként tízmillió fo-
rintot fizetnie az államnak egy-
egy válogatott mérkőzésért.

Szakmai kérdés?
Utánpótlással foglalkozó szak-
emberek lapunknak elmond-
ták, hogy nemcsak a pénz, ha-
nem a szakmai háttér és a kon-
cepcióhiánya is gondja a magyar
utánpótlás-nevelésnek. („Mi a
terved?” – tehetnénk fel a kér-
dést azzal az elkeseredett Hala-
dás-szurkolóval együtt, aki Illés
Béla egyik céltalan cselezését
kommentálta ekképpen.) A
szakmai vita tárgya, hogy hol
célszerűbb koncentrálni az erő-
ket: az iskolában vagy az egyesü-
leteknél.

Ennek a vitának szép példája
volt a Bozsik-program. Itt kez-
detben az iskolai tehetséggondo-
zást támogatták – az iskolán ke-
resztül több gyereket lehetett el-
érni. A cél az volt, hogy a gyere-
kek mozogjanak, focizzanak, te-

hetségeket fedez-zenek fel
és vigyék is el őket az
egyesületek. A klubok és
az edzők mégis támadták
az elképzelést, mondván:
az iskolákban nincs meg-
felelő szakmai háttér. Pe-
dig ehhez a programhoz
segítséget adott a gyerek-
focit támogató Góliát-
program, amely egyéb-
ként része a McDonald's
saját pr-kampányának. Er-
ről – egy multinacionális
céggel szembeni minden
kincstári fenntartás elle-
nére – elmondható, hogy
jól működő program, immár év-
tizedes háttérrel. Legutóbb
negyvenezer (!) gyerek vett részt
az általuk szervezett tornán.

Végül egy jól körülírható lob-
bi nyomására, a szakmai feszült-
ségeket enyhítendő, elkezdődött
a Bozsik II. program, amely
már az egyesületeket is támogat-
ta. Az ezt kritizálók azonban azt
vetették fel, hogy ebben kevés
gyerek vesz részt, illetve nincs
jól dokumentálható szakmai
koncepciója. 

Az egész Bozsik-program
költségvetése 5,2 milliárd forint

lett volna, erre az előző kor-
mányzat ötszázmilliót átutalt, il-
letve a kormányváltás idején
még ötszázmillió került az után-
pótlás-nevelés számlájára. A töb-
bi a megszorítások és a szakmai
viták áldozata lett. 

A Bozsik-program lényege: az
országot apró körzetekre osztva,
mindenhol korosztályos bajnok-
ságokat írjanak ki, oda az egye-
sületek küldjenek szakembere-
ket, akik összegyűjtenék az elhi-
vatottakat. A tehetségeseket a
nagyobb körzeti bajnokságban,
majd megyei küzdelmekben ját-

szatnák, a legjobbak így kerül-
hetnének az utánpótlás-váloga-
tott közelébe. 

Mára mindkét program átala-
kult, vagy a rossz nyelvek sze-
rint megszűnt. Jelenleg az után-
pótlás-nevelést a Sport XXI.
program alatt egységesítették,
amelynek központi koordináto-
ra a Nemzeti Utánpótlási Inté-
zet. A tervekbe hosszas huzavo-
na után bevonták a labdarú-
gást, illetve az MLSZ-t is. Ennek
köszönhetően a NUPI végzi a
pénzek felhasználásának fel-
ügyeletét és a külső kontrollt, a
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selejtezők akkor biztatónak tűnt
eredményeit hozta a válogatott.
Aztán jött június 6-a és az EB-re
készülő, teljes fegyverzetben fel-
álló német csapat csúnyán kika-
pott otthon a roppant tartalékos
magyar válogatottól. Matthäus
edzői pályájának eddigi legna-
gyobb sikerét aratta (természete-
sen a meccs után közölte, hogy
marad), a mérkőzés után pedig
tucatjával jelentkeztek be a ma-
gyar játékosokért a nyugati klu-
bok. Milyen klubok ezek?

Hát, nem az európai foci elit-
je. Jórészt a felsőközépszintű
bajnokságok első osztályának
közepe. Tehát egy német, hol-
land vagy francia nyolcadik he-
lyezett. Torghelle Sándorért és
Gera Zoltánért bejelentkezett
egy, Európa talán legerősebb él-

vonalába frissen felkerült csapat
is, az angol Crystal Palace – de
ez is csak egyetlen eset, ráadásul
a játékos, hacsak nem ugyanany-
nyit kínál érte több klub, nem
dönthet arról, hogy hova megy.
Ilyenkor a jelenlegi klubja vá-
lasztja ki azt a csapatot, amelyik
a legtöbbet adja. Jó-e, ha az eu-
rópai középmezőnybe küldjük
aranylábú fiainkat? Azt hiszem,
közmegegyezés van abban, hogy
bárhova is megy, jobb lesz neki,
mint itthon. Az edzésmódszerek
még a nyugati középmezőnyben
is fényévekkel a hazaiak előtt áll-
nak, bár tény: egyre több a fiatal
és sikeres edzőnk (lásd másik ke-
retes írásunkat). Rövid távon
nyilván nem kellemes, de hosz-
szú távon nagyon sokat jelent,
hogyha egyáltalán vannak bé-

relt helyek, hitbizományok egy
nyugati csapatban, az semmi
esetben sem a külföldi játékosé
(Szabics Imre az elmúlt szezon
felétől a Stuttgart kispadján ült,
míg a nála jelentősen rosszabb
gólátlagú Kevin Kuranyi, mint a
német válogatott csatára, min-
den meccsen kezdő lehetett – az
utolsó fordulókban le is kerül-
tek a dobogóról). Ez óriási ösz-
tönző erő, amit hazai csapat
nem „tud” megadni.

A jövõ…?
Ha megnézzük a világversenye-
ken szereplő, a mi jó esetben el-
érhető jövőnket megtestesítő
csapatokat (bolgár, horvát, szlo-
vén, lett), látjuk, hogy az ő játé-
kosaik sem nagyon játszanak az
említett felsőközép-színvonalnál

jobb bajnokságokban. Viszont
már hosszú évek óta vannak
odakint, és mindannyiuknál ki-
alakult a légiósokat csapattá va-
rázsoló szövetségi kapitányi atti-
tűd. A mieink viszont csak most
kerülnek ki. Ennyi az előnyük.
A mi „előnyünk”, hogy feltéte-
lezhetően hosszú ideig nem lesz
EU-tag Horvátország, Románia
vagy Bulgária, így hasonló ké-
pességű játékosok esetén a ma-
gyar mellett fognak dönteni a
nyugati klubok. Aztán persze ez
csak amolyan közgazdasági
„ha”, amely a többi faktort
mozdulatlannak vélelmezi. A
válogatottat leszámítva, a ma-
gyar foci egésze, úgy mint után-
pótlás-nevelés, bajnokság szín-
vonala, nézőszámok… nem ígér
sok jót.                          –S. H.

A szövetségi kapitány a legújabb csodafegyver
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szakmai munka pedig az
MLSZ-re vár. Ez mindenképpen
előrelépést jelent. Ezek után ta-
lán számon kérhető lesz, hogy
hány gyerek vesz részt a prog-
ramban, kik foglalkoznak ve-
lük, milyen edzésmódszereket
alkalmaznak. De ahogy a
Bozsik-programnak, ennek is
az lehet a hibája, hogy az után-
pótlásképzés csak 14 éves korig
van kiépítve, utána a tehetsége-
ket felszívják a nagy egyesüle-
tek. Ez az az időszak, amikor a
kamaszok már kevésbé tolerál-
ják a „szólíthatlak bogaram-

nak, te tetű?” kezdetű öltözői
beszólásokat. Vagy ha tolerál-
ják, azért teszik, hogy felnőve
ők legyenek a jövő Torghelle
Sándorai. Mert sajnos más ma-
gyar ikont nehéz most találni…
Persze az is segítség lehet, hogy
legalább láthatnak magyar fut-
ballistát a tévén keresztül a gye-
rekek. Ezért örvendetes, hogy
bár az MTV láthatóan letörölte
a magyar focit a képernyőről,
az RTL Klub mégis műsorára
tűzte a magyar bajnokságot, sőt
a pletykák szerint ők fogják
közvetíteni a VB-selejtezőket is.
Rajtuk nem múlik.  

Bajok a képzésben
Megoldatlan az edzőképzés, a
világ elrohant mellettünk. Vízi-
labdában hiába keresnénk kül-
földi edzőket vagy játékosokat:
nincsenek, sőt inkább a külföldi
sztárklubokból jönnek haza vá-
logatottjaink. Annak ellenére,
hogy mind a magyar edzők,
mind a játékosok drága kincs-
nek számítanak bárhol a vilá-
gon. De a fociban ez is másképp
van. Mert magyar edző külföld-
re csak nyaralni megy. Baj van
tehát a hazai szakemberképzés-
sel, ebben segíthet, segíthetett

volna az UEFA licencrendszer.
Ez egységes edzőképzést jelent,
európai szakmai háttérrel, és
arra szolgál, hogy az edzők –
minden külön papír nélkül –
munkát vállalhassanak az unió-
ban. Végül nálunk is bevezették
a licencrendszert. Jó szokás sze-
rint ez is azonnal megosztotta a
futballtársadalmat. A bírálók
szerint gondot jelent, hogy a
rendszer nem  szakmai továb-
bképzést biztosít, hanem az
egyedüli értékmérője lett az
edzői hozzáértésnek. Sokak vé-
leménye szerint  néhány hónap

alatt csak a busás tanfolyami dí-
jat lehet beszedni, komoly tu-
dást nem lehet szerezni. Mégis,
e papír nélkül senki sem ülhet a
„profi liga” kispadjain. Ráadá-
sul abban az évben, amikor a
licenckérdést először elővette
Mezey mester, egy papír nélküli
fiatal edző, Bozsik Péter vitte a
bajnoki címig a csapatát. (Hogy
a dolog még pikánsabb legyen:
Bozsik a legelső edzői idényé-
ben éppen Mezeytől vette át a
kiesés szélére kerülő Vasast,
hogy fél szezon alatt a dobogóra
jusson vele. És hogy még mindig
szolgáljunk érdekességgel: idén
szinte ugyanez történt meg. A
szezon meglepetéscsapata, az
Újpest, három hónap alatt a ki-
lencedik helyről kis
híján bajnoki címet
nyert az élvonalban
most debütáló edző,
Mészöly Géza vezeté-
sével. Kitalálják ugye,
hogy kitől vette át a csapatot
februárban?)

A licencrendszer támogatói
viszont azzal érvelnek, hogy a
három hónapos képzés az alap-
vetően fontos dolgokra koncent-
rálva profi szemléletet ad, a
képzésen nemzetközi szaktekin-

télyek tanítanak. Emellett az ál-
lami képzéssel szemben itt
évente kötelező továbbképzése-
ken kell részt venniük a képesí-
tést megszerzőknek. Sőt egyes
elemzők szerint ugyannyi úgy-
nevezett hasznos órát töltenek
el az iskolapadban három hó-
nap alatt a licencesek, mint a
négyéves TF-képzésen résztve-
vők. 

Pedig az edzőképzés reformja
sokat hozhatna a konyhára. A
80-as években, amikor mi újra
és újra számoltuk a szovjetektől
kapott gólokat, Csehszlová-
kiában elindult a képzési prog-
ram, egy bizonyos Vaclav Jira
nevű úriember irányítása alatt.
Ma létezik Jira-bizottság az
UEFA-ban, és sokan ennek a
programnak tudják be a 1996-
os EB-ezüstöt és a mostani sik-
ereket is. Matthäus kapitányi ki-
nevezése az MLSZ és a Liga ve-
zérkarának a túlélését szolgálja,
hiszen az elmúlt öt évben sem-
milyen értékelhető eredményt
nem ért el sem klubcsapa-
tunk, sem válogatottunk.
A nemzeti bajnokság
alakulása és az időköz-
ben kirobbanó viták pe-
dig inkább egy rosszul
szervezett középiskolai baj-
nokságra hasonlítanak. Ame-
lyet mindig a b-sek nyernek
meg, mert ők jóban vannak
a tornatanárral. 

A magyar fociban tehát
nincsen megkérdőjelezhe-
tetlen hitelességű szakmai
szervezet, senki nem találko-
zott még komolyan átgon-

dolt hosszú távú prog-
rammal, amely az
egész magyar lab-
darúgás átalakí-

tását tűzte volna
ki célul.

Politikai  
kérdés?
A politika is fan-
táziát lát és lá-
tott a fociban.
Hiszen ha

2002-ben kijutott volna a ma-
gyar válogatott a vb-re, akkor tíz
kicsi Ron Werber sem tudta vol-
na megverni a Lisztesékkel
fényképezkedő Orbán Viktort.
Persze igaz ez a másik oldalra
is. Sokan a szavazófülke magá-
nyában megbocsátanák Med-
gyessynek az ügynökmúltat meg
a kormánymunkát, ha elmonda-
na néhány ööö-t 2006-ban a né-
metországi világbajnokságra ké-
szülő magyar válogatott edzőtá-
borában.

Az Orbán-kormány a Bozsik-
programot hirdette meg, sokak
szerint túl későn.  Most erre
kontráztak rá a másik oldalon,
és létrehozták az egységes Sport
XXI. programot. Persze a politi-
kai széljárás hamar megosztotta
a sporttársadalmat is. Jelenleg
sokan a politikusok háta mögé
bújva, az ő neveikkel revolvere-
zik ellenfeleiket. Az amúgy is
kaotikus helyzetnek ez sajnos
nem használ. Hiszen ilyen kör-
nyezetben születnek a talpnya-

lók, a méregkeverők és a pá-
lyaelhagyók.

A helyzetet nehezíti,
hogy Magyarország

az egyetlen or-
szág Európá-

ban, ahol
f o l y a -
m a t o -
s a n
csök -

ken az
igazolt já-

tékosok szá-
ma. Egységes

statisztika ugyan
nincs, de megbízható

források szerint jelenleg 80 és
100 ezer között van az igazolt
labdarúgók száma. Abban vi-
szont egységes az álláspont,
hogy ennek a számnak egy je-
lentős része 35 év feletti igazolt
focista, akiből már csak a senior

A licencrendszer támogatói viszont 
azzal érvelnek, hogy a három hónapos 
képzés az alapvetõen fontos dolgokra 

koncentrálva profi szemléletet ad
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vb-n lesz gólkirály. Potenciális vá-
logatott játékos, azaz 18 év alatti
igazolt labdarúgó  harmincezer
és ötvenezer fő lehet. Az európai
statisztikák azt mutatják, hogy
ötvenezer gyerek között van
Baros- vagy Ballack-szintű tehet-
ség. Míg Németországban har-
mincszor annyi igazolt játékos
van, mint nálunk, addig az
ugyancsak tízmilliós Csehország
is több mint egymillió igazolt fo-
cistával büszkélkedhet. Ez azt
jelenti olyan mélyen vagyunk,
hogy az U17-es magyar váloga-
tottban már hiányposztok van-
nak. Amiből az következik, hogy
öt-tíz év múlva már nemhogy te-

hetséges, de egy épkézláb
balbekkje sem lesz a magyar vá-
logatottnak.

A pályák vége
De nemcsak az emberek hiá-
nyoznak már a magyar fociból.
Budapesten 1990 óta nyolcvan
focipálya szűnt meg. Friss hír,
hogy a 6-os út felújítása miatt
legalább négy-öt pályát fognak
felszántani a munkagépek. A
labdarúgásnak nincs tehát ér-
dekérvényesítő ereje, az önkor-
mányzatok különösebb ellenál-
lás nélkül adhatják el vagy bérbe
a zöld gyepet. Hála istennek
azért vidéken jobban a szem

előtt vannak a pályák, nem eny-
nyire drasztikus a leépülés. És
persze mielőtt házi liberálisaink
közbevágnának, hogy nem urbá-
nus szokás már a foci, elmond-
hatjuk, hogy Londonban vannak
olyan fociparkok, ahol egymás
mellett 88 pálya található.

Összefoglalva elmondható:
a focival foglalkozó szakemberek
szerint két lehetséges út van a
magyar labdarúgás előtt. Vagy
saját erejéből, gazdasági vállalko-
zás módjára újraépíti önmagát,
és mintegy Münchhausen báró
módjára a saját hajánál fogva ki-
húzza magát a mocsárból, vagy
pedig egy külső – akár állami,

akár gazdasági vezetésű – dikta-
túra tesz rendet és teremt átlát-
ható viszonyokat. 

Visszagondolva az elmúlt 
18 évre, látva a legtöbb pesti fo-
cipálya helyén nőtt benzinkuta-
kat, lakóparkokat és szupermar-
keteket, látva az igazolt futballis-
ták számának drámai csökkené-
sét, látva a sorozatos nemzetközi
kudarcokat, és az unalomba ful-
ladt bajnokságokat, nyugodtan
kijelenthetjük: most már biztos,
hogy a gyakran emlegetett ala-
poktól kell kezdeni, annál is in-
kább, mert már csak azok ma-
radtak. Néhány kapu, meg né-
hány labda.              – NOVÁK TAMÁS

Ha a magyar bajnokság nyuga-
ti piacra akar termelni, akkor
nem árt, ha egy játékos már az
itthoni éveiben tapasztal vala-
mi olyat, ami a nyugati edzés-
módszerekre hasonlít. Nincs
sok dolog, amit a magyar baj-
nokságban dicsérni lehet, de
azért egy határozottan
reménytkeltő, jó tendencia

már látható: generációváltás
készül az edzői karban.
Néhány éve még a tragikusan
elhunyt Simon Tibor volt az
első fecske, aztán jött Bozsik
Péter, aki az ötödik vidéki ma-
gyar bajnokot faragta a Zala-
egerszegből. Csertői Aurél
olyan játékosállományt tartott
a bajnoki cím közelében egy

egész szezonon keresztül, ame-
lyikkel a kiesés ellen kellett
volna küzdenie. Szentes Lázár
a Debrecent vitte az UEFA-ku-
pa tavaszi fordulójáig. Pintér
Attila bajnokságot és kupát
nyert a Ferencvárossal, de a
leghangosabb sikere Mészöly
Gézának volt, aki a kilencedik
helyről tornázott fel egy szinte
csak ifistákből álló Újpestet
odáig, hogy csak egyetlen gól

kellett volna a bajnoki címhez.
Jelzésértékű, hogy az általa
félidőben átvett csapat az
edzőképzés fejedelme, Mezey
György keze alatt jutott mély-
pontra. Mezeynek nem ez volt
az első hasonló kudarca: 2001-
ben az általa majdnem kiveze-
tett Vasast vette át Bozsik Pé-
ter, aki úgy debütált edzőként,
hogy dobogóra vitte a csapa-
tot.                               S.H.

Fiatal edzők a láthatáron

Ritkán telnek meg a stadionok lelátói
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nem éppen kimagasló rész-
vételi arány, no meg az ál-
landóan változó politikai

légkör kisebbfajta meglepetése-
ket is okozott: például Észtor-
szágban nem jutott mandátum-
hoz a legnagyobb kormánypárt,
a konzervatív Res Publica, míg
Litvániában egy olyan populista
formáció győzött fölényesen,
amely mindössze fél éve létezik.
A júniusi választáson Észtor-
szágban kimagaslóan jól szere-
peltek az ellenzéki szociálde-
mokraták (SDE), akik a szava-

zatok majd 37%-át megszerezve
három mandátummal képvisel-
hetik hazájukat Brüsszelben és
Strasbourgban. Azért is megle-
pő e jó eredményük, mert a
2003. márciusi parlamenti vok-
soláson mindössze 7%-ot kap-
tak. Egy-egy mandátumhoz ju-
tott a volt miniszterelnök, a je-
lenlegi tallinni főpolgármester,
Edgar Savisaar tömörülése, a
Centrum Párt, valamint a libe-
rális Reform Párt. A Mart Laar
exkormányfő vezette, konzerva-
tív Haza Szövetsége 10,5%-ot

szerezve egy fővel erősítheti az
európai néppárti frakciót. Meg-
lepetésre viszont kiszorult az
EP-ből a legnagyobb kormány-
párt, a Res Publica, még az sem
segített, hogy a listájukon indult
az észt szupermodell, Carmen
Kass.

A szomszédos Lettországban
az EP-választás a február óta
tartó kormányválság miatt egy
kissé háttérbe szorult. Meglepe-
tésnek könyvelhető el a hosszú
nevű, ellenzéki Lett Nemzeti
Függetlenségi Mozgalom – Ha-
záért és Szabadságért (LNNK-
TB) 30%-os (4 mandátum) győ-
zelme. Ez a párt ilyen jól még
soha nem szerepelt az 1991-et
követő voksolásokon, amely a
nemzeti képviseletet vállalva
gyakran orosz- és kommunista-
ellenes retorikát (és gyakorlatot)
alkalmaz. A második helyen a
volt kormányfő és jegybanki el-
nök, Einars Repse formációja,
az Új Korszak (JL) végzett
(19,7%), 2 fővel a Néppárt pad-
soraiban foglalnak majd helyet.
10%-os támogatottságát egy
mandátumra tudta váltani a
Moszkva- és kisebbségbarát, erő-
sen baloldali Emberi Jogokért
az Egyesült Lettországban
(PCTVL). A lett választások ér-
dekessége, hogy visszatért a po-
litikába a sokszoros kormány-
párt, a Lett Út (LC), amely két
évvel ezelőtt nem jutott be a
nemzeti parlamentbe, de mos-
tantól egy képviselőjükkel jelen
lehetnek az európai liberálisok
között. 

Litvániában volt a balti tér-
ség legmagasabb részvételi ará-
nya (46%), köszönhetően an-
nak, hogy az EP-választás mel-
lett új köztársasági elnököt is vá-
lasztottak. Az utóbbira azért
volt szükség, mert ez év április
elején, még az EU-csatlakozás
előtt, a litván parlament, a
Seimas megfosztotta elnöki hi-
vatalától – elsőként a közép-eu-
rópai térségünkben – Rolandas
Paksast. A hivatalos vád az volt
ellene, hogy megsértette az al-

kotmányt és esküjét, de az igazi
probléma a műrepülősből poli-
tikussá avanzsálódott Paksasnál
az volt, hogy egyre inkább vilá-
gossá vált: környezetét, s ezáltal
őt is „idegen kezek” irányítják.
Ahogyan írja a legnagyobb lit-
ván napilap, a „Lietuvos Rytas”
kommentátora: alighogy az or-
szág megbirkózott az orosz tit-
kosszolgálatok labirintusában
előkészített A-tervvel (Paksas
felfuttatása), jött a B-terv.

Ennek megfelelően az elnök-
választás második fordulójába a
77 éves volt elnök, Valdas
Adamkus (1998–2002), vala-
mint az a Kazimiera Prunskiene
exkormányfő (1990–1991) ke-
rült, akiről mindenki tudja, ő
szovjet korszakból „ittfelejtett”,
„Satrija” fedőnevű KGB-ügy-
nök. A terv másik részeként
győzni tudott (30,3%) a populis-
ta Munkapárt (DP), amelyet ta-
valy év végén hozott létre az
oroszországi születésű Viktor
Uszpaszkih milliomos üzletem-
ber. A litvánul gyengén beszélő
politikus az 1990-es években a
Gazprom oldalán szállt be a
gázüzletbe és vált egycsapásra
gazdaggá. Ő és a pártja lett a
Paksas-gate és az EP-voksolás
legfőbb nyertese (5 hely), de jú-
niusban a hagyományos litváni-
ai formációk sem szerepeltek
rosszul (a szociáldemokraták, a
liberálisok és a konzervatívok 2-
2 mandátummal lesznek jelen
az EP-ben).

A legfiatalabb EU-tagállamok
közül a legnagyobb politikai,
gazdasági, de lélektani változás
éppen a balti államokban ment
végbe, hiszen 15 évvel ezelőtt itt
még a kommunista párt és a
központosított tervgazdálkodás
uralkodott. Történelmi elégtétel
lehet az észtek, a lettek és a lit-
vánok számára, hogy a nemzet-
közi helyzet szerencsés alakulá-
sának, de saját eltökéltségük-
nek köszönhetően a Kreml sötét
zegzugaiból 2004-re eljutottak
az Európai Parlament üléster-
meibe.                 – LAGZI GÁBOR
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15 év alatt Moszkvától Brüsszelig • EP-választások a Baltikumban 

Északon 
a helyzet 
változó
Ha valaki eddig sem értette igazán a három bal-
ti ország, Észtország, Lettország és Litvánia po-
litikai rendszerét és pártstruktúráját, az nem
fogja az EP-választások után sem megérteni. 
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emrégiben helyhatósági
választások zajlottak Ro-
mániában, s nehéz eldön-

teni, hogy van-e egyáltalán ma-
gyar szervezet, amely nyertese
a megmérettetésnek. Gondo-
lok itt az „egységhívőkre” és az
„egységbontókra” egyaránt.

– A kisebbségi politizálás pá-
rosul egy sajátos egységfelfogás-
sal és az etnikai pártokra és vá-
lasztási helyzetekre jellemző de-
mokráciadeficittel. A mai erdélyi
egységvitákban az egyik kulcs-
kérdés, hogy a romániai magyar
eliten vagy ténylegesen az adott
magyar kisebbségi társadalmi
csoporton belül vannak-e a sza-
kadékok. Avagy az egyébként is
rétegzett társadalmi érdekek és
vélemények becsatornázását, az-
az a demokratikus akaratképző-
dés intézményesítését meg tud-
ták-e az eliten belüli csoportok
oldani? Tehát 15 év után egyre
nyilvánvalóbb, hogy a magyar ki-
sebbségi politikai pártok maguk-
nak vindikált közösségi reprezen-
táció (önkormányzati szerep) és
az országos politikai érdekvéde-
lem (pártpolitika) nem működ-
tethető együtt – az egyensúly sze-
mélyi vezetői alapon nem tartha-
tó fent. Romániában lehet azon
vitatkozni, hogy győzött/nem
győzött/hol győzhetett volna az
RMDSZ, de számomra inkább az
a nagy kérdés, hogy képes-e a
párt szűkebb vezetése szembe-
nézni az új jelenségekkel. Az
MPSZ körüli választójogi vita so-

rán teljesen megfeledkeztek ar-
ról, hogy az új helyzetnek a leg-
nagyobb vesztese a romániai he-
lyi társadalmak önszerveződése,
a civil társadalmi szféra. Új jelen-
ség, hogy egyre több helyen indí-
tottak magyar jelölteteket a ro-
mán pártok, és az előző választá-
sokhoz képest többszörösére nőtt
a rájuk adott szavazatok száma.
Nem tudjuk, hogy mennyi lehe-
tett az előbbitől függetlenül a
nem etnikai alapon szavazók szá-
ma, de minden bizonnyal ez is
megnőtt. Ahogy Romániában, a
Partiumban kézzelfoghatóvá vált
a román nemzetiségű RMDSZ-es
polgármester-jelöltre adott szava-
zói kör is. Fontos jelzés ugyanek-
kor, hogy az RMDSZ politikájá-
val szemben állók közül csak

Szász Jenő volt képes nyerni
Székelyudvarhelyen. De ő is jó-
részt a gyengécske, messziről –
Verestóy Attila által Bukarestből
– irányított RMDSZ-kampány-
nak és a hajrában megjelenő – és
a várost lenyűgöző – Orbán Vik-
tornak köszönhetően. Persze ci-
nikusan azt is mondhatnám,
hogy ezzel is Markó Béla járt jól,
hisz Szász saját elvbarátai köré-
ben sem a kooperatív-demokrati-
kus munkastílusáról híres. Nagy
kérdés, hogy vajon a magyaror-
szági jobboldal továbbra saját ér-
tékrendjének erdélyi intézménye-
sülését látja-e ebben a (protest-
gyűjtő jellegű) mozgalomban. De
a legsúlyosabb kérdés, hogy egy
sajátos modernizációs pályára lé-
pett kisváros közintézményeinek
súlyos problémáit, a polgári
okoskodó közösségek problémáit
senki meg se parittyázza. Udvar-
hely amúgy is egy külön magyar
világ, ahol a lehalkított Duna Te-
levízió mellett szól a román lako-
dalmas, a manele, de ennek elle-
nére mindenki budapesti minták
szerint igyekszik berendezni a
maga életét.

– Mennyiben térnek el egy-
mástól a határon túli magyar
elitek jövőképei?

– A jövőképkonszenzust fonto-
sabbnak tartom az úgymond
„egységbontás” hangsúlyozásá-
nál. A stratégiai jövőképek most
jelentősen eltérnek, de nemcsak
az elitek, hanem az egyének
szintjén is. A két napirenden lévő

politikai kulcsprobléma a kisebb-
ségi magyarság fogyása (asszimi-
láció, migráció, demográfiai fo-
lyamatok) és az integrációs prob-
lémák (viszony a többségi társa-
dalomhoz, az anyaországhoz, a
kisebbségi társadalom önszerve-
ződéséhez), belegyömöszölése az
autonómiaakarásokba. A kisebb-
ségpolitikai elit szövegei arra
koncentrálnak, hogy miként si-
kerülhet lebontani a közép-euró-
pai nemzetállami kereteket. Szlo-
vákiában, a felvidéki magyar kö-
zösségben például két fő koncep-
ció él egymás mellett, az egyiket
Duray Miklós képviseli. Leegy-
szerűsítve: szerinte a felvidéki
magyarság egy tíz és fél milliós
közösség regionális csoportja,
egyértelmű anyaországi orientá-
cióval, egyik fő feladata pedig a
nagyobb magyar közösség által
támogatva a szlovák nemzetálla-
mi törekvések visszaverése és az-
zal szemben regionális intézmé-
nyes pozíciók kiépítése. A másik
elképzelés Bugár Béla és Szigeti
László nevéhez köthető: szerin-
tük a kisebbségi társadalomnak
és kisebbségi elitnek az adott or-
szág modernizációjában érdekelt
elitekkel kell kiegyeznie. Magáé-
vá kell tenni a modernizációs
stratégiákat és ezekkel az erőkkel
összefogva kell hárítania a nacio-
nalista támadásokat.  Mindkét ál-
láspontban van ráció, azonban
az RMDSZ példája figyelmeztet-
hető lehet. Mi történik akkor,
amikor egy adott kisebbségi tár-
sadalom elitje az előrelépéshez
szükséges források előteremtése
miatt túlságosan odaláncolja ma-
gát egyik vagy másik többségi ér-
dekcsoporthoz? A „kényszerű
öncélúság” Markó Béla képvisel-
te politikája akkor lehet eredmé-
nyes, ha mondjuk az RMDSZ el
tudja játszani a finnországi Svéd
Néppárt szerepét, amely gyakor-
latilag mindig a kormányzó párt-
tal kötött koalíciós szövetséget.
Jelen pillanatban még nem tud-
juk, hogy hosszú távon sikeres le-
het-e az RMDSZ stratégiája, a ve-
szélyek azonban látszanak.

A romániai helyhatósági választások kapcsán kerestük föl Bárdi Nándor
történészt, a Teleki László Intézet főmunkatársát. Lapunknak adott in-
terjújában a szakember hálózatokról, egységről és egységbontókról be-
szélt, de szóba került Bethlen Gábor és a lehalkított Duna Televízió is.

N

Bárdi Nándor: „A határon túli közösségek esetében hajlamosak vagyunk figyelmen
kívül hagyni az adott ország mindennapi realitásait”

Jövõképek határon
innen és túl

Bárdi Nándor történész, kutató. 
1997 óta: Teleki László Intézet
Közép-európai Tanulmányok
Központja, tudományos főmun-
katárs. 
1990–1995: JATE Szeged, Új és
Legújabbkori Egyetemes Törté-
neti Tanszék, tanársegéd. 
1989–1990: Országos Széchényi
Könyvtár, Kortörténeti Külön-
gyűjtemény, szakreferens. 
Legutóbbi könyve: Tény és va-
ló. A budapesti kormányzatok és
a határon túli magyarság kap-
csolattörténete. Kalligram, Po-
zsony, 2004.

Életrajz
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– Hogyan látja a magyaror-
szági politikai eliteknek a ki-
sebbségi magyar társadalmak
pluralizálódásához, önszerve-
zési kísérleteihez való hozzáál-
lását?

– Mivel az MSZP-nek a kérdés
nem törzstémája és nem is igen
hoz szavazatokat számára a ma-
gyarságpolitika, nem lép fel kez-
deményezően a párt és a kor-
mányzat. A másik viszonyulás a
Fideszé, amelyet a nemzeti rein-
tegráció stratégiájának szokás ne-
vezni. Ebben a megfontolásban
az összmagyar nemzeti érdek
központja egyértelműen Buda-
pest. S döntően Duray Miklós
nemzetpolitikai koncepcióját
képviselik. Ez a kétfajta álláspont
meghatározza a kormányzati cik-
lusok magyarságpolitkáját. Csak-
hogy az utóbbi években itt ma-
gyarságpolitika alatt nemcsak
biztonságpolitikai, illetve társa-
dalompolitikai kérdésekről, ha-
nem egyre inkább pártpolitikai
viszonyokról van szó. Az MSZP
érdekeit már szóba hoztam. A Fi-
deszen belül jelenleg az lehet
fontos dilemma, hogy az általa
létrehozott kedvezménytörvény
és leánykori nevén: státusz iro-
dák fontosak-e most. Ez a – gép-
kocsikkal, irodákkal felszerelt,
magyar állam által fizetett alkal-
mazottakkal működtetett – rend-
szer ugyanis az RMDSZ önkor-
mányzati kampányát, és nem a
Fidesszel szövetséges politikai
erők szervezését segítette. To-
vább bonyolítja a helyzetet, hogy
az utóbbi két évben mindkét
nagy párt megpróbálja erőtelje-
sen befolyásolni az erdélyi ma-
gyar közéletet és a nyilvánossá-
got. Az utóbbi pedig lényegében
nem tudott a budapesti vélekedé-
sekkel, megmondókkal szemben
hatékony helyi válaszokat megje-
leníteni.

– Milyen gazdasági-politikai
erőcsoportokkal számolha-
tunk a határon túli magyar kö-
zösségeknél?

– Afeletti örömünkben, hogy
Budapesttől két, öt vagy éppen

tíz óra utazás után is magyar
nyelvű, magyar kultúrájú közeg-
ben vagyunk, hajlamosak va-
gyunk figyelmen kívül hagyni az
adott ország mindennapi realitá-
sait. A határon túli közösségek –
ha már önálló társadalmi szerke-
zetként fogjuk fel azokat – al-
rendszerekből állnak: a politikai
érdekvédelem intézményei, az
önkormányzati pozíciók, az egy-
házi intézményrendszer, a ma-
gyar nyelvű média, a civil társa-
dalom közösségei, miközben

megalkotják a magyarul beszé-
lők intézményes szféráját, ezer
szállal kötődnek a többségi társa-
dalom különféle csoportjaihoz,
és működésüket az ún. magyar
hagyományoknál jobban megha-
tározza az adott ország jogi, poli-
tikai, társadalmi, problémameg-
oldó mintarendszere. Az oktatási
intézmények és az ún. magyar
gazdasági-vállalkozói csoportok
esetében pedig ezek annyira
meghatározóak, hogy félve tekin-
teném egy kisebbségi társada-
lommodellben ezeket is önálló

kisebbségi intézményalrendsze-
reknek.

A 21. században bizonyos fo-
kig értelmetlen a magyar/nem
magyar vállalat, vagy éppen tőke-
export fényében szemlélni ezeket
az országokat. Hiszen a térség
kapitalizációjában egyedülálló
szerepe van a multinacionális
csoportok tőkebefektetéseinek.
Ettől függetlenül sok múlhat a
helyi magyar eliteken. Ha a négy
nagyobb – még magát kisebbségi
társadalomnak tekintő – ma-

gyar kisebbségi elit szerveződését
áttekintjük, nagyon leegyszerű-
sítve a különböző nemzetközi
szakértői anyagokból, a követke-
zőt látjuk: Kárpátalján önálló,
helyi, magyar gazdasági érdek-
csoportokról nem beszélhetünk,
ott a kijevi illetve ungvári politi-
kai-gazdasági csoportok kis ma-
gyar vonással színesített helyi
harcát figyelhetjük meg. A Vajda-
ságban szintén nem alakult ki
önálló magyar vállalkozói érdek-
csoport-szövetség és inkább nyu-
gati befektetők helyi elosztóiként

vagy a szerb üzleti élet helytartó-
iként látunk magyar vállalkozá-
sokat. Önálló és egyre erősödő
szereplőnek az önkormányzati
pozíciókkal is rendelkező politi-
kusok tűnnek. A Felvidéken vi-
szont megjelent egy fiatal tech-
nokrata réteg, amely gazdasági
befolyását néha politikai hata-
lomra konvertálja; őket legin-
kább Világi Oszkár nevéhez köt-
hetjük, az MKP Országos Taná-
csán belül és a magyar önkor-
mányzatoknál azonban egyértel-
műen nincs többségük, de az
MKP kormányzati pozícióiban a
kapcsolódó gazdasági projekte-
ket ez a hálózat határozza meg.
Jóval strukturáltabb a helyzet
Erdélyben, többfajta tömörülés
létezik az RMDSZ-en belül és kö-
rül, amelyek egyben más-más ro-
mán politikai-gazdasági csoport-
hoz vannak becsatornázva. A
Verestóy Attila nevével fémjelez-
hető lobbi Hargita és Kovászna
megyében erős, elsősorban a fa-
és színesfémiparban, valamint in-
gatlanban és a médiában is érde-
kelt, emellett erősek a pozíciói a
helyi közigazgatásban. Verestóy
szoros kapcsolatokat ápol a kor-
mányzó PSD moldvai lobbijának
erős emberével, az RMDSZ-kapc-
solatokért is felelős Viorel
Hrebrenciuc-kal. Borbély László,
az RMDSZ kormányzati ügye-
kért felelős ügyvezető alelnöke
erős gazdasági pozíciókkal ren-
delkezik Marosvásárhelyen, és a
megyében szoros az együttműkö-
dése a román kormánypárt
Viorel Chiriac vezette Brassó me-
gyei szervezetével, valamint kitű-
nő a kapcsolatrendszere a ro-
mán médiában. Nagyváradon, a
Partiumban a szoros magyaror-
szági kormány- és pártkapcsola-
tokkal rendelkező Mudura-cso-
port a meghatározó, a Szövetség
apparátusából többek között
Kiss Sándor Bihar megyei
RMDSZ-elnököt lehet ideszámí-
tani. Az előbb felsorolt csoportok
több tízmillió dollár értékű be-
fektetésekben érdekeltek, hozzá-
juk képest jóval kisebb és lazább
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Az erdélyi szellemi élet 
koncepciózus alakjai eltûntek 

a közéletbõl, például 
Szilágyi N. Sándor vagy Bakk

Miklós elemzései visszhangtalanok
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a Takács Csaba ügyvezető alel-
nök nevével is fémjelzett kolozs-
vári lobbi, amely a készülő észak-
erdélyi autópálya körüli befekte-
tésekben, informatikai vállalko-
zásokban, az ingatlanpiacon stb.
érdekelt. A magyarországi jobb-
oldalhoz kapcsolódó gazdasági
érdekcsoportok ereje jóval ki-
sebb, néhány Szász Jenő körül
csoportosuló székelyföldi vállal-
kozót számíthatunk ide, a gazda-
sági potenciáljuk azonban csak
néhány millió dollárra tehető.

– Hol húzódik a határ az ér-
dekkijárás és az érdekérvénye-
sítés között? Nem fenyeget-e az
a veszély, hogy a Bethlen Gá-
borra hivatkozó, kompromisz-
szumcentrikus politika elzül-
lik, korrumpálódik?

– Az említett erdélyi kapcso-
latrendszerek már a román poli-
tikai világon belüli képződmé-
nyek, de nem lenne szerencsés
őket élből elítélni, hiszen Ma-
gyarország hasonlóképpen át
van szőve hasonló lob-
biérdekekkel, bár összehasonlít-
hatatlanul nagyobb politikai és
intézményes kontrollal párosul-
va. Probléma ott van, ha a társa-
dalmi „közjó” megnevezése is
ezen csoportok kizárólagos mo-
nopóliuma. Erről azonban nincs
szó, inkább az érdekcsoportok, a
régiók, az anyaországi pártok és
a romániai pártok közti lavíro-
zás a jellemző. Ezeket a folyama-
tokat Markó Béla integrálja, lé-
nyegi, intézményesített kontroll
nélkül – mindenesetre ez látszik
az én külső és távoli pozícióm-
ból. Történetiségében – ahol
azért biztosabban mozgok –
azonban a mai viszonyokat alap-
vetően átalakító folyamatok lát-
szanak. A német és magyar ki-
sebbségtörténetből látjuk, hogy
ha a kisebbségi társadalom elit-
jét meghatározó érdekcsoportok
gátolják a társadalmi alrendsze-
rek önmaguk logikája szerinti
munkáját, vagy ha a közösség po-
litikai érdekérvényesítését végző
párt rátelepszik a társadalomra,
akkor annak a belső kontrollme-

chanizmusai, vezetőkiválasztása
és legfőképp valóságképe is eltor-
zul. Például a politikamentes ci-
vil szerveződés, mondjuk a cser-
készek munkáját csak akkor haj-
landó finanszírozni a politikai
párt, ha azok cserébe támogat-
ják őt. Ha nem, akkor a kisebbsé-
gi közösségnek szánt források-
hoz sem juthatnak hozzá. S ha
az ifjúsági mozgalmakban már
eleve felsőbb politikai forrásel-
osztó elvárások szerint történik a
vezetőkiválasztás, hogyan folyta-
tódik ez a politikai pártban? De
ez már elvezet minket ahhoz a
kérdéshez, hogy maga a kisebb-
ségi társadalom miként működ-
het a többségi társadalom nor-
mái szerint. Csak egy példa: Ro-
mániában általában „rásegíte-
nek” az érettségi vizsgákon (s ezt
mindenki tudja). Ha egy magyar
gimnáziumban szigorúan ragasz-
kodnak a teljesítményekhez és
szigorúan követelnek a tanárok,
akkor saját diákjaikat hozzák ne-
héz helyzetbe, hiszen másutt a
rosszabb teljesítményre is jobb
jegyet adnak. Ha viszont a taná-
rok azt mondják, hogy „nem
buktatom meg ezt a magyar diá-
kot, mert szolidáris vagyok vele”,
azonnal egy nem teljesítményelv
alapján működő habituális vilá-
got szolgálnak ki, s nem egy telje-
sítményközpontú, a polgári érté-
keket belsővé tevő szemléletet
honosítanak meg. S ez folytató-
dik az egyetemen, legyen az álla-
mi, magán- vagy épp magyar álla-
mi támogatású alapítványi kere-
tek között. Ahogy a politikában
nem működnek a direkt kont-
rollmechanizmusok, úgy a ki-
sebbségi társadalomban sem
erős a szakmai, közéleti kritika
intézményessége. Ez legfeljebb a
sajtóvitákban csapong, különö-
sebb következmények nélkül. Mi-
előtt még rákérdezne a bűnba-
kokra, tisztáznom kell: pusztán
azt gondolom, hogy a jelen ki-
sebbségpolitika és közéleti kons-
tellációi egyáltalán nem néznek
szembe ezekkel a folyamatokkal.
A tartalom nélküli formák világa

elleni küzdelem még az értelmi-
ségi közbeszédből is hiányzik. Az
erdélyi szellemi élet koncepció-
zus alakjai eltűntek a közéletből,
például Szilágyi N. Sándor vagy
Bakk Miklós elemzései vissz-
hangtalanok. A Magyarországon

gyakran társadalommentő példa-
ként emlegetett Böjthe Csaba,
Kató Béla, Gergely István, Vetési
László gyakorlatilag az erdélyi
közszellem perifériáján van
mind a mai napig, belső társadal-
mi elismertségük alacsony.

Tehát nagy kérdés az, hogy a
mai Kárpát–Balkán régióban ki-
alakuló, két különböző, a nyuga-
ti mintákat követő, szerződéssze-
rű, teljesítményelvre épülő politi-
ka-gazdaság-civiltársadalmi/szak-
mai érdekegyeztető szerkezet
(Magyarország, Szlovénia, Szlová-
kia) vagy az utóbbi tényező nél-
küli, az állami ellenőrzést és új-
raelosztást preferáló, teljesen
más szerkezet része lesz a romá-
niai magyarság. Persze ne higy-
gyük el azt, hogy Románia társa-
dalmi fejlődésében meghatározó
volna a kisebbségi magyarság,
pusztán azt kellene végiggondol-
ni, hogy miként lehetne az adott
országon belül készségekkel, tel-

jesítményekkel a modernizációs
folyamatokon belül minél jobb
pozíciót betölteni. Alkalmi alkuk-
kal, elhanyagolt közösségi szoli-
daritással, korszerűtlen önkor-
mányzatokkal, funkcionális anal-
fabéták és szakképzetlen egyete-

misták tömegeit kitermelő
intézményekkel ez nem si-
kerülhet.

– Hogyan segítheti Ma-
gyarország a határon túli
kisebbségek boldogulá-
sát? 

– A társadalom mérnö-
ke szerepben tetszelgő filo-
lógusként az volna a szí-
vem szerinti válasz, hogy
tessék venni a fáradságot
és elolvasni Szarka László
vagy jómagam könyvecské-
jét. Az utóbbiban röviden
– hogy a médiamunkás és
a politikus is megértse –
össze van foglalva több
mint egy tucatnyi, szakér-
tők által elindított, kezde-
ményezett kisebbségitársa-
dalom-építő illetve tudás-
beviteli célprogram. De
mit várjunk a politikától,

ha a szakújságírókat sem érdek-
li? Hiszen így nem lehetne a sen-
ki által nem tisztázott nemzet-
stratégia-hiány miatt aggódni. Ko-
molyra fordítva a szót, mára vilá-
gos lett, hogy a határon túli ma-
gyarság jövője munkaerőpiaci
pozícióitól függ. Ezek pedig nem
jók, de komoly tudásbeviteli
programokkal lehet változtatni.
A pártpolitikai retorikából kilép-
ve be kell vallanunk, hogy a de-
mográfiai tendenciákkal, a ve-
gyes házasságokból szinte ma
már törvényszerűen következő
asszimilációval nincs mit kezde-
ni. Talán az első lépés a pártpoli-
tikai logikákból való kilépés le-
hetne, a Maért-szakbizottságok
beindítása és a támogatási rend-
szer EU-kompatíbilis reformja.
Talán Magyarország regionális
politikájának kigondolása és en-
nek intézményes kiépítése az EU
keretein belül lehet most egyfajta
kapaszkodó.    – ABLONCZY BÁLINT
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eserűen pontos,  ma is ér-
vényes mondat 1990-ből:
a most hatvanéves, Sepsi-

szentgyörgyön élő költő, szer-
kesztő Farkas Árpád művészete
azonban legalábbis hűs boroga-
tás azokon a lüktető halántéko-
kon. Reméljük, még sokáig. 

Tárgyilagosak és hidegek az
életrajzi adatok, amelyek azon-
ban sejtetik a nagyon közép-eu-
rópai, nagyon romániai és na-
gyon magyar sorsot: „szül.
Siménfalva (Udvarhely vm.),
1944. április 3-án.” Farkas Ár-
pád nem azok közé tartozik,
akik lerúgják magukról a múl-
tat, a sors azonban csak kiindu-
lás, lehetőség az egyetemességé-
ben is közösségi költészet kibon-
takozásához. Vagy ahogy ő írja
Anyám című versében: „Esen-
gett: maradjak. Útra kellett
mennem. / Hagyott egy darab-
ka kéklő eget bennem. / Kifeszí-
tettem és merre vitt az utam, jó
hazai földből belé Földet gyúr-
tam.” Kolozsvárott végzett ma-
gyar szakon, Szilágyi Domon-

kossal, Markó Bélával együtt a
második Forrás-nemzedék leg-
markánsabb képviselőihez tar-
tozik, első kötete 1968-ban je-
lent meg Másnapos ének cím-
mel. Farkas Árpád ritkán közöl,
de akkor nyelvének erejével,
látomásos asszociációival,
képiségével elkápráztatja, elká-
bítja olvasóját, aki zavartan téb-
lábol költészetének őserdejé-
ben, miközben motoszkál ben-
ne a kérdés: így is lehet?  Farkas
Árpád a tökéletes népi urbánus,
a transzilván posztmodern, az
örök mucsaizók rühös tételei-
nek cáfolója: alanyban-állít-
mányban, népben-nemzetben
gondolkodik, sőt ír, olvas, tán-
col és iszik. Minden sejtje érzé-
keny receptora a körülötte, ben-
ne és vele élő két-, tíz- és tizenöt-
milliónak. Művészete 1989 előtt
is hasonló erővel, szólt, tiltako-
zott és vitatkozott; tartása meg-
óvta a megóvandóktól. Nagy
Gáspárral szólva: nem volt ő bá-
tor, csak nem volt mersze félni.
Sorescu, Bănuţă vagy éppen

A.Popescu verseinek fordítója-
ként pedig azt is megmutatta,
hogy a közeledést, (közép-) euró-
paiságot nemcsak szájjal lehet
szolgálni. Farkas Árpád jelenleg
a Kárpát-medence egyik legjobb
megyei napilapját, a sepsiszent-
györgyi Háromszéket főszer-
keszti: az internetnek köszönhe-
tően a világ bármely pontjáról

akár naponta olvashatjuk a bá-
tor és igényes újságot.
„A költő konok. A föld alól is vi-

gaszt remél a magunk megőrzé-
sére” – írta róla hatvanadik szü-
letésnapja alkalmából Sütő And-
rás a júniusi Hitelben. S mi ma-
gunk csak annyit teszünk hozzá:
Isten óvja ezt a konokságot – még
legalább hatvan évig!    – A. B. A.

„…Jövünk lüktető halántékkal, összeharap-
dált nyelvvel egy valószínűtlenül hosszúra
nyúlt Szent Bertalan-éjből, melynek még ma
sincs, s bizonyára holnap sem lesz vége.”  

A hatvanéves Farkas Árpád köszöntése

Alagútjaink 
a hóban 

Havaztam volna magam is –
de lám, hogy megeredt! 
Hatalmas, vad pelyhekben
hull a hó a szülőföld felett. 
Térdig, derékig, torkig ér, 
suttogva fojtogat, 
parázna habzás lepi el 
a toronygombokat. 

S már égigérő hóban a táj! 
Moccanatlanul 
e Nagy Pólyában a lét 
hallgatni tanul. 
Kaszák és kések éle 
mennyboltig bebugyolálva, 
fuldoklón fordul fehérbe 
a falvak szuszogása, 
nem koccan kő a kőhöz, 
hótömte szájjal szól, aki beszél –
s nagy havak gyomrában az 
értelem békésen elüldögél. 

Alagutakat a hóban! 
Milljomnyi egymást kereső utat!
Itt a szívdobogás is havat olvaszt, 
s álmok keringnek 
az öröm és kín 
eltömíthetetlen járatain. 
Városok, falvak szívhangja hallik, 
kásásodik a tél tömött fehérje, 
okos szenvedély, kétkedő hit, 
működtessétek egymást kereső 
tekinteteink lézereit! 
Alagutakat a hóban! 
Hű szándék, mozdulat, 
törékeny álom, didergő elme 
ne éljen a hó húsában 
örökre elkeverve. 
S ha majd e mennyei vatta
szánkból kifordul, 
s nem a fagy bandái zenélnek, 
viduljon taposó táncra a láb, 
olvasszon világ-nagy termeket 
körénk az Ének. 

H I R D E T É S

K

Farkas Árpád

Alagutak 
a hóban 
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Kövér György: Gentry és zsidó?
Társadalmi identitás és előítélet
az 1880-as évek Magyarorszá-
gán. Századvég, 2004. 1. szám,
37-59. o. 
A cím átverős, de ezen ne sér-
tődjünk meg. Kövér György az a
történész, aki egy gazdacímtár-
ból, egy századfordulós erotikus
regényből meg egy hagyatéki

leltárból olyan krimit tud szer-
keszteni, hogy Mattyasovszky Je-
nő vagy Mág Bertalan csak sír-
na, sírna. Ez a tanulmánya egy te-
lepülésről szól, ahol nem laknak
liberálisok. Van ugyanis egy falu
Szabolcs-Szatmár-Beregben,
ahol a MIÉP csaknem 15%-ot
kapott az EP-választásokon.
Tiszaeszlár azonban nem ezért
híres, hanem az Ügy Miatt,
Amelyről Mindenki Tudni Vél
Valamit. A történészt azonban
nem elsősorban a per érdekli.
Dualizmus kori társadalomtör-
ténetünk megannyi kérdését ve-
ti fel finom elemzése a Solymosi
Eszter halála nyomán elindított
nyomozásról. Hol helyezkedtek
el a kor társadalmában a pör-
ben eljárók? Az ügyvéd? A vizs-
gálóbíró? A falu bírója? A tör-

ténteket felkapó későbbi anti-
szemita-párti képviselő? A
Solymosi család és perbe fogott
zsidó kisegzisztenciák? Meny-
nyire integrálódtak és mennyi-
re szegregálódtak? Izgalma-
sabb, mint maga a bűnügy. Kö-
telező.

Pócza Kálmán: Politika, morál
és történetírás a háború utáni
Németországban. Korall,
2004. május, 15-16. szám, 145-
178. o. A folyóirat címe nyil-
ván ismeretlenül cseng sokak-

A tiszaeszlári per tár-
sadalomtörténeti vo-
natkozásai Kövér
György tollából;
Egedy Gergely pom-
pás Hugh Cecil-tanul-
mánya; Pócza Kál-
mán a német törté-
netírás vitáiról szóló
írása szerepel e havi
folyóirat-tallózónk-
ban. Érdemes a ta-
nulmányokat egészé-
ben is elolvasni, mi
élveztük az intellek-
tuális kalandozást. A
Kárpátia addig a sza-
lonna alatt pihent.

Kötelezők röviden • Nyári társadalomtudományi körkép

Olvasnivaló

H I R D E T É S

P U N C S . K U L T Ú R AP U N C S . K U L T Ú R A



2 12 0 0 4 . J Ú L I U S

nak, pedig a Korall az elmúlt
évtized legfontosabb hazai tör-
téneti vállalkozása. Fiatal em-
berek szerkesztik a jó vastag,
elegáns, bordó színű, évente
négy számmal tündöklő szem-
lét, amely a társadalom-, a gaz-
daságtörténet és a körülöttük
rajzó mellék- és segédtudo-
mányok állásáról igyekszik tá-
jékoztatni. Pócza tanulmánya
világos, nem okoskodó össze-
foglalása az elmúlt évtizedek
német történeti vitáinak. Rész-
letesen szól a hatvannyolcas
nemzedék áttöréséről a törté-
netírásban (megnégyszerező-
dött az egyetemi tanári állások
száma, radikalizálódó balolda-
li egyetemi ifjúság, szociálde-
mokrata kormányra kerülés,

új forráscsoportok feltárása, új
paradigmák stb.). Ismerteti a
német felelősség kérdéséről
folytatott diskurzust, a Daniel
Goldhagen könyve körül felcsa-
pó vitákat a kilencvenes évek
végén. Mindenkinek ajánlható,
aki nem az ÉS levelezési rova-
tából akarja megtudni, hogy
mi az a Historikerstreit. És ha
már kezünkben a szám, olvas-
suk el a Kápolnai Ivánnal ké-
szült interjút, Ress Imre pazar
forrástanulmányát a meggyö-
tört hercegi levéltárosról, Haj-
nal Istvánról, valamint a leg-
frissebb társadalomtörténeti
kézikönyv vitájának jegyző-
könyvét: ilyen az, amikor törté-
nészek fénykarddal vívnak a
hegy tetején.              – B. A. L.

Egedy Gergely: Konzervativiz-
mus, kis- és nagybetűvel. Ma-
gyar Szemle, 2004. 5-6. szám,
33-51. o.
A tanulmány elsősorban Lord
Hugh Cecil 1912-es, Konzer-
vativizmus című könyvének
legfontosabb eszméit foglalja
össze. Fölös mondani is, hogy
aluliskolázott kicsi világunk-
ban milyen fontos fogalmak-
ról esik szó: konzervativizmus
és egyház, és szocializmus és
állami beavatkozás, és nemzet

és külpolitika összefüggései-
ről. Cecil gondolatai összefo-
gott, töprengő és az emberi
gondolkodás buktatóival böl-
csen számot vető eszmék. Sza-
badságot és tekintélyt egy-
aránt figyelembe vesz, megkü-
lönböztet és árnyal. Nagyon
brit. A legfőbb tanulság az,
hogy nincs mitől félnünk, a
konzervativizmus a józan ész
hagyománya, az előítélet áll
tőle a legtávolabb. Csak nyer-
hetünk.

izenkét részben vetítette a
Duna Televízió a Cselényi
László által szerkesztett-

rendezett Sorompók című film-
folyamot, amelyben a neves tele-
víziós a második bécsi döntéssel
meghúzott határvonal észak-er-
délyi oldalát járta végig. Azt ku-
tatva-nyomozva, hogy mit is je-
lentett  a városok, falvak, embe-
rek életében az 1940–1944 kö-
zötti időszak.

S bár a kora délelőtti vetítés
talán nem a legszerencsésebb
egy ilyen sorozathoz, Cselényi
neve garancia: több száz filmje,
rendezése, szerkesztése közül
kiemelkedik az Európa-díjjal ki-
tüntetett Minoritates Mundi cí-
mű sorozat, amely Európa és a
világ kisebbségeinek helyzetét
bemutató alkotásként túlzás
nélkül nevezhető a nemzetközi
kisebbségi kérdés vizuális encik-
lopédiájának. 

Talán a külhonban tapasztal-
tak sarkallják arra Cselényit,
hogy újra és újra visszatérjen
Kárpát-medencei tájakra: a So-
rompók tizenkét, egyenként
harmincperces epizódban pró-
bálja feldolgozni a reményke-
dést, a várakozást, amely a má-
sodik bécsi döntést megelőzte, s
amelyet mások mellett Cs. Sza-

bó László is olyan erővel jelení-
tett meg a kolozsvári visszatérés-
ről szóló esszéjében. A Sorom-
pókban sorsok, történetek sor-
jáznak, lelkészek, tanárok, föld-
művesek, írók, az eseményeket
megélők és később születettek
mondják ki mindenféle pántli-
kás hejehujázás nélkül, csönde-
sen azt, amit elejtett szavakból,
tábortűz melletti beszélgetések-
ből a közeli megfigyelő már ré-
gebben sejthetett: az a négy év
feltöltődést jelentett, amely bi-
zonyos értelemben a mai napig
tartalékot jelent. A nagyszalon-

tai földműves, Patócs Sándor, a
magyarlónai lelkész, Szatmári
Béla vagy a mezőbándi nyugdí-
jas orvos, Bartha István szavait
legjobban a kolozsvári Jakab
Gábor katolikus lelkipásztor
foglalja össze. Mint mondja:
„abból a négy évből élünk ma
is.” A Zalányi Ferenc operatőr
fényképezte arcok olyan sorsok-
ról, történetekről mesélnek,
sokszor szavak nélkül, amelyek
segítségével legalább megsejt-
hetjük egy egész közösség el-
múlt félszázadának emberfeletti
megpróbáltatásait. Hiszen a

földbirtokoscsaládból származó
élesdi Juricskay Juliska néni az
1944 utáni gyötrelmeit meséli
(nem járhatott iskolába, nem
kaphatott állást, a rokonokat
kényszerlakhelyre költöztették),
majd az elmondottaktól megré-
mülve többször elmondja: „Fé-
lek, félek, félek.” Megdöbbentő
a kolozsvári Szilágyi Júlia törté-
nete, aki négyévesen, a magyar
csapatok bevonulásakor az
örömtől sírni látja az édesapját,
hogy aztán négy évvel később éj-
szaka kelljen a családnak
menekülnie a koncentrációs tá-
borba való deportálás elől. A
nyárádtői Gyulai Rozália elme-
séli, hogy a „kismagyar világ-
ban” bizony megépítették a fa-
luba vezető utat, a boldognak
tartott idő azonban tragédiával
zárul: édesapját a visszatérő ro-
mán csapatok elhurcolják, s fo-
golytáborban hal meg. 

S bár egy-egy visszaemlékező
már-már mitikus magasságokba
emeli a családja életében fellé-
legzést jelentő időszakot („egy
kiló narancs egy pengő volt a
boldog időben”), Cselényi doku-
mentumfilmesként azt teszi,
amit tennie kell: rögzít, megörö-
kít, bemutat. A későn születet-
tek okulására.               – A.B.A.

Bizakodó hangulatunkban sokszor úgy gon-
doljuk, hogy a határok légiesülnek, összeköt-
nek, eltűnnek. De ez a kérdés – legalábbis itt,
Közép-Európában – sebekről, félelmekről,
emlékekről is szól. Még akkor is, ha egy határ
már hatvan éve eltűnt, s legfeljebb az
emberek emlékeiben él. Erről (is) szól
Cselényi László dokumentumfilm-sorozata. 

T Filmsorozat a máig ható négy évről

Sorompós idõk
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Vive o 2004!
Universal
A foci EB soundtrack albuma biz-
tosra megy. U2,  Blur, Limp
Bizkit, The Rasmus, New
Radicals, The Cardigans; és ez
még csak az első néhány előadó.
A tizenkilenc számot tartalmazó
lemez a fentieken kívül a
Chumbawambától kezdve Bob
Marleyn, Junior Senioron, a
Fatboy Slimen keresztül eljut az
Oasisig. Hogy mi volt, mi lehet a
kiválasztás alapja egy sportese-
mény hivatalos albumának, azt
nem tudom, mindenesetre való-
színűleg a futballhoz hasonló élet-
érzést sugárzó számok kiválasztá-
sa volt a cél. A válogatás jó – ezt
szögezzük le gyorsan, és most jö-
het az, amit nem értünk. Nem
értjük, az amerikai posztgrunge-
numetál-college rock vonalnak
mi köze a futball Európa-bajnok-
sághoz – s bár a szerepeltetésük-
kel nem lenne bajunk, olyan el-
rendezésben vannak a lemezen,
hogy meghatározzák annak össz-
képét. Már a Limp Bizkitre is rá-
kérdezhetnénk, de ők Európában
is ismertek, hagyjuk. Viszont ott
van a The All-American Rejects, a
Puddle of Mudd, a Nickelback –
nem hiszem, hogy Figo hallott a
Puddle of Muddról, és viszont! Az
USA-ban, hiába a gyönyörű helye-
zés a világranglistán (az olaszok
előtt vannak!), még mindig el-el
kell magyarázni a lesszabályt. Ta-
lán a sportág ottani népszerűsíté-
sének eszköze lehet egy ilyen le-
mez, még az ottani zene európai
népszerűsítését is segíti – de stílu-
sosabb lett volna egy vb-hez mellé-
kelt CD-n véghezvinni mindezt. A

legtöbb, EB-n szereplő ország ren-
delkezik egy ilyen CD-n szerepel-
tethető előadóval, a németektől a
franciákon át a svédekig. Nelly
Furtado eb-dala nagyszerű!
M M M M F

The Corrs: Borrowed Heaven
Warner
Amióta nem lehet rágyújtani az
ír kocsmákban, a U2 utáni hely-
re a The Corrs zárkózott fel az Ír
Nemzeti Büszkeségek dobogó-
ján. A majd’ másfél évtizede ala-
kult családi vállalkozás most jú-
niusban a negyedik stódióle-
mezzel jelent meg a piacon, de
ne feledjük a szakma által vala-
hogy mégse szeretett, 1999-ben
megjelent kitűnő unplugged al-
bumot se, amelyből annyi erő és
ihletettség árad, hogy a rajta sze-
replő számok albumváltozatai
már-már porosnak tűnnek. 
A tradicionális ír népzenéből
nem bazári terméket előállító,
hanem azt az egészséges zenei
inspiráció szintjén kezelő együt-
tes dallamos, slágeres rockzenét
állít elő évek óta – most sem tesz
másként. Nagy változás nincsen,
három-négy kívánatos, fülbemá-
szó dalocska a nettósítás utáni
eredmény, és többet, valljuk be,
senki sem vár tőlük. Ez az első
találkozás véleménye. Aztán a
CD bennragad a lejátszóban, és
néhány óra alatt feltárul a Corrs
valódi világa. Nem hiába említet-
tem a U2-t – az album meglepe-
tésszáma a Time Enough for
Tears:  Bono szerzeménye. A
Summer Sunshine már a hazai
rádiók játszási listájának csúcsait
is elérte, de jobb nála az Angel és
a címadó, kicsit a Cranberries-
énekesnő modorára hajazó
Borrowed Heaven. Aztán a vé-

Isten városa / Cidade de Deus
Budapest Film
A két éve vászonra került Isten
városa című brazil filmen
érezhető, hogy az ezredforduló
óta eltelt esztendők dél-amerikai
filmfelfogását mennyire átírta-
megváltoztatta a Korcs
szerelmek. (Más kérdés, hogy a
Korcs szerelmekre pedig
Tarantino volt hatással.) Isten
városa egy riói városrész neve.
Természeti csapásokban hajlék-
talanná vált családoknak építet-
ték fel a hatvanas években, hogy
aztán szinte azonnal a bűnözés
melegágya legyen. Ilyen mili-
őben formálódik a két, a
készítők által leginkább bemuta-
tott sors. Az egyik fiú a helyi
kábítószerüzlet krőzusa, a másik
fényképész lesz – ha már a téma,
ugye, az utcán hever. Nos, a fül-
szöveg kicsit félrevezető: nem
párhuzamos életrajzokról van
szó, nincs összehasonlítás, a két
élet nem kapcsolódik össze
fontos pillanatokban – pusztán
egymás mellett, alatt zajlanak.
Azért lehet talán kiemelni ezt a
két szereplőt, mert nem lehet
mást. Hiszen a cél: egy
szubkultúra bemutatása, mint
ahogy a Kusturica Macskajaját
sem lehet a történet alapján
definiálni két mondatban. Isten
városában töketlen apák élelmes

fiai törnek hatalomra, gyerek-
bandák csennek el dolgokat,
majd rabolgatnak, aztán
elérkezik az első gyilkosság pont-
ja. 130 perc kegyetlenség ügyes
snittekkel, amelyek viszont kissé
következetlenül jelennek meg a
filmben. A következetlenség még
inkább látszik a kimaradt
jelenetekben – ha azok javát
benne hagyták volna a filmben,
arcpirító Ponyvaregény- vagy
Korcs szerelmek-koppintás lenne.
Az összkép azonban egy, a hatá-
sok és a saját ötletek közt ügyesen
egyensúlyozó, nagyon jó témát
fogott film, amely filmként is
jóval felül áll a nézhető
kategórián, de ami miatt igazán
fontos: a dokumentatív jellege. 
A DVD maga becsületesen kiszol-
gál: kimaradt jelenetek, klip a
film jeleneteiből, werkfilm, inter-
júk, tévészpot és egy rajzfilm, ami
azt taglalja, vajon az Isten városa
miért nem kapott Oscar-díjat.
Film: MMMFF
DVD: M M M M M

gén egy szokásos instrumentális
ír pörgés Silver Strand címen –
más együttes már ettől magára
írná, hogy világzene. A The
Corrs azonban tisztában van az
értékeivel: dallamos popot játsza-
nak, és a gyökereiket nem tagad-
ják, nem hangsúlyozzák – csak a
helyükön kezelik.
M M M M F

Lemezvágó
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vodás kori emlékeim sze-
rint a fegyelmezésemre
használt repertoár meg-

határozó eszközei közé tarto-
zott a túrórudi. Ha sarokba (az
udvaron: falhoz) állítottak az
oviban, akkor szüleim a Süsü-
és focieltiltás mellett különböző
súlyosságú rudimegvonással
igyekeztek rávezetni a jógyerek-
séghez vezető, általuk üd-
vőzítőnek vélt útra. Mivel ma
már nevelési szempontból re-
ménytelen esetként vagyok el-
könyvelve, így csak rajtam mú-

lik, mennyit kívánok a rene-
szánszát élő túrós csokoládéból. 

A választékra nem lehet pa-
nasz, mivel annak idején a tej-
ipar privatizációjakor többen is
megszerezték a gyártási jogot,
ma is jó néhány márka kínála-
tában szerepel. A különböző
mutációk már-már Gombóc
Artúr-i magasságokba vezetnek,
akad a pultokon kicsi és óriás,
szóló és duó, natúr és kakaós
vagy éppen epres és barackos. A
hőskori, a szaloncukrokéhoz
hasonló papírcsomagolás már a

múlté (egy időben a
papír mellett még
alufóliával is beteker-
ték), az élelmiszeripa-
ri szabványok és az
esztétikum miatt ma
már műanyag csoma-
golást kapnak a
túrórudik. Az ízük is
változott, megkérde-
zett szakértőink több-
sége szerint régen ha-
tározottan erjedtebb
volt a töltelékként
szolgáló túró.

A különböző gyárt-
mányú túró rudikból
évente tízezer tonná-
nyit meghaladó
mennyiséget fogyasz-
tunk el. Ez a leggya-
koribb, 30 grammos szeletek-
kel számolva több mint 333
millió darab, ami komoly, csak
itthon jellemző konkurenciát
teremt a csokiszeletek számára.
Nem csoda hát, ha virágzik a
túrórudi-piac, a gyártók új ízek-
kel és dinamikus reklámtevé-
kenységgel  igyekeznek újabb
fogyasztókat megnyerni ügyük-
nek. Egyre szokatlanabb helye-

ken bukkannak fel a jellegzetes
túrórudi-hűtők, sőt már auto-
matából is vásárolhatunk. A ha-
zai sikerek után a két legna-
gyobb gyártó más piacokon is
szerencsét próbál, a Pöttyös
egyelőre Romániába exportál, a
Danone Lengyelországban
igyekszik megvetni a lábát, és
további túrórudi-expanziót ter-
veznek.                      – B. Á. G.
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Újjászületőben a szocialista édességipar csúcsteljesítménye 

Túró Rudolf élete
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A nosztalgia és a retródivat teremtette
igénynek köszönhetően jó néhány klasszikus,
már-már eltemetett magyar termék költözött
vissza a boltok polcaira. A krémtúrók, vagy
éppen a Tisza-cipő mellett igazi sikertörténet
a magyar gyermekkor emblematikus
édessége, a túrórudi is.
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Gyermekkorunk édessége újra itt van

Gyors ízteszt révén hangsúlyo-
zottan szubjektív összehasonlí-
tást készítettünk a túrórudi-ter-
mékskála legelterjedtebb mo-
delljeiről.
Natúr: Az alapmodellek közül
a Pöttyös TúróRudi nyújtja a
leginkább gyermekkorunkat
idéző, klasszikus túrórudi-ízt,
visszafogottan édes összhatásá-
val. A DanoneRudi bevonata
étcsokisabb, túrója pedig kicsit
kevésbé édes, savanykásabb,
mint pöttyös riválisáé. A Sole
natúr Túró Csokija furcsán
nyúlós és az állagán túl az ízé-
vel sem stimmel valami: a túró
savanyú, a bevonat pedig a leg-
rosszabb ízű, műcsokiból ké-
szült húsvéti nyulakéra emlé-

keztet. A Profi TúróRudi kísér-
tetiesen emlékeztet a Pöttyös
ízére – nem véletlenül, hiszen
csak csomagolásukban külön-
böznek, a gyártó ugyanaz,
ugyanis a terméket több áru-
házlánc saját csomagolásban
forgalmazza. 
Sárgabarackos: A sárgabarac-
kos DanoneRudi jóval édesebb,
mint natúr változata, a rudacs-
ka közepéből a gimnáziumi
menzák buktájából jól ismert
barackzselé köszönt ránk, en-
nek megfelelően kicsit mester-
séges ízhatással. A sárgabarac-
kos Pöttyös kevésbé édes, mint
danone-os kollégája, a túrót ki-
egészítő töltelék itt is érdekes,
megdermedt, alkoholmentes

őszibarack-likőrt idéz. A cso-
magolások tanulsága szerint a
pöttyös modell kettővel keve-
sebb féle E-t tartalmaz. 
Epres: A DanoneRudi epres
mutációja a sárgabarackos vál-
tozathoz hasonló gyümölcszse-
lét tartalmaz, de valamiért ha-
tározottan jobb íz párosul hoz-
zá. A Sole Túró Csokiját min-
den bizonnyal eper-érzékenyek
is fogyaszthatják, mivel az ízé-
nek semmi köze az eperhez,
csak a túró némi pöttyszerű pi-
ros elszíneződése különbözteti
meg a natúr Túró Csokitól.
Crisp: A Sole Túró Csokija
nagyrészt megegyezik a natúr
változattal, a pirított rizssze-
mek azonban határozottan ja-
vítanak az összhatáson.
Duett: A Danone újdonsága a
natúr ősmodell és a kakaós vál-

tozat hibridje, némi marcipá-
nos beütéssel. Leginkább azok-
nak ajánlható jó szívvel, akik-
nek bejönnek a tömény édessé-
gek.
Kakaós és kakaós-meggyes: A
Sole kakós Túró Csokijának
puritán csomagolását még a
szocializmus legínségesebb idő-
iben is megirigyelhették volna.
Az íze töményebb-kakaósabb,
mint az alapmodellé. A kakós-
meggyes már korszerűbb cso-
magolású, de ízre nem sokban
tér el a meggy nélküli testvéré-
től. 
Mogyorós: A Danone terméké-
nek íze meglehetősen diszkré-
ten sejteti, hogy mogyorót is
tartalmaz, bizonyságot csak ak-
kor kapunk, amikor a mogyo-
rótörmelék a fogaink alatt rop-
pan szét.

Rudolf szubjektív



épzelődjünk. Nyár van,
erősen süt a nap. Egy asz-
tal mellett ülünk, körbe-

nézünk, és úgy érezzük, valami
hiányzik arról az asztalról, de
hopp, már meg is van. Egy jó hi-
deg fröccs. 

Hát még ha azt is hozzátesz-
szük, hogy amit a kezünkben
tartunk, valóságos hun-
garikum, az elsőtől az utolsó
cseppig. Tegyük tehát félre egy
pillanatra Arvisurát, a Nagy
Sámán Könyvet, a pilisi
csakrákat, meg az egyiptomi
piramisokat, és legyünk
büszkék arra, ami tényleg a
miénk. Vizsgáljuk meg a
fröccsöt.

A borról, amely különbö-
ző arányokban, de minden-
képpen alapja a fröccsnek,
kár szót vesztegetni, hiszen
ennek az újságnak a lapjain
is már sokan megénekelték
történetét, ízét és filozófiá-
ját. Egy biztos: nemzeti ne-
dű. De persze a fröccsbe
nem Tokaj szőlővesszeinek
legfinomabb fürtjei kerül-
nek, sőt jobb borkóstolókon
sem célszerű az etyeki
chardonnayhoz két deci ás-
ványvizet kérni, kólát meg
pláne nem. De hát igazság-
talanok lennénk, ha a solt-
vadkerti kupakost kitaszíta-

nánk a nemzettestből, vagy ép-
pen a szomszéd bácsitól és házi
borától tagadnánk meg az egy
nemzethez tartozás érzését. An-
nál is inkább hibáznánk, mert
ezekből a borszerűségekből na-
gyon finom fröccsöt lehet készí-
teni.

A szódagyártás, bár kevésbé
közismert tény, szintén magyar
találmány. Sőt mi több, a tokaji
és a pálinka mellett még hun-

garikum is. Köszönhetően a ne-
hezen körülírható, de annál ha-
tékonyabb szikvízlobbinak,
amely április utolsó napjaiban,
amikor már mindenki a csatla-
kozás lázában élt, hidat díszí-
tett, beszédet írt – a szikvízlobbi
az asztalra csapott, és az ásvány-
vízen edződött brüsszeli bürok-
raták szeme közé spriccelt.
Azok meg látva a karakán ma-
gyar virtust, minden kukacosko-
dás nélkül felvették a hun-
garikumok listájára a szódát. 

A szóda története persze ré-
gebben kezdődött. Jedlik Ányos,
a dinamó atyja, bencés papta-
nár 1829-ben találta fel a szóda-
gyártásra alkalmas gépet, vagyis
azt, hogy miként lehet egyszerű-
en szénsavat juttatni vízbe. A ta-
lálmány gyors elterjedését szol-
gálta az is, hogy 1830–31-ben
kolerajárvány volt Magyarorszá-
gon, és a szóda, savas kémhatá-
sának köszönhetően, nem ter-
jesztette a kórt. Emellett egyre
népszerűbb lett a kórházakban,
ahol gyógyvízként használták a
betegek felfrissítésére. 

A szódavíz feltalálása után
persze nem kellett sokat várni

az első fröccsre
sem. 

Fáy András, a hí-
res bankszakember
1842. október 5-én
szüretelni hívta Vö-
rösmartyt és né-
hány barátját. Köz-
tük Czuczor Ger-
gelyt is, aki magá-
val hozta Jedlik
Ányost, ő pedig a
híres szódásüveget.
Mivel Jedlik gyom-
ra nem bírta a
bort, szódával hígí-
totta a vendégek
legnagyobb megüt-
közésére. Ő, kora-
beli koktélját spric-
cernek nevezte,
amit a nyelvújító
Vörösmarty túl né-
metesnek talált és
azon nyomban, –

még az élmény hatása alatt –
fröccsnek keresztelt.

Ezt követően a fröccs hódító
útjára indult. A passzív ellenál-
lás idején egyértelmű előnyt él-
vezett az osztrák sörrel szem-
ben. De a kiegyezés után is tö-
retlen volt a népszerűsége. Oly-
annyira, hogy 1892-ben még a
Magyar Közlönyben is közzétet-
ték a házmester (3:2) összeté-
telét.

A nagy gazdasági világválság
okozta trauma nemcsak a mun-
kanélküliek számát gyarapítot-
ta, hanem a szóda pozícióit is ja-
vította a borral szemben. Ekkor
lett a kocsmamenü része hivata-
losan a kisfröccs (1:1), majd ké-
sőbb a hosszúlépés (1:2). 

A Kádár-rendszer kedvezett a
fröccsözésnek. Rossz borból sok
volt, a szódásüveg meg a rend-
szer jelképe lett. Hiszen mind-
annyiunk szódásüvege eresztett
valahol, ha más nem, a patron
mellett. Minden családnak meg-
volt a maga tekerési technikája.
Mi az ütközésig előre, aztán ki-
csit vissza, majd hirtelen rányom-
va előre módszert alkalmaztuk.
Amikor nyugatnémet ismerőse-
ink meglátogattak bennünket,
úgy néztek rám szódakészítés
közben, mintha magát Harry
Pottert látták volna folytatások-
ban, amint éppen szódát fakaszt
vízből. Persze a szódát szürcsölve
csettintettek végül, és „Ah, echte
ungarische Wirtschaft!” felkiál-
tással mosolyogtak a huncut ma-
gyaron.

Manapság, a partyarcok, a szí-
nesitalok és a búbisvíz korában
nem trendi a fröccsözés. Pedig
még egy mindenre elszánt vállal-
kozó is volt, aki a kilencvenes
évek derekán megpróbálkozott a
dobozos fröccs elterjesztésével.
Nem sikerült. Persze, mondhat-
ják a konzervatívok, a fröccs nem
dobozba való. Hiszen a fröccsnek
szellemisége van. Mert míg a bor
mellett az emberek az élet nagy
dolgait beszélik meg, addig a
fröccs mellett csak nevetnek az
egészen. – NOVÁK TAMÁS
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Kevesen vitatják, hogy a reformkorban fek-
tették le a születő magyar nemzetállam alap-
jait. Ekkor írták a Himnuszt és a Szózatot, a
nyelvújításban új ruhát kapott magyar nyelv
ekkor kapott hivatalos rangot, ekkor épült a
Lánchíd és az első vasútvonal Vác és Pest
között, és ekkor találta fel Jedlik Ányos a
keveset emlegetett, de annál többet emel-
getett nemzeti büszkeségünket, a fröccsöt is.

Nemzeti nedű • A nyári hűtőíz

Fröccs!

FO
T

Ó
: U

FI
/K

É
SM

Á
R

K
I

P
É

T
E

R

Fröccslelõhely 
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gyanígy furcsa lehet ott lak-
ni, és egy letűnt, vissza nem
hozható világ színterét látni

nap mint nap. Megmarad-e önál-
ló szellemű helynek az a telepü-
lés, amelyet egy másikhoz kap-
csolnak? Erre a kérdésre igen a
válasz, ha az ember Budafok ked-
ves kis utcáit járja. Erre a kérdés-
re nem a válasz, ha az ember Bu-
dafok központján halad át. Nem
olyan bonyolult arra menni: a
Móriczon felülsz a 3-as buszra, és
vesekőrázó utakon kb. 20 perc
alatt leszállhatsz a centrumban.
Elsőre ijesztő a látkép. Ellentétes
építészeti felfogások alakították a
központ arculatát: nehezen hihe-
tő, hogy ezt valamikor valaki
ilyennek akarta. Ha szabad ezt
tennem, inkább nem is írnám le,
hogy milyen, mindenesetre: kül-
ső kerület – ez jut az eszünkbe
azonnal. És nyugodt kisváros – ez
juthat az eszünkbe akár egy per-
cen belül, ha jó irányba indu-
lunk. Budafok az ellentmon-
dások és önellentmondások kis-
városa. 

A kertvárosias, villákkal, kicsi,
kanyargós utcácskákkal és sok fá-
val büszkélkedő Budafok ott
mond ellent önmagának, hogy
saját hagyományai ellenében jött

létre hagyományőrzőként. Mit is
jelent ez? A valamivel több mint
egy évszázada bekövetkezett sző-
lőpusztulás nyomán üresen ma-
radt területekre, a hegyi utak
mentén épültek ki a kertvárosi
részek. Az utcanevek máig a sző-
lőtermesztésre utalnak, kb. min-
den második kertben máig ágas-
kodik egy-egy már rég nem hasz-
nált pince szellőzőcsöve.
Budafok-Promontor helye már
a kora középkorban lakott volt,
de településként csak a 18. szá-
zad derekán jött létre Csepelről
átköltözött sváb zsellérek jóvol-
tából. Déli, délkeleti és délnyu-
gati lejtésű dombjai a szőlőter-
mesztésre tették alkalmassá –
de ez még nem minden, hiszen

Budafok különlegessége az volt,
hogy ezen földrétegek alatt
mészkő található: tehát nem-
csak a szőlőtáblák jelentek meg,
hanem mindjárt ugyanott a pin-
cék, pincészetek is. A kivájt
mészkő is értéket jelentett. Tűz-
vészek és járványok tizedelték a
kisvárost, de egészen a 19. szá-
zad végéig ezeknek derekasan
ellenállt. 

Budafok nyertese volt a dualiz-
mus, az iparosodás korának. A
Törley pezsgőgyár és pincészetek
ideköltözésével már a fővárosi
agglomeráció egyik legiparoso-
dottabb területének számított,
ugyanakkor megőrizte hagyomá-
nyait, és az ipartól mentes, műve-
lődés- és építészettörténetileg je-

lentős értékeit. Az 1880-as évek-
ben tomboló filoxérajárvány alig
hagyott egészséges szőlőterületet.
Azonban bor- és pezsgőtárolásra
alkalmas viszonyainak köszönhe-
tően Budafok „boros” karaktere
máig megmaradt. 

A második világháború után
aztán az történt vele, mint sok
más, önállóan lélegző település-
sel: a szomszédos Nagytéténnyel
együtt bevágták a közös, nagy Bu-
dapestbe. Az akkor alig két évti-
zede városi rangot viselő Buda-
fokról ugyanekkor telepítették ki
a német nemzetiségű lakosokat
is, megkezdődtek a lakótelep-épí-
tések, amelyek azonban jórészt
„csak” a városka északi peremét
és központját érintették, így a
(száz esztendeje) valóságos Buda-
fok, a szőlőhegyek és kis utcák vá-
rosa bár érintetlen – mai funkci-
ója, mivel a töretlen fejlődés a
múlté, valamint a legközelebbi
budapesti kerülettől (Kelenföld)
is kilométerek választják el: tulaj-
donképpen alvóvárosi.       – K. I.

Az ellentmondások és az önellentmondások kisvárosa:

Budafok
Furcsa lelkiállapotban lehet egy budafoki pol-
gár szeptemberben, amikor beköszönt a szü-
reti szezon, és borfesztivált rendeznek a kerü-
letben. 

Háros-sziget: Csak a nevében
sziget, hiszen feltöltöttek egy
részt, amely a Duna-parthoz
köti. A sziget élővilága fokozott
védelem alatt áll, nem messze
tőle egy középkori kolostor
romjai láthatók. 
Kamaraerdő: A normális idő-
szakban (tehát amikor nincs
felújítás-átépítés-egyéb rombo-
lás) a Móricz Zsigmond körtér-
ről induló 41-es villamos a bu-
dafoki városközpont előtt leka-
nyarodik jobbra, és Budapest
talán legszebb villamossza-
kasza után érkezik meg a Ka-
maraerdő végállomásra. A Ka-
maraerdő a főváros legeldu-
gottabb, alig ismert kiránduló-

helye, véget nem érő erdei ös-
vényekkel, szép tisztásokkal.
Campona: Vegyél, vegyél, ve-
gyél! Fogyassz, fogyassz, fo-
gyassz! És nemsokára itt a kon-
kurencia: már épül a budafoki
Auchan. A Campona nemcsak
az RTL Klub reggeli műsorá-
ról híres, hanem a Tropica-
rium cápáiról is.
Dézsmaház utca: Ebben az
utcában szinte minden ház
megmaradt az eredeti, száz-
kétszáz éves állapotában. Egy
internetes oldal szerint olyan,
mintha Szentendrét egy pince-
faluval keresztezték volna. Az
északi oldal, földbe vájt pincék
előtt álló házain a sváb építé-
szet jegyei.
Barlanglakás múzeum: Az

egyetlen megmaradt barlang-
lakás (a többit a kommunista
időben betemették) ma múze-
umként várja a látogatókat a
Veréb utcában.
Borkatakomba: Kábé húsz-
csillagos árakért cserébe igazi
unikátum. A leghíresebb buda-
foki étterem előtt japán turista-
buszok, a bejárat után valóságos
helytörténeti tárlat, aztán egy
pincér vár bennünket, aki udva-
rias, és figyelmeztet: az étterem-
ben hűvös a levegő.
István tanya: A központ leg-
jobb étterme. A 3-as busz meg-
állójától jobbra egy kedves kis
utcán harminc méter. Nyáron
kerthelyiség, garantáltan hű-
vös sör. Árak: mint egy vidéki
kisvárosban.

Helyek
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nyereg alatt puhítás marhaság, ezt László
Gyula is megírta, azért lett a cubák oda-
téve, hogy eleink gyógyítsák a ló feltört

hátát. Pedig ez a viszony – mármint húsé és
magyarságé – ősi és agyunk reptilis részének
kimozdíthatatlan része. Hiszen kinek a neu-
ronjai ne rándulnának össze egy darab füstölt
nyelv, egy szépen kiklopfolt csirkemell, vagy
egy vértől iszamos marhafelsál láttán? Ezt a
különleges viszonyt illusztrálandó elég legyen
utalnunk arra, hogy EU-csatlakozásunk kis hí-
ján meghiúsult amiatt, mert Brüsszelben fene-
kedni kezdtek a házi disznóvágásra. Képtele-
nek voltak megérteni, hogy itt nem egyszerű –
és meglehet, pusztán higiéniai szempontból
kissé cinkes – állatmészárlásról van szó, ha-
nem egyfajta áldozatról, amelyet isteneink
előtt mutatunk be, sűrűn bocsizva azért, hogy
elhagytuk a végtelen sztyeppét, letelepedtünk,
földet művelünk és megvesszük a dobozos Kő-
bányait. 

Innen nézve teljesen evidens, hogy a vi-
szonyrendszer kulcsfigurája a hentes. Ősvallá-
sunk papja, akit megmorgunk, ha rossz a
szentbeszéd, azaz mócsingos a karaj. A kitün-
tetett partnerség legfőbb jele, hogy a hentes a
legritkább esetben úr: csak keresztnéven is-
meretes. Ami egy rendes szerzetesrendben az
Anzelm, a Bernát vagy a Polikárp, az a hen-
teseknél a Sanyi és a Pista: az utóbbi időben
beférkőzött néhány Norbi és Krisztián is, ami
világosan jelzi, hogy vaskor közeleg. A hentes
tanácsadónk, bizalmasunk, egy előttünk is-
meretlen misztérium beavatottja, Luciferünk
mintegy a Vágóállat és Hús Terméktanács la-
birintjaiban. Meg lehet haragítani, és meg le-

het békíteni. És őrületes hibát követ el, aki
egyszerűen csak trancsírozóipari szakmun-
kást lát bennük: a minap az EP-választás ta-
nulságait elemezte Géza (jójó, nem Pista) az
egyik beszállítóval, s valami oktondi meg-
jegyzésre lenézően jegyezte meg Szűrös Má-
tyásról: „ja, korunk Szakasitsa”. Körbenéz-
tünk, hallja-e valaki, esetleg ott van-e a közel-
ben Kéri László, de nem volt. Géza mérhetet-
lenül udvarias, határozott és szakszerű, s bár
legalább négy-öt évvel fiatalabb nálunk, nem
csatlakozott a „sziamitkérsz?” – követők alja
népéhez. És csodálatos kézzel mér ki annyit,
amennyit kértünk, olyan még nem hagyta el
a száját, hogy „ötvenhét jó lesz?” – mert ezt
azért rendszeresen űzik a szakmában, hason-
latként a plébániai bitangkassza ugrik be itt,
nem is tudom miért.

A hentesüzlet annyiban is hungarikum,
hogy egyesíti magában a modern tömegétkez-
tetés, a kommunizmus által tönkretett kávéhá-
zi kultúra, a művelődési ház összes rokonszen-
ves vonását, mínusz kínai bolt az alagsorban. A
melegpult, ahol nagy darab csülköket, véres-
hurkákat, sőt rafináltabb helyeken szalonnába
göngyölt májakat lehet fogyasztani, a társasélet
olyan színtere, amelynél Széchenyi István is
dalra fakadna. A lakásépítési boomot a környé-
ken élvező kőművesek éppúgy ott tülekednek,
mint a doktor úr innen a tizenhét béből, aki-
nek ugyan megmondták, hogy ha nem akar
még egy koszorúérgörcsöt, sürgősen fejezze be
az almapaprika és a sült oldalas mértéktelen
zabálását, de ő rá se ránt, mert már olyan ke-
vés öröme van az embernek az életben, és a
gyerekek is alig jönnek. A hentesüzlet tehát de-

mokratikus. Az elvetemültebb helyeken van
még kassza is. Ott ül Jolika, akit reggel betesz-
nek a szűk üvegkalitkába, és este kiemelnek
onnan. Tőle azért sem lehet szabadulni, mert
ő az egyetlen, aki el tudja olvasni a Gyuszi
(okéoké, tudom, nem Sanyi) által írt számokat
a blokkon. A hentesüzlet tehát konzervatív. A
vevők pedig a hajdani aranykorra emlékezve,
szívósan ragaszkodnak egy valamikor kialakí-
tott sztenderdhez: hiszen ha jól belegondo-
lunk, miért ne lehetne a hús zsíros vagy kicsit
sápadt? Ám a nemzeti ébredés korában felál-
lították a mércét, és ez azóta úgy maradt: di-
vatba jöhettek a kövér majd a sovány nők, a
bikini, a trapéznadrág, az Onedin-barkó, és a
harántcsíkos ing, a szép hús viszont folyama-
tosan veres, diszkréten erezett, kicsit szivárvá-
nyos, sovány és az inaktól szépen megtisztí-
tott. Vagyis a hentesüzlet polgári hely. A kö-
nyörtelen piaci versenyben való fennmaradás
miatt a hentesüzlet újabban mindenféle járu-
lékos tevékenységgel is foglalkozik, lehet mus-
tárt, meg bambit, sőt joghurtot is venni – ehe-
lyütt visszautalok a Norbik elburjánzására. A
hentesbolti papírtálcán még az egyébként
borzalmas ízű műanyag tubusos mustár is át-
lényegül: markáns lesz, csípős és mégis bárso-
nyos. És nem tudom, hogyan csinálják, de a
kenyér mindig friss, még délután is. Csak sört
nem adnak. 

Vigyáznunk kell tehát a hentesboltra, mint
ahogy vigyáznunk kell minden apró, évtizede-
ken, évszázadokon átmentett csodára, a túró
rudira, a bazaltkockára, a fröccsre és a szóda-
vízre, a kézcsókra és a névnapra: ha ezek el-
vesznek, semmik leszünk.                  – R. R.
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Konzervatív hungarikum

Vigyázzunk 
a hentesboltra!

Konzervatív hungarikum

Vigyázzunk 
a hentesboltra!

Hóman Bálint: A magyar történetírás új útjai (Budapest, 1932) című kötetében kijelölte a fejlő-
dés irányait a humántudományok számára. Törekvésének számos, a „Magyarság és…” kezdetű
kötet lett az eredménye, magyarság és hús viszonyáról viszont alig tudunk valamit. 
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onkrétan a „reklámzabá-
lás” korszakát éljük, és in-
telligensnek tartjuk ma-

gunkat. Sőt, még arról is meg va-
gyunk győződve, hogy a
matekérettségin átesett emberek
szellemi immunitással bírnak az
agybutítással szemben. Örömmel
jelentem – hiszen sajnálattal ta-
pasztaltam –, hogy ez egyáltalán
nincsen így.

Természetesen jó nekünk intel-
lektuális potenciaként szemlél-
nünk önmagunkat, ugyanakkor
látni kell, hogy olyan lett ez a vi-
lág, hogy ami hat, az a legtöbb-
ször akkor is hat, ha nem akar-
juk. Vegyük tudomásul, hogy hiá-
ba van három diplománk „piédzs-
divel”, megfejelve egy egész pofás
kis pitbull kiragasztott képével a
hátsó szélvédőnkön, akkor is bele-
kóstolunk a „lenézett” világba –
ha másért nem, hát hogy tudjuk,
mit is akarunk lenézni. (Azokról,
akiknek bőven elég egy hang, aki
megmondja, hogy miről mit kell
gondolnunk, tehát ezen élő robo-
tokról most nem is beszélnék.) Ez
az értelmiség „keresztje”, amit
mellesleg sokan magukban moso-
lyogva, önként felvállalnak, koc-
káztatva, hogy hiperintellektuális
közegükből aláhullanak azok kö-
zé, akik a vásárlást követően még
a színházban is zakójuk ujján vise-
lik az amúgy csupán praktikussá-
gi szempontokból odakent már-
kajelzést. Egy hazai reklámfilmes-
sel beszélgetve lehangoló képet
alakíthattam ki a mi kis EU-kon-
form piacunkról. Az etika és a jó
ízlés minden béklyóját levetett
szakmában kíméletlen harc fo-
lyik, hogy megrendeléshez jussa-
nak a különböző reklámcégek. 

Az alapvető koncepció szerint
Európában kétféle felvevőkör lé-
tezik. Az egyik az angolszász típu-
sú reklámokra éhes, míg a mási-
kat a német kultúrkörbe rendsze-
rezi az állattan. A tipikus angol
reklámban a mondanivaló egy
poénra, egy gegre van kiélezve,
amit vagy harsány röhögés, eset-
leg ezen bizonyos savanyú – a ga-
ratíven lokalizálható – humoros

mellékíz következtében magunk-
ba fordulás követhet, és megfo-
gadjuk, hogy ezt a terméket ak-
kor most megveszem, vagy nem.
A német minta egészen másmi-
lyen. Ott be kell jönnie egy brün-
hildának a bevásárlóközpont pol-
cainak sorai közé, esetleg spontán
módon becsöngetnie egy három-

gyermekes, jól szituált családi
házba, ahol éppen csak a mama
van otthon és éppen a háztartást
teszi rendbe, az előző napi kutya-
viadal véres és borfoltos emlékeit
eltüntetve. Ekkor amolyan „fal”-
beszélgetés következik, amely csu-
pán két-három remekbe szabott
mondatot tartalmaz, de amiből
kiderül, hogy az épp fennálló és
egyben tarthatatlan helyzetet
csakis brünhildánk segítségével
tudjuk megoldani. 

Ekkor a kamera felé fordul fo-
gadott idegenvezetőnk és jóóól a
szájába rágja a jutalmat a nap vé-
gén szopogató célközönségnek:
Ez a folt! – nagyon makacs egyéb-
ként. Eddig a kis alpesi születésű
pásztorlányból lett üzletasszony
hagyományos mosóport használt,
és ezért tulajdonképpen elhanya-
golható eredményeket tudott csak
felmutatni az elmúlt két évtized-
ben. Most, itt odaadom neki – lát-
ják? – az úúúúj mosószert, amely-
lyel nemcsak a darabológyilkos

után tudunk makulátlan tisztasá-
got varázsolni, de még a házassá-
ga is jobb lesz és a lovakat sem lö-
vik le többé – ugye. Tehát nevez-
hetjük ezt amolyan „Ez a jó, ez a
rossz! Mondom ez a jó, és ez a
rossz – típusú marketingnek.”
Megfigyelhetők párhuzamok, visz-
sza-visszatérő motívumok az agyak

bombázásának szakmájában.
Legjellemzőbb a „bárgyú pa-

sas, vagy férj” témakör. (Még
hogy feminizmus, meg a nők
elnyomása…?!) Ez, mondhat-
nánk, internacionális és témakö-
rökön átívelő gondolat. A pa-
pucsférj hazajön a munkából és
bután néz brókerfizetéséből el-
tartott feleségére, hogy most mi-
vel mossa ki az olajfoltot hófehér
ingéből. Vagy: a család hülyegye-
rekének ugyanolyan UV-fehér a
pólója, mint a mintaapának, aki
nem érti, miért tudta egyből a ta-
nító néni, hogy kinek a felmenő-
je ő a szülői értekezleten. Avagy:
idétlen hangon beszélgető, túrá-
zást egy látcsővel a kezében imi-
táló hím (az ő oldalbordájával
egyetemben), aki egy rajzolt hód-
dal beszélget a fogak csillogásá-
ról – mindezt szánalmas hang-
fekvésben. Ez lényegében ugyan-
az a séma, mint az egészséges
táplálkozást, vagy a banki kölcsö-
nöket nem ismerő, buta, butább,

legbutább tag az erősebbik nem-
ből. Egyébiránt a banki reklá-
mok alapvetően a szélsőségek kö-
zött mozognak. Kényszeresen
igyekeznek vagy a fehérgalléros
gyárigazgatót példaként elénk ál-
lítani, vagy a kisembert, aki tö-
rülközővel oldalán rohangál a la-
kásban és szeretné megszerelni a
fürdés közben elromlott vízveze-
téket, holott az istenadta megte-
hetné, hogy hihetetlenül eladó-
sodik, és akkor nem kellene egy
tévéreklámban idétlenkednie.
Mindenesetre a hatásmechaniz-
mus egyszerű: használd a rágó-
gumimat, telefonálj az én rákkel-
tő tarifacsomagommal, esetleg
mosakodj az én szintetikus ba-
nánillatú tusfürdőmmel, és ha
megtörténik a varázs, máris
Monica Bellucci nyit be hozzád a
szobába és kéri el a számodat, a
tükörbe pillantva Conan, a bar-
bár izomfelépítése köszön vissza
rád, avagy jégvirágos lesz az ab-
lak, ha rálehelsz – hogy minek,
azt nem tudom. Bónusz: ha X
dezodort használunk, nem fog
az általunk használt tampon a
kulcscsomónkba gabalyodni a
táskánkban. Igazából ez a leg-
jobb. Az egész pedig: siralom-
völgy. Működő, szellemi siralom-
völgy. 

Tehát belenyugvásra fel! Ne
csodálkozzunk ezeken a dolgo-
kon mindaddig, amíg egy vidéki
IQ-harcos dirigálja nekünk a pes-
ti menő nyelvi fordulatokat, mi-
után kimászott a Való Villából.
Csá-csumi csá!     – PAULIK ANDRÁS

Anyu, anyu, vegyél nekem intelligens mosóport! Ugyan, kislányom,
legyen elég neked a repülő gabonapehely, a kékre ázott tisztasági betét
és, hogy „jobb veled a virág”! 

K A reklámzabálás korszakát éljük •Egyszerű hatásmechanizmus

Minden reklám
monnyon le! 

A papucsférj hazajön a munkából és bután
néz brókerfizetésébõl eltartott feleségére,

hogy most mivel mossa ki az olajfoltot
hófehér ingébõl
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gyanez a helyzet természetesen érvényes
ellenkező előjellel is, a csopperes helyé-
re jöhet mondjuk egy szőkített sziliko-

nos. A mikrotanga férfi ellenpárját viszont
nem tudom, azt azonban igen, hogy a szörfö-
zés örömeit már a szárazföldön átélhetjük. A
szörfözés imázsértékéből származó extrapro-
fit ugyanis már a strand előtti utakon is lefö-
lözhető a tetőcsomagtartón kunkorodó desz-
ka és egyéb hasonlóan látványos kiegészítők
segítségével, amelyekkel megspórolhatjuk
mondjuk a sportkipufogó vagy az ablakfóliá-
zás tetemes költségeit. 

A következő szárazföldi fázis a szörf felsze-
relése. Ez egyrészt valóban komoly és fárasz-
tó fizikai munka, mert a szörf összeállítása
nem könnyű. Valójában azonban egyórás
bodyshow, amelynek keretében megmutat-
hatjuk a szörfözés során kiszálkásodott váll-
és hátizmainkat, formás fenekünket. Ha
mindezt jól csináljuk, akkor a hátunk mögött
dühös csapkodást, félig lenyelt kacifántos ká-
romkodásokat hallunk. Ők voltak a potenciá-
lis vetélytársaink az homokparti imázs-
háborúban. A hozzánk közel eső ülő- és fek-
vőhelyek népsűrűsége viszont nőni fog. Sok-

sok mikrotanga hatalmas zöld lámpával a ke-
zében. De természetesen lehet lengőtekézni
és tollasozni is a Balaton partján.

A szörfözés sportértéke azonban még a fent
említett imázsértékénél is nagyobb. Elképesz-
tően megdolgoztatja az izmokat a válltól egé-
szen a lábszárig, jobban szálkásít bárminél. Fi-
zikai igénybevétel szempontjából leginkább a
síeléshez hasonlítható: a nap végére kiva-
gyunk, mint liba, de legalább lelkiismeretfur-
dalás nélkül guríthatjuk le a söröket. Folyama-
tos koncentrációt igényel, nem lehet elpilledni
a napon, mint mondjuk egy komótosan ringó
vitorlás kormányánál. A szél lovasa folyamato-
san küzd az elemekkel, hullámokkal, vadka-
csákkal, keresi a szelet, és legyőzi.

A szörfözés helyett árnyékban sörözők leg-
erősebb ellenérve a sportággal szemben an-
nak költsége, a sportszerek tetemes ára. 
A helyzet az, hogy igazuk van. Kárörvendve
sörözhetnek tovább. A legújabb fejlesztésű
deszkák ára a csillagokban van, és napszem-
üveget is vehetünk százezerért. De az első
megsikláshoz (ez az az állapot, amikor  sike-
rül a vitorlába fogni a szelet és szépen hala-
dunk a vízen) bőven elég a használt cucc,
aminek összes költsége akár százezer forint
alatt is tartható deszkástul, boomostul, vitor-
lástul és még ruhára is telik. Ideális például
egy régi öreg és jó széles deszka, mivel azon
könnyebb megtanulni az egyensúlyozás ne-
héz tudományát. Sőt ez kifejezetten ajánlott,
mivel a kezdeti kudarcok legfőbb okozója a
könnyűsége folytán túlságosan érzékeny desz-
ka lehet.  Elérkeztünk új hobbink egyik legér-
zékenyebb pontjához. Hogyan tanuljunk meg

szörfözni? A leginkább ideális állapot, ha van
egy türelmes barátunk, ismerősünk, aki felis-
meri, hogy a velünk töltött órák alatt szépen le-
barnulhat, jókat nevethet és még fényképeket
is készíthet rólunk, ahogy rémülten keressük a
kiutat a vitorla alól. 

Van továbbá az autodidakta módszer, vagyis
a „nemolyannehézezmegpróbálomegyedül”
stratégia. A közjó szempontjából akár a leg-
jobbnak is nevezhető, mivel feldobjuk a parton
unatkozó ánizsszagú pecások unalmas óráit,
az árnyékban sörözők népes hada bepisil az
örömtől. Ebben az esetben próbáljuk megje-
gyezni a hangosan nevetők arcát, de sokkal
jobb, ha eleve elfelejtjük ezt a lehetőséget. 

Keressünk inkább a parton egy szörfokta-
tót (a Balatonon kb. ötszázméterenként talá-
lunk egyet) és perkáljunk le neki húsz-har-
mincezer forintot. Ezért az összegért tíz-tizen-
öt órát tudunk venni az általunk igényelt idő-
beosztással. Ennyi idő alatt el tudjuk sajátíta-
ni az alapokat és a tanfolyam után magunk is
tudunk haladni tovább a szörftanulás rögös
útján. Ajánlott viszont egy jó szakkönyv be-
szerzése, amelyet tankönyvként tudunk hasz-
nálni az első években. Mivel ebből is van már
jó sok, ezért a Hajózási Felügyelet által jóvá-
hagyottat vegyük le a polcról.

A szezon végére szinte biztosan elérjük az
alapsiklás szintjét, amely az egyensúly megőr-
zésének és egyszerűbb fordulók kivitelezé-
sének tudományát jelenti. Ez már a szörf okoz-
ta élvezet első lépcsőfoka. A következő szezon
végén már a tengeren is kipróbálhatjuk ma-
gunkat, de ne felejtsük el a hazai pályán is be-
söpörni a babérokat.         – CZOTTER ANDRÁS

P U N C SP U N C S

Legyél te is szálkás szörfös!

Deszkások világa
Amikor a csopperes, a vízilabdá-
zó és a mixerfiú is elcsendesül
néhány percre, mikrotangák tu-
lajdonosai legeltetik szemüket
a szálkás hátizmaidon, akkor,
nos akkor megérkeztél a part-
ra te, a szörfös srác. 
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körvonalazódó tuc-tuc parti
elől barátaimmal az A38
hajó felé menekültünk,

hogy a folyó partján leülve ren-
dezzük végre közös dolgainkat.

A lépcsőn törött üvegcsere-
pek, szétdobált dekkek és sörös-
dobozok arra engedtek követ-
keztetni, hogy bizony volna
igény a Duna-parti ücsörgésre.
Pattanásos középiskolások taszi-
gálták üvöltözve a szívük válasz-
tottját lefelé a töltésen, ekképp
realizálva a vágyott testi kontak-
tust. De szép is ez – tűnődtünk
addig, amíg hangos roppanással
szét nem taposott mellettünk egy
sörösdobozt az egyik gyengeel-
méjű. A sör ránk fröccsent, én
már indultam feléje, hogy elkér-
jem az ellenőrzőjét, de elszaladt. 

Nagyban próbálkoznak
A főváros tisztítatlan szennyvi-
zével felhígított folyó kellő távol-
ságból szemlélve még mindig tu-
ristacsalogató látványelem, Bu-
dapest arculatának meghatáro-

zó eleme. Ezt Bojár Iván And-
rás, Cselovszki Zoltán, Wachsler
Tamás is felismerte, amikor
1998-ban nagyszabású Duna-
hídvízióval álltak az építész-
szakma és a városvezetés elé. A
Várbazár és a Vigadó tér közé
egy kétszintes gyaloghidat ál-
modtak. Alsó részén éttermek,
kávézók üvegablakain át lehe-
tett volna sörfröccsenéstől és
egyéb kellemetlen környezeti
hatásoktól védetten szemlélni a
vén folyót, míg fent fás, ligetes
környezetben lófrálni oda-visz-
sza. 

A híd végül tervrajzokon ma-
radt, annak ellenére, hogy
egyetlen fillérjébe sem került
volna Budapestnek. Megvaló-
sult azonban az Erzsébet térről
a IX. kerület Duna-partjára épí-
tett Nemzeti Színház, és épül a
Modern Művészetek Múzeuma,
továbbá a közel ötezer férőhe-
lyes nagy konferenciaközpont. 
Az üzleti világban otthonosan
mozgó szocialistaközeliek csal-

hatatlan szimattal kaparintot-
ták meg a XI. kerületben az ön-
kormányzati Öböl Kft.-t, mely
szándéka szerint a Kopaszi-
gáton kulturális és szórakoztató
központ építésére jött létre. A
Leisztinger Tamás érdekeltségé-
be tartozó társaságok már dol-
goznak a sportpályákat, aqua-
parkot és éttermeket is magába
foglaló komplexum megvalósítá-
sán. Különös pikantériája az
ügynek, hogy a Lágymányosi-
öböl térfoglalói (az Eravis és

Arago Rt.) ügyes önkormányza-
ti lobbizással többségi tulajdont
szereztek, így közösen bábás-
kodhatnak a project felett olyan
jobboldali politikusokkal, mint
a fideszes Balás-Piri László, és a
jobbikos Tasnádi András. 

Testközel
A Margit hídról (kedvező fekvés
esetén még a 6-os villamosról is)
jól látható: tangás polgártárs-
nőink vonalaitól eltekintve nem
sok izgalmas részt tartogat a
kétszer 32 kilométernyi partsza-
kasz – gondolhatná a Pest és
Buda között napi rutinban ingá-
zó megfáradt munkaerő. Pedig
a turistaszezon beálltával az
egyéni igyekezet és vállalkozó
szellem ígéretes szolgáltatásaira
lelhetünk. Biztató kezdeménye-
zés volt tavaly a pesti plázs,
mely ugyan az éledező kispolgá-
ri öntudaton megpattanva gel-
lert kapott, idén azonban már
ráérezve a fiatalok körében éle-
dező Duna-feelingre, talán a bu-
dai oldalon is pálmafákkal ör-
vendezteti meg az arra járókat
Bér Beatrix konkurense.

Talán Schmitt Pál kreatívjaitól ered az ötlet, de sajátunk is lehetne az elvárás, hogy Budapest
legyen a Duna fővárosa. A változtatás igényének szele bennünket egy Zöld Pardonban véget
érő Emil.Rulez!-koncert után legyintett meg. 

Nagy ívű tervek, ígéretes fejlesztések, jacuzzi és pálmafák • Duna-part, 2004

Folyami folyamatok
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Ahova a nyár is kikapcsolódni jár



P U N C SP U N C S

3 12 0 0 4 . J Ú L I U S

Az óbudai partszakasz felől
indulva a városrész jellegzetes
kis utcáinak hangulata kevere-
dik a bontás alatti gyár- és rak-
tárépületek lepattant szürkesé-
gével. A Müllerpéter-sziget az
In-Kal Security védelme alatt
áll. Ottjártunkkor a kopasz,
erős a „még a pókembert is le-
szedem a hídról, ha kell” arcki-
fejezéssel motyogta épp az adó-
vevőbe, hogy „látom a csopor-
tot” – jelezve, egy tucat kisisko-
lás halad át a hídon. Tarkónkon
érezve a fekete ruhás tekintetét,
a vízpart felé vettük az irányt.

A Demszky-tornádó előtt két
nappal érkező vihar elképesztő
pusztítást végzett a folyó part-
ján. Másfél méter vastag ketté-
tört fatörzsek tucatjai jelezték a
szélirányt. Ettől eltekintve azon-
ban a ráckevei Duna-ághoz ha-
sonlatos, háborítatlan horgász-
idill ütötte fel a fejét. Killboat
kettes és négyes húz a part és a
sziget között, tehát a sportélet is
rendben. A kiépített töltés olda-
lában szabályos gyalogút vezet
egészen az Árpád-hídig. A graf-
fitizők mekkája. Itt még a beton
repedésein kibújó cserjék is kék
meg piros színűek. Viharvert
téglaépület térdig érő ajtóval. A
kiírás szerint vigyázzunk, mert
a kutya harap. Mellette két mo-
bilszám. Nyilván nincs otthon
az eb. Hívd, ha kell valami.

Pénzes arcok figyelmébe
A Hajógyári-szigetre a déli hí-
don át megyünk. A Dokk nevű
szórakozóhely bejárata előtt a
BMW-reklám sokat elárul a cél-
közönségről: 200 fölött, 6.6
alatt. Az épület mögött már az
elképesztően tiszta vizű öböl,
még a másfél méter mélyen
úszó halak is látszanak. Ameri-
kai tengerpartot idéző jachtok
tucatjai horgonyoznak, a tényle-
ges helyszínre csupán a ronggyá
tépett magyar zászlók lengede-
zése utal. A hajógyártás talán
utolsó tárgyi emléke a hatalmas
öböl fölé magasodó, funkcióját
vesztett bádogtető. Figyelmün-

ket azonban a háttérben meg-
épített úszó sziget köti le, amely-
re kis gyaloghíd vezet. A korlá-
tot végig olajfáklyák szegélye-
zik, és, szombat délelőtt lévén,

az előző napi party szemete. Kö-
zelebb érve aztán kiderül, hol
múlathatják az éjszakákat a
pénzszakma öltönyös napszá-
mosai. A takarítószemélyzet ed-

dig még soha nem látott szám-
ban szétdobált TXC, Red Bull,
Bomba és Mega Force energia-
italos palackokat söpörget, a
Dokk Beach névre keresztelt

szórakozóhely úszómedencéjébe
(így hívják) friss vizet pumpál-
nak. Koktélbár, jacuzzi, pálma-
fák. Vízi taxi, luxushajó, 27 ezer
egy fél órára. Jó, hogy van.

Végül, hogy teljes legyen a
floridai érzés, az öböl hátsó har-
madában komplett vízisí-paradi-
csomot szerkesztett a Varga's
club szerény tulajdonosa. A von-
tató motorcsónakot óriási drót-
kötélpálya pótolja. Felbukkaná-
sunkat egy gumiruhás, bukósi-
sakos lány háromszoros vízbe
zuhanással nyugtázta. Érdek-
lődnénk a részletekről helyben
(mi, mennyi, miért) de elirányí-
tanak. (Árlista: www.vargas-
club.hu) A part tetején vezető
betonúton ellépünk még egy
850-es boxer motoros gépsár-
kány elől, aztán kiülünk a te-
raszra, és elhessegetjük ma-
gunktól a másik sziget, a csepe-
li tudatalattiban kísértő képét. 

– AMBRUS BALÁZS

Az általunk ismert legjobb
pincészetek borai sorakoznak a
Varga's club éttermének
állványán, Vylyan, Gere, Tiffan,
Bock, bár az étlapon bor egyál-
talán nem szerepel. Mi mégis
borospohárral a kézben tud-
juk elképzelni a vízisíelők

bámulását az étteremnek
helyet adó töltésről. A délelőtti
órákban csak a terasz van nyit-
va, a pincér figyelmesen igazít
útba, amikor az étlap után
érdeklődünk. S bár kérésünkre
hoz egyet, kiderül, az árak
délután már nem irányadóak,
ugyanis a helyiség épp most
kerül át Varga úrtól a Dokk
Beach tulajdonába. A régiek

szerint egy mozarella koktél
1300, hátszín steak 2900. Ha
mindezt mondjuk egy
Camparival akarnánk beelőzni,
azért is 700-at fizetnénk. A
csapolt Pilsner Urquell korsója
600 Ft volt. A hely atmoszférá-
ja nappal akár családinak is
nevezhető, az éjszaka beálltával
azonban az erőemberek és 5-ös
BMW-k gyűjtőhelyévé alakul.

A nedűk 

A személyzet eddig még soha nem látott
számban szétdobált TXC, Red Bull, Bomba
és Mega Force energiaitalos palackokat
söpörget, a Dokk Beach névre keresztelt

szórakozóhely úszómedencéjébe 
(így hívják) friss vizet pumpálnak
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Nem angol gyarmati tisztviselõk klubja, hanem a Hajógyári-sziget egyik kedvelt helye
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át Jim, tegnap a Muzsika
Hangja volt a tévében –
indokolta valamikor

1983-ban az Egyesült Államok
40. elnöke kabinetfőnöke kér-
désére, hogy miért nem olva-
sott bele a számára összeállí-
tott tárgyalási tematikába egy
fontos csúcstalálkozót megelő-
zően. Reagan gyakran vált po-
litikustársai és a média gúnyo-
lódásainak célpontjává egysze-
rűsége, vélt és valós művelet-
lensége miatt. Az amerikai li-
berális értelmiség ki nem áll-
hatta, a nyugat-európai balos
elit pedig – közös kórusban ká-
rogva a „létező szocializmus”
ideológiai korifeusaival – egye-
nesen a Détente-ot és a kelet-
nyugati „megbékélést” fenye-
gető primitív és veszélyes cow-
boynak tekintette. Valóban: a
vidéki kisvárosi Amerika sze-
rény közegéből származó
„Ronnie” anélkül érkezett hol-
lywoodi kitérővel a washingto-
ni politikába, hogy kijárta vol-
na az Ivy League elitképző
egyetemeit. Ennek is köszönhe-
tően a részletekkel nemigen
szeretett bajlódni, a piszkos
munkát inkább jól felépített
csapatára hagyta. 

A közepes képességű film-
sztárból lett kaliforniai kor-
mányzó, majd elnök azonban
nagyszerűen érezte az ameri-
kai „néplelket”, s ezen adottsá-
ga kitűnő kommunikációs
készséggel párosult. Szilárd,
morális alapokon meghirdetett
politikája óriási energiákat sza-
badított fel az amerikai társa-
dalomban. Konzervatív forra-
dalma a hetvenes évek deka-
denciája, kudarcai és botrá-
nyai, Vietnam, Watergate és a
teheráni túszejtési akció sokk-
ja után új lendületet adott az
Egyesült Államoknak. Addig
divat volt Amerika hanyatlásá-
ról beszélni, Reagan elnöksége
végére viszont már a világ leg-
dinamikusabb gazdaságáról és
egyetlen szuperhatalmáról cik-
kezett a sajtó.

„Sok kérdésre van egyszerű
válasz – egyszerű, de kemény.
Valójában a bonyolult válaszok
a könnyűek, mert azok megke-
rülik a kemény erkölcsi kérdé-

seket” – mondogatta világné-
zetéről, amely egyszerűségé-
ben volt igen hatékony. Kon-
zervatívként hirdette, hogy az
állam nem telepedhet rá a gaz-

daságra: radikális és konzek-
vensen véghezvitt adócsökken-
tési programja révén az ameri-
kai gazdaság versenyképessége
a nyolcvanas években a nagy
vetélytársak rovására ugrássze-
rűen javult. Mint ahogy kon-
zervatívként volt Reagan kö-
nyörtelenül antikommunista
is, aki a korábbi adminisztráci-
ók „pragmatizmusa” helyett
felvette a kesztyűt, ha Moszkva
provokációiról volt szó. Elítélte
és erkölcsileg tarthatatlannak
vélte a „kölcsönös megsemmi-
sítés” (MAD) doktrinájára épü-
lő status quo-politikát és szilár-
dan hitte, hogy a „Gonosz Bi-
rodalma” legyőzhető. Beindí-
totta az amerikai történelem
egyik legnagyobb fegyverkezési
programját, negyedével emelte
pár év alatt a védelmi költség-
vetést. Válaszul a közép-
hatótávolságú SS–20-as raké-
ták jelentette kihívásra, min-
den tiltakozás ellenére keresz-
tülvitte a Pershingek telepíté-
sét Nyugat-Németországban. A
történelem később igazolta az
akkor dühödten támadott pro-
gramot: Reagan olyan fegyver-
kezési versenybe kényszerítette
bele a Szovjetuniót, amelyet az
már nem volt képes finan-
szírozni.

Reagan rendíthetetlen kiál-
lása a közép-európai rendszer-
váltó erők számára bátorítást
és reményt adott, és persze sok
esetben naivnak és megalapo-
zatlannak bizonyuló várakozá-
sokat keltett az amerikai poli-
tika jövőbeni alakulását illető-
en – egyes magyar konzervatí-
vok például éppen ebből kiin-
dulva táplálnak mind a mai na-
pig illúziókat a republikánu-
sokkal kapcsolatban. Mindazo-
náltal erősen valószínűsíthető,
hogy nélküle a kommunizmus
is tovább bírta volna szuflával,
ezért aztán ne szégyelljük be-
vallani: életművének mi, ma-
gyarok is felmérhetetlenül so-
kat köszönhetünk. 

– BENKŐ LEVENTE

Elment a Nagy Kommunikátor

A remény
embere
Elnöksége idején a XX. századi amerikai politi-
katörténet egyik legellentmondásosabb szemé-
lyiségeként tartották számon, ma már általános
megbecsülés övezi nevét. Húsz éve még hábo-
rús uszítónak titulálta a világ egyik fele, minapi
temetésén viszont felvonult a nemzetközi elit
színe-java. Pár héttel ezelőtt, kilencvenhárom
éves korában elhunyt Ronald Reagan. 
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ényegét tekintve sikerült res-
taurálnia az 1950-es évek
legfontosabb egyházpoliti-

kai elemeit, s bár a szavak szint-
jén továbbra is hangsúlyozottan
igyekezett elhatárolni egyházpo-
litikáját a Rákosi-korszaktól, a
gyakorlatban az egyházak rend-
kívül aprólékos ellenőrzését való-
sította meg.  1958-ban a párt
meghirdette új egyházpolitikai
alapelveit, amely a vallásos világ-
nézet és a klerikális reakció elleni
harc megkülönböztetésén nyugo-
dott, s az egyházaknak lojalitásu-
kért cserébe viszonylagos nyugal-
mat, valamint egy igen erőtelje-
sen korlátozott és ellenőrzött
mozgásteret ajánlott. Kádári
megfogalmazásban „megsemmi-
sítve a klerikális reakció ellenfor-
radalmi kísérleteit, az egyházak-
kal pozitív együttműködésre tö-
rekszünk”. A legális és illegális
egyházi tevékenység határainak
gondos összemosásával azonban
kizárólag a hatalom kényétől füg-
gött, hogy mi minősült „kleriká-
lis reakciónak”, s így szinte bár-
mely egyházi tevékenység ellen
fel lehetett lépni adminisztratív
eszközökkel. 

Harc a reakció ellen
Az egyházak körüli hurok ismé-
telt megszorítása, a velük szem-
ben folytatott politika határozott
megkeményedése, a kádári be-
rendezkedés szilárdulásával
1960-ban következett be. Ekkor
fogadta el a párt Politikai Bizott-
sága azt a határozatot, amely a
belső reakció elleni harc fő irá-
nyait 1956 óta először az egyhá-

zakra is kiterjesztette. A határo-
zatot több hullámban újabb ad-
minisztratív intézkedések követ-
ték. A református egyházi reak-
ció elleni harc középpontjába a
forradalom alatt létrejövő, az egy-
ház megújítását zászlajára tűző
laza szövetű egyházi szervező-
dést, a Református Megújulási
Mozgalmat (MUM) állította az új-
jászerveződő politikai rendőrség.
Az egyházpolitika keményvonala-
sainak előtérbe állításával újra
felmerült a Megújulási Mozga-
lom vezetőinek eleddig elmaradt
felelősségre vonása is. A megvaló-
sult per azonban megint csak
nem az egyházi ellenzék vezető
alakjai, hanem egyházpolitikai-
lag kevésbé kiemelkedő, vidéki
lelkészek ellen realizálódott. Ál-
lamellenes összeesküvés címén a
Tolna megyei Bátaszék reformá-
tus lelkipásztora, Székely Dezső,
és a decsi lelkész, Cseh Benő ke-
rült a vádlottak padjára. A
bátaszéki per abban is emlékezte-
tett az 1951-es eljárásra, hogy új-
fent egy eredendően a reformá-
tus egyháztól független ügyhöz
csatolták a református szervezke-
dés nyomozati anyagát. Az iratok
tanulsága szerint az eredeti
bátaszéki ügy, az 1958 márciusá-
ban felújított ún. csendőrügyek
sorozatába illeszkedett volna, s az
egykori háborús és népellenes
bűncselekmények elkövetői, vala-
mint az ellenforradalomban
részt vevők személyi egyezését
lett volna hivatva helyi szinten
igazolni.

Még meg sem száradt a tinta
Székely Dezső ítéletén, amikor

már egy újabb országos, „refor-
mátus irányítású államellenes
szervezkedés” kirobbantására ké-
szült a BM. A „Hitvallók” fedő-
névre keresztelt ügyben a politi-
kai rendőrség gyakorlatilag a
KIE-per során kivajúdott koncep-
ciót húzta rá a Megújulási Mozga-
lom és Székely Dezsőék ügyére.
Megszületett az 1948 óta konti-
nuus református egyházi összees-
küvés teóriája. 

„Hálózatfejlesztés”
„A birtokunkban lévő adatok
szerint a Pógyor által irányított
szervezkedésben részt vettek
mindazon személyek, akik a je-
lenlegi aknamunka részesei.”
Mindezek ellenére ismét lekerült
a napirendről az ügyosztály ere-
deti javaslata, a bírósági felelős-
ségre vonás. „Figyelembe véve
azt a politikai követelményt,
hogy intézkedéseink ne tömörít-
sék, hanem bomlasszák a protes-
táns reakciót. Eljárásainknak
olyan megalapozottnak kell len-
ni, hogy ne zavarják a vallásos tö-
megek hangulatát.” A „vallásos
tömegek hangulatának zavarta-
lanságára” tekintettel a Hitval-
lók ügyében nem indult bírósági
eljárás. A nyomozás során felgyü-
lemlett információkat a jelentés
szerint „hálózatfejlesztésre, és az
egyházi reakció bomlasztására”
használta a politikai rendőrség.
Az ügyben érintett lelkészek fele-
lősségre vonását a BM átruházta
a lojálisnak tekintett egyházveze-
tésre. A világiak esetében pedig –
miként a BM fogalmazott – „az
anyagokat az ÁEH és a KISZ-

szervezetek rendelkezésére bo-
csátjuk. A vezető szerepet betöltő
ifjúsági vezetők egy kisebb részét
javasoljuk állami szervek útján
fegyelmileg az egyetemekről és a
középiskolákból eltávolítani.
Többségükkel szemben nevelő-
munka szükséges.”

Az ellenõrzés maradt
Utoljára 1967-ben, az utolsó re-
formátus egyházi perként szá-
mon tartott második KIE-perben
került – ekkor már a III/III fő-
csoportfőnökség – egyházi alosz-
tályának az asztalára az ötvenes
évek koncepciógyártási sémáit
követő, 1948-tól kontinuus illegá-
lis református szervezkedés teóri-
ája. A per előkészítői oldalakat
másoltak át az 1951-es per ítéle-
téből a hatvanhetes per indoklá-
sába. Az ügy nemzetközi bot-
rányt kavart, és meglehetősen kí-
nosan érintette a toleráns és
együttműködő állam képét épít-
gető kádári egyházpolitikát. A
Legfelsőbb Bíróság végül az íté-
letet megváltoztatva, államelle-
nes összeesküvésre való előké-
szület helyett az egyesületi joggal
való visszaélésnek minősítette a
perbe fogott lelkészek és világiak
által végzett ifjúsági munkát. Az
1951-ben kiformált „református
összeesküvés” koncepció másfél
évtizedig állt a református reak-
ció elleni állambiztonsági mun-
ka középpontjában, és ez az egy-
házi ellenzék legszélesebb köre-
ire kiterjedő totális megfigyelési
rendszer kiépüléséhez vezetett.
Az 1960-as évek végétől azon-
ban a látványos adminisztratív
eszközök háttérbe szorultak, s a
politikai rendőrség új, kifino-
multabb, kevésbé szembetűnő
módszereket vetett be az egyhá-
zi élet ellenőrzésére, manipulá-
lására, az egyházi ellenzék sem-
legesítésére. 

Az egyházakkal szembeni fel-
lépés bizonyos formái lazultak,
az egyházak totális alávetésén és
ellenőrzésén azonban mindez
keveset változtatott.    – KISS RÉKA
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Az 1956 végén, 1957 elején a meglehetősen ingatag alapokon álló
rendszernek sem érdeke, sem módja nem volt az egyházakkal való
nyílt konfrontáció felvállalására. 1957 második felére azonban a mind
magabiztosabbá váló Kádár-kormány az egyházpolitika terén is jelen-
tős sikereket könyvelhetett el. 

Volt-e református koncepciós per? • A politikai rendőrség kulisszatitkai

„Hitvallók” és aknamunka 

L



gyrészt úgy véljük, hogy az
olyan keresztényi dolog,
bár előre tudjuk, hogy az

öreg fikázni fogja a főztünket
(pedig mit lehet elbökni a sült
krumplin?), megjegyzéseket tesz
a lakásban uralkodó állapotokra
(joggal) és hosszú történeteket
mesél Micikékről, Tibikről. Azt
hisszük, hogy szórakozunk egy
kicsit, beszélgetünk a régi szép
időkről. 

Ez súlyos tévedés. Józsi bácsi
politikai világnézetét tekintve
Dzsingisz kántól enyhén jobbra
áll (ez még nem volna baj), és e
világnézetének még társadalmi
támogatást is szerzett: egy dara-
big önkormányzati képviselő volt
(még ez se). Itt elsajátított egyfaj-
ta vitamódszert, amelyet
Lavrentyij Berija és Major Ákos
népbíró közösen dolgozott ki. Ve-
le egy helyiségben tartózkodni és
beszélgetni olyan, mintha
Imrédy Béla fürdőszobájában
laknánk: inspiráló, de érezzük,
hogy útban vagyunk. Az ebéd vé-
géig mégis egészen jól meg-
ússzuk, és aztán a feketénél, egy
teljesen ártatlan kérdésnél, bo-
rul minden. Amikor bevalljuk,
hogy Erdélybe megyünk nyaral-
ni, Józsi bácsi homlokára felhő
ereszkedik. „Tudod Öcsi (ennek
az eredetét inkább hagyjuk – a
szerz.), én is jártam ott, és lát-
tam, hogy miképpen szenvednek

magyar testvéreink.” A „mikép-
pen” pátoszától fellelkesülve gya-
nútlanul bólogatunk. „És tudod,
szerintem, azért több van ott,
mint kétmillió magyar.” „Khm.”
– feleljük sokatmondón. „Én
mindenütt találkoztam magya-
rokkal.” Mi is: a szőkékkel meg
jártunk is – ezt azért nem mond-
juk. „És tudod, Öcsi (mondom,

hagyjuk), én mán nem hiszek
ilyen hülyeségekben, mint a ha-
tárok eltűnése, meg autonómia.
A kettős állampolgárságot aláír-
tam, de csak azért, mert ez is cse-
szi az olájok meg a tótok csőrét.
Nincs más lehetőség, vissza kell
szereznünk azokat a területeket.
Csak akkor lesz itt béke.” Józsi
bácsi várakozón pislog felénk.
Megjegyezhetnénk, hogy most is
béke van, de nem tesszük. Igazá-
ból azért rossz a lelkiismere-
tünk, mert magunkban mi is
sokszor eljátszottunk a gondolat-
tal, hogy életünk alkonyán vala-
hol Hunyadban az ámbituson ül-
ve teszünk igazságot a föld egy-
szerű népe között, miközben
béreseink az udvaron járatják a

lovainkat. Szivarozunk, megy le
a nap, és Ioan a kezünket csókol-
gatja, mert orvvadászásért nem
küldjük be Petrozsényba a szol-
gabíróhoz. Ilyen szívünk van ne-
künk, ilyen arany. 

Először megjegyezzük Józsi
bácsinak: itten a csalán mi far-
kunkkal történő verésének fenn-
forgása van, hisz őt már nem fog-
ják behívni, hogy visszafoglalja
Erdélyt. De rendben – folytatjuk
szívósan – szerezzük vissza: két
kérésünk van csak. Nem szeret-
nénk a páncélosokhoz kerülni,
mert nem bírjuk a szűk, bezárt
helyeket. Másfelől kéne valakit
találni, aki Nagyváradon, Kolozs-
váron vagy Fogarasban falhoz
csapkodja a román csecsemőket,
ez ugyanis szépérzékünkkel alap-
jaiban ellenkezik. Ha Józsi bácsi
ezt vállalja, akkor örömmel me-
gyünk. Mert logikus ugye, hogy
ha egy 70-80 százalékban romá-
nok lakta erdélyi városból ma-
gyar területet szeretnénk csinál-
ni, akkor ottan radikális demog-
ráfiai intézkedésekre van szük-

ség. És nem lehet azt mondani,
hogy a románok menjenek vissza
oda, ahonnan jöttek, mert nem
jöttek sehonnan, ott voltak, vagy
éppen csak nincs kedvük elmen-
ni. Egyébiránt meg lépjünk ki a
NATO-ból, az EU-ból, és a GDP
húsz százalékát fordítsuk fegy-
verkezésre: akkor menni fog. Jó-
zsi bácsi riadtan tiltakozik, de-
hogy gondolt ő háborúra, Isten
ments. Békés úton, úgy kéne re-
víziót elérni. „Aha” – mondjuk
gonoszul. Ennek ugye két útja
van: a szomszédok önként le-
mondanak saját területük egy ré-
széről. Hasonlóra számos példa
akad az elmúlt ötszáz év európai
történelmében, bár hirtelen nem
jut eszünkbe egy se, de már itt

van a nyelvünkön. Esetleg a
nagyhatalmak rászólnak szlo-
vák, román és szerb testvéreink-
re, hogy adják vissza ezeket a te-
rületeket. Ilyen már volt, bécsi
döntéseknek nevezték őket rossz
vége lett és unter uns: mi is kicsit
elbaltáztuk. De Schröderről és
Bushról egyáltalán nem,
Stoiberről se, Chiracról végképp
nem, Berlusconiról és Blairről
korlátozott mértékben, Kofi
Annanról meg hangyányit se
tudjuk elképzelni, hogy térképe-
ket szab át. Na igen, vonul vissza
Józsi bácsi, de azok a területek
nem Ukrajnához, Szerbiához
vagy Szlovákiához tartoztak,
amikor azok az államok létrejöt-
tek a kilencvenes években, fel le-
hetett volna lépni, csak Antall
gyáva volt és nem akarta. Szen-
dén kérdezzük meg, hogy tudta-
e: Ukrajnának annyi lakosa van,
mint Nagy-Britanniának, és lé-
nyegesen több nukleáris robba-
nófeje. A szerbek megpróbáltak
minden szerbet összehozni egy
államba, zajos „Hogy volt! Szer-
ző, szerző!” – kiáltások közepet-
te, és tomboló sikert arattak.
„De az a vatikáni intézet is írt az
ENSZ-nek, hogy felül kell vizs-
gálni Trianont” – hebeg az öreg,
olvasta az újságban. E ponton rö-
högjük szembe és javasoljuk ne-
ki, hogy keresse meg azt az inté-
zetet a neten. 

Hangunkat elmélyítjük, Józsi
bácsi szemébe nézünk: Erdély-
be, Kárpátaljára, Szlovákiába és
a Vajdaságba nem katona kell,
hanem traktor, OTP-bank, Mol-
kút, szórványkollégium, magyar
nyelvű tanári továbbképzés, tele-
ház, iskolabusz, könyv, rádió,
ösztöndíj, egyetem, főiskola,
rendszergazdák hada, műemlék-
gondozás, falusi turizmus, eset-
leg autonómia: a hülyeségből
most már kicsit sok lesz.

Az öreg kirúgja maga alól a
széket és menni készül: „Csalód-
tam benned” – mondja szigorú-
an.

Még szerencse – mondjuk mi,
vigyorogva.           – TVISZT OLIVÉR
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Oli bácsi megmongya a frankót

A revízióról
A szalmaözvegyi lét – Bruce Willis teljes alkotói
munkásságát becsülve, de azzal mélyen egyet
nem értve – nem valami fáklyásmenet. Az em-
ber beszorul a pizzafutár-videotéka-dobozos
sör bermudaháromszögbe, ezért először jó öt-
letnek tűnik, hogy Józsi bácsit, apánk nagy-
bátyját, aki épp csak átutazott és hozott egy kis
hazait és „felhívtalakgondoltamitthonvagy”,
meginvitáljuk ebédre.
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Elõször megjegyezzük Józsi bácsi-
nak: itten a csalán mi farkunkkal

történõ verésének fennforgása van,
hisz õt már nem fogják behívni, hogy

visszafoglalja Erdélyt



egyen a harminc perc tűrés-
határon belül, azaz legyen
fogyasztható tea mellé,

keksz helyett, és adja le az MTV,
műsorváltoztatással élve fő mű-
soridőben. Nem, ne meccses na-
pon. A szerkesztő-riporter legyen
Világi Gyula.

Ez lehetett a június 28-án este
bemutatott film szikrája. Hát, bi-
zony, ez kipattant. Aki látta a
Bean-filmet (amikor az Ameriká-
ba várt művészettörténész helyett
a londoni múzeum teremőre ér-
kezik, és játssza el a műértő sze-
repét, még előadást is tart), an-
nak fura gondolattársításai vol-
tak, az biztos. Medgyessynek va-
lóban jól áll a „közülünk való”-
szerep itthon. De egy ilyen utazás
esetében ez a módszer röhejessé
teszi. Olyan, mint az említett

Bean-film hőse vagy az a srác a
Matáv-reklámból, aki odébb te-
szi a kapufát a brazil-meccsen,
kitolja a szumóst az épületből és
megjelenik a NASA monitorjain.
Minduntalan azzal a kérdéssel
szembesülünk, hogy mit keres
ott az az ember? Ha pedig mint
jó polgárok, érdeklődve nézzük a
filmet, hiszen mégiscsak a mi mi-
niszterelnökünk látogatását rög-
zíti, előbb-utóbb rosszul kezdjük
érezni magunkat. 

Nos, egy kaliforniai focimecs-
csel kezdődik a vizit, Medgyessy,
a lesszabályok tudora, helyi ma-
gyarokkal beszélget. Azok kér-
dezgetik: miért jött? Válasz: mun-
kahelyteremtés, többek között.
Viszont válasz: az jó, mert akkor
lesz otthon munkám. A szerkesz-
tő-riporter in catedram a viszonyt

helyreállító látogatásnak nevezi
az Amerikában töltött pár napot. 

Kedves látvány az is, ahogy
George Pataki new york-i kor-
mányzó dolgozószobájának ajta-
jában a harminc perc alatt mind-
végig megbabonázva vigyorgó
Kovács László félreugrik a kép-
ből, hogy a kamera együtt rögzít-
se a politikust és a miniszterelnö-
köt.

Aztán Bushnál. A látogatás-
hoz jó antré volt a magyar kato-
na iraki halála – remélem, egy-
szerű, gusztustalanul elcseszett
félrefordítás volt csupán Bush
azon mondata, hogy nagyra ér-
tékeli (nem a hozott áldozato-
kat, hanem) az áldozatot… Bush
rendes pasasnak nevezi válasz-
tottunkat, ami, teszi hozzá a
szerkesztő, Amerikában nem
csekélység, álljon bárhol is Bush
népszerűségi mutatója. A szer-
kesztő azt gondolhatta, hogy ez-
zel a mondatával hozta legköze-
lebb hozzánk Medgyessyt (Bush-
sal együtt), de talán itt vétett a
legnagyobbat. Az elnöki szerep-
ből kinyilatkozó Bush mint em-
ber jelenik meg ebben a mon-

datban, amellyel viszont a mi
miniszterelnökünket „nyilatkoz-
za ki” a miniszterelnöki szerep-
ből. Rendes pasas – ennyi. Egy
kedves, jóravaló teremőr, egy
jófej pacák, aki tök szimpi,
ahogy mellettem vigyorog, mi-
közben én a világpolitikai im-
pulzusokat küldözgetem. Elfér
mellettem, nem zavar. 

De hogy ne maradjunk adó-
sak egy igazi, tőről metszett
Medgyessy-aranyköpéssel, íme: a
Fehér Ház kertjében egyszemé-
lyes sajtótájékoztató egy esernyő
alatt. Ekkor hangzik el az egész
vizit mélyről jövő szubsztanciá-
ja: hogy „látogatást tettem a Szi-
likon-völgyben”. Nos, félreérté-
sek elkerülése végett… az infor-
mációs technológia központjá-
nak tartott kaliforniai térséget
Szilícium-völgynek hívják. A
Szilikon-völgy is létező dolog, de
ha Medgyessy valóban ott tette
tiszteletét, azt nem véletlenül
vágták ki a filmből – ebben a
műsorsávban, amelyet, elvileg,
gyermekek is nézhetnek, a jövő
szépreményű látogatói. A jelen
tévénézői.–                      S. H.
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edves magyartarka cicu-
sunk teljes terjedelmé-
ben ül a konvektoron,

farkát lógatja. Ő nem dorom-
bol akárkinek. Persze nem ma-
rad munka nélkül – a múlt hó-
napban a kelet-magyarországi
Heti Új Hírnök című lapban
találta meg lelkesedésének tár-
gyát. Nevezett szellemi produk-
tum május 27-i számában a
kincs: Fónagy István tolla ele-
mi erejű sercegésének jár a ha-
vi doromb. Már a cím (Épül a
kórház, fejlődik a megye) halla-
tán futkos a dezsavű a gerinc
körül, de a java csak most jön:
„Kevés kazincbarcikai gondol-
ta volna két évvel ezelőtt, hogy
lesz olyan miniszterelnöke en-
nek az országnak, amelyik, ha

valamit ígér nekik, azt be is
tartja.” Több országnak ígérte?
– kérdezne rá cicusunk az
egyeztetésre, de inkább tovább
olvas. Megtudja, hogy múlt
szombaton vihar tombolt
Barcikán, „de a betonkeverő
monstrum megállás nélkül dol-
gozott a kórház kertjében”,
annyira, hogy „a biztonságiak-
nak kellett leállítaniuk”. Sőt:
„a viharfelhőknél csak a mi-
niszterelnök volt gyorsabb”,
bájolgott a kórházi dolgozók-
kal, majd „fejébe csapta a vé-
dősisakot, és világos színű pu-
lóverben bejárásra invitálta a
társaságot”. Ó, az a fincsi mi-
niszterelnökszagú-pulcsi – mé-
lázik el a macska, és nyújtózik
egyet a melegben. Medgyessy

Péter persze nemcsak kórház-
látogatni volt a térségben, ha-
nem egy órára (pedig csak fél
órát terveztek!) bekucorodott a
BorsodChem-fejesek irodájába.
Nagy dolgok készülnek itt –
gondolja cicus, erre utal Fó-
nagy írása is: „Gyárfás Ildikó, a
megyei közgyűlés elnöke is visz-
szafogottabb volt a szokásos-
nál. (Ne fogd vissza ma-
gad, Ildi! – gondolja Ci-
cus), pedig szerinte nem
véletlen, hogy több mint
egyórásra sikeredett a
megbeszélés. A mi-
niszterelnök ugyanis
jól érezte magát eb-
ben a körben (…)
Kiválóan teljesít a
vegyipar, duplájára
növelte termelését a gép-
ipar, tehát megindult a gazda-
sági fejlődés megyénkben is.

Volt tehát miről beszélnünk, és
a következő hónapokban is lesz
mit mondanunk – mondta so-
kat sejtetően Gyárfás Ildikó.”

Ez már tényleg nem semmi
– gondolja Cicus, majd azt gon-
dolja, ennek a Fónagynak
Múltidéző macskanyelv néven
különdíjat adományoz, és köt-
tet neki a nagymamával egy

1971 feliratú
világos pul-
csit.

Doromboló cicus-díjDoromboló cicus-díj
K
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A lüktetésbõl sohasem elég
Annyi megszégyenítés, lekezelés, megvesszőzés
után végre egy igazi, sikeres, európai, vakule-
merítő miniszterelnöki látogatás a messzi Ame-
rikában! 

L



anár úr szomorú tekinteté-
ből ott csillogott, hogy
nem ő, csupán a nyilvános

szereplésének teret biztosító mű-
sor az Aktív. Horn Gyula szebb
időket látott kormányszóvivője
szabályos plasztiklasztikkal kö-
rülbástyázva sem tűnt magabiz-
tos szilikonfetisisztának. A szex-
ipar botcsinálta szakértője legen-
dás intellektusát csillogtatva ar-
ról értekezett a kamera előtt,
hogy a pornó robotosai eseten-
ként még otthon is azt kell csinál-
ják, ami a munkájuk, s hogy ez
épp olyan problémás, mintha ő
még otthon is riportokat készíte-
ne. Az inzertben szerényen egye-
temi tanár titulust vállaló Havas
ebbéli analógiájának átgondolat-
lansága sokkal inkább egykori
karosszérialakatos énjét idézte
fel, mint a gondosan ápolgatott
tudós imidzsét. Segítségére volt
ebben a szinte köldökig kigom-
bolt inge, és a nyakában kihívó-
an fityegő óriás méretű arany ke-
reszt. (Kósáné ilyen kendőzetlen
klerikális provokáció láttán már
forogna az irodájában.) 

Havas Henrik pályájának
csúcspontján, amikor az RTL
sztárjaként oszthatta az észt a
Heti Hetesben, körbehaknizta a
csatorna többi műsorát. Így keve-
redett Vágó István és Marsi Ani-
kó, IQ – Az ország tesztje címet
viselő televíziós produkciójába is,
ahol Vad Katalinnal, a Michelle
Wild néven ismert és elismert le-
pedőakrobatával kellett szellemi
képességét összemérni. A „tanár
úr” – becsületére legyen mondva
– küzdött, mint disznó a jégen,

ám minden igyekezete ellenére,
intelligencia tekintetében alul-
maradt a pornószínésszel szem-
ben. 

Talán megbocsátanánk a fél
ország jópofa Henrikjének eze-
ket a „sztárallűröket”, ha képes
lett volna végre lemászni a honi
médiatirpákság uborkafájáról. A
„tanár úr” azonban máig elősze-
retettel öntözgeti azt. Páros láb-
bal száll bele mindenkibe, legyen
az politikus, újságíró kolléga
vagy a borossbocskor. Sorsszerű
volt tehát az is, hogy a Wild kis-
asszonytól elszenvedett megaláz-
tatásért előbb-utóbb bosszút áll.
Így került könyvesboltok polcai-
ra az Alexandria kiadó gondozá-
sában a Pornó I. című remekmű,
mely szándéka szerint lerántja a
leplet  a malac filmek kulisszatit-
kairól. A kétkezi munkásból új-
ságíróvá, majd műanyag sztárrá
avanzsáló „tanár úr” pályaíve
Daniel Keynes Virágot Algernon-
nak című könyve főhősére emlé-
keztet. A történet szerint Charlie
Gordon súlyosan retardált álla-
potából egy sikeres műtét nyo-
mán valóságos lángelmévé ala-
kul, ám az idő előrehaladtával
feltartóztathatatlanul süllyed vis-
sza eredeti állapotába. Havas
szakmai lekonyulásának egyik
fontos állomását dokumentálta
akaratlanul is az Aktív stábja. Ha
már a pletykalapok sem írnak
róla, bizony nagy baj lehet. A lé-
tezést visszaigazoló médiajelenlét
úgy hiányzik Havasnak, mint egy
falat kenyér. Érte hajlandó le-
menni kutyába is. Aki látja, dob-
jon neki egy csontot.        – A. B.
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Passzív
Itt senki sem boldog. A lányoknak soha nincs
orgazmusa. Nem, nem zavar az óriás
kivetítőn látható orális jelenet – nyilatkozta
amúgy exkluzíve Havas Henrik házikedvenc
az első pécsi erotikakiállítás helyszínén a Tv2
bulvárműsorának június 21-i adásában.

Kampányliberálisok
„Vállald büszkén, hogy liberális vagy! Az
SZDSZ elsősorban a liberális értékekkel egyet-
értőkre számít, ezért igyekezett kampánya kez-
detén minél többeket »rábeszélni« arra, hogy
valójában liberális elveket vallanak. Ennek
egyik eszköze volt a 22 héten át folyó »értékvá-
lasztó« kampány.” (Szlogenek és hátterek, Ma-
gyar Hírlap, 2004. június 11.)

magát a magyar liberalizmus
kizárólagos letéteményesé-
nek tekintő SZDSZ legin-

kább óriásplakátokon vállalja
büszkén és következetesen elveit.
Amikor azok politikai gyakorlat-
ba ültetéséről van szó, sokszor bi-
zonyulnak fontosabbnak a gazda-
sági érdekek vagy éppen a nép-
szerűségi szempontok.

Piacpárti érvekkel nehezen
védhető például a gyógyszerárak
(utóbb alkotmányellenesnek bi-
zonyult) 15%-os csökken-
tése, ami komoly  zavaro-
kat eredményezett a
gyógyszerpiacon, s tulaj-
donképpen a hagyomá-
nyosan alultervezett
gyógyszerkassza hiányát
hivatott egy tollvonással
csökkenteni (no meg kampány-
időszakban némi olcsó népszerű-
séget is remélhettek tőle a kor-
mánypártok). Az SZDSZ kezde-
ményezte a taxizás hatósági áras-
sá tételét is: a valóban létező piaci
anomáliák kezelésére hivatott
megoldás olyannak hat, mintha
Budapesten egyes belvárosi étter-
mek számlázási gyakorlata miatt
hatósági árassá tennék a cigány-
pecsenyét és a kispezsgőt. Az
SZDSZ felügyelte Informatikai és
Hírközlési Minisztérium már
szinte rutinszerűen nyúl egyes
domináns piaci szereplők hóna
alá. Az egyedül a Matáv számára
igénybe vehető milliárdos adó-
kedvezmény, illetve a Microsoft
kvázi egyeduralmát erősítő intéz-
kedések után most éppen a rá-

szorulóknak készül havi 
1000 Ft-os támogatást adni veze-
tékes telefonjuk előfizetői díjá-
hoz, melynek igazi nyertese ismét
a legnagyobb vezetékes szolgálta-
tó lesz. Az SZDSZ liberalizmusa
nem csak gazdasági kérdésekben
bicsaklik meg időről időre. Rend-
szerint kisebbségpárti elveiket fél-
redobva legutóbb vidáman kam-
pányoltak a falvak lakói ellen, a
városokban élő többségre hivat-
kozva (hab a tortán, hogy az EU-

költségvetés 80%-át kitevő agrár-
támogatásokról szóló plakátfel-
irat jelentős csúsztatás, valójában
50% alatti értékről van szó). Ha-
sonlóképpen érdekes volt figyelni
az alkotmányellenesnek nyilvání-
tott gyűlöletbeszéd-törvény ügyé-
ben képviselt liberális álláspon-
tot. Bár utólag az SZDSZ próbál
úgy tenni, mintha  ellenezte vol-
na elfogadását, elég egy pillantást
vetni a jogszabályról szóló ország-
gyűlési szavazására: a párt képvi-
selői közül 10-en szavaztak igen-
nel, s csak 8-an nemmel (az
MSZP egységesen támogatta, az
ellenzéki pártok elutasították a
törvényt), azaz 10:8 arányban az
SZDSZ a szólásszabadság szűkíté-
se mellett tette le a voksát. 
Bravó!       – BALOGH ÁKOS GERGELY

A

Az SZDSZ liberaliz-
musa nem csak 

gazdasági kérdésekben
bicsaklik meg 
idõrõl idõre
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emszky Gábor parajelen-
ség, káprázat, nem léte-
zik. Itt az ideje, hogy vég-

re lerántsuk a leplet egy jól
szervezett átverő-show-ról.
Mert hölgyeim és uraim, tet-
szik, nem tetszik: a főpolgár-
mester nincs. 

Elsős egyetemista koromban
kezdtem gyanakodni. Akkor a
HÖK-választásra a felsőbb éve-
sek teleplakátozták az egyete-
met egy bizonyos Szabó Aurél
plakátjaival, jelmondataival és
programjával. Persze fölénye-
sen meg is nyerte a választáso-
kat. Majd jót röhögve a demok-
rácián, bejelentették, hogy nem
is jár az egyetemre egyetlen
Szabó Aurél sem. Kár, pedig én
is rá szavaztam. Nem baj, poén-
nak jó volt.

Az úgynevezett Demszky-
project valamikor 1990 őszén a
taxisblokád után indult. Önkor-
mányzati választásokra készül-
ve Kiss János köpönyegéből ki-
bújt, a demokrácia intézményét
intellektuális alapokon megkér-
dőjelező, vicces kedvű autodi-
dakta PR-osok találták ki az
egészet. Itt persze egyáltalán
nem kell egy sötét „majd meg-
isszuk a véreteket” típusú ösz-
szeesküvésre gondolni, az egész
csak egy poén volt. Volt is nagy
hahotázás a bennfentesek kö-
zött, amikor 1990-ben nyert ez
a „pasas”, ugyanis jópofán így

hívták maguk között saját
kreálmányukat. 

Te, az a Demszky név, az te-
litalálat volt, pont jó, ilyen kell
nekik! – röhögött az egyikük. 
Á, hagyd el, szerintem a korá-
val nyertünk, hiszen ez egy nye-
rő kor, olyan kennedys – vicce-
lődött a másikuk. – Jó, jó iga-
zad van, tényleg jó ötlet volt
összemontíroznunk a szobatár-
sad bátyjának a fotóját a fiatal-
kori Fritz Walteréval! – ez tény-
leg profi volt.

Aztán amikor túl voltak az
első baráti vállveregetésen,
döbbenten egymásra néztek, te
jó isten, most mit csináljunk.
Ha bejelentjük, hogy vicc volt,
a későbbiekben az SZDSZ
egyetlen plakátarcát sem fogják
komolyan venni addig, amíg a
Pető Iván egyenként kezet nem
fog tízmillió magyarral. 

Nem maradt más hátra, hát
szereztek egy megbízható tit-
kárnőt, akit beavattak az egész-
be, felírták egy réztáblára, hogy
Demszky Gábor főpolgármes-
ter, és szereztek egy szobát a fő-
városi önkormányzat hivatalá-
ban. Ment is minden a maga
rendjén. Télen egy hókotró ab-
lakába tették fel a képét, ami a
tévén keresztül már abszolút
élethűnek tűnt. Tavasszal, nyá-
ron és ősszel pedig akkurátu-
san kerülték a sajtószereplése-
ket. 

Jól is ment minden, már fo-
galmazták 1994-ben az ünnepé-
lyes lemondó nyilatkozatot, de
ekkor maga Horn Gyula telefo-
nált le, és a koalíciós szerződés-
re hivatkozva, kérte az SZDSZ-
eseket, hogy ne lépjen vissza ez
a „pasas”. (Gyula is így nevezte,
hiszen tudott az egészről, de
becsszóra ígérte, hogy nem
mondja el senkinek.) Kellett is
a Gabi, hiszen a Latorcai majd-
nem nyert. No mindegy, négy
évet kormánytámogatással csak
kibírunk valahogy – gondolták
az időközben kicsit megfáradt
PR-osok.

Aztán jött ’98, és maradt a
„pasas”. Az ok nagyon banális
volt. A PR-csapat egyik tagja
meghalt, ketten külföldön pró-
báltak szerencsét, a negyedik
alkoholista lett, a Horn Gyula
meg tartotta a szavát, és nem
szólt, hogy ez a „pasas” nem lé-
tezik. A titkárnő meg féltette az
állását. A „pasas” elindult és
nyert, mintha létezett volna. A
program meg folytatódott, any-
nyi kiegészítéssel, hogy a titkár-
nő barátja jó programozó volt,
ő generált egy karaktert, amit
akár sajtótájékoztatókon is
plazmatévé segítségével lehe-
tett használni. Így fordulhatott
elő, hogy a 2012-es olimpiával
kapcsolatos közös sajtótájékoz-
tatókon maga Deutsch Tamás
sem vette észre, hogy mellette

egy jól álcázott plazmatévé ül. 
Aztán jött 2002 nyara, és egy

győzelemittas baráti sörözés al-
kalmával Horn Gyula végül be-
vallotta Mandur Lászlónak,
hogy Demszky Gábor nem léte-
zik. – Vicc az egész, Lacikám! –
hahotázott a harmadik sör
után a Gyuszi. Legyünk igazsá-
gosak, az MSZP-n semmi nem
múlott, csak már nem találtak
mást, mint Németh Zsókát, hi-
szen emlékezhetünk, abban az
időben mindenki Baja Ferenc
akart lenni a Köztársaság té-
ren. De nem sikerült a váltás.

Maradt is volna minden a ré-
giben, csak a titkárnő szakított
a pasijával, ő meg elárulta
Kunczénak, hogy nekik nincs is
főpolgármesterük. Mondanom
sem kell, hogy Kuncze nem hitt
a szemének, amikor benyitott a
főpolgármester szobájába és
azt látta, hogy a titkárnő a tele-
fonra zsebkendőt téve, elváltoz-
tatott hangon mondja: Te
Botikám, újítsátok fel a kettest,
azt ha kész, szóljatok, átnevez-
zük a megállókat, aztán majd
azt mondjuk, hogy ez lett a né-
gyes metró. 

Kuncze teljesen leizzadt, fel-
hívta Magyart, aki egy nap gon-
dolkodási időt kért. Másnap te-
lefonált és a  legnyugodtabb
hangon közölte: 

– Figyelj, Gabi, megvan a tu-
ti, feltesszük az EP-lista elejére
ezt a Demszkyt, aztán Brüsszel-
ben, ott a sok ember között
úgyse tűnik fel, hogy nincs is. 

– Király vagy, Bálint, tényleg
ez lesz a tuti! – könnyebbült
meg jól hallhatóan Kuncze
Gábor.

Így történt. Persze mindany-
nyian ismerünk olyanokat,
akik erősködnek, hogy ők lát-
ták, hogy ők személyesen talál-
koztak Demszkyvel. Ismerjük
az ilyet, de ha jobban belegon-
dolunk, ezek az ismerőseink
pont azok, akik hisznek az
ufókban, akik láttak már tigrist
a Mecsekben és tornádót
Pesten.               – NOVÁK TAMÁS

„Az előrejelzések szerint a mai napon ismét tornádóerejű vihar várható
Budapesten. Ma reggel felkértem a Fővárosi Polgári Védelmi
Parancsnokságot, hogy fokozott készültségben álljon készenlétben a
viharkárok elhárítására” – kezdetű közleményét juttatta el Demszky
Gábor június 11-én pénteken a magyarországi sajtóorgánumokhoz.
Később vihar nem ebből lett. Sőt, ebből sem lett.
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Egy következmények
nélküli ember



i a szép a vívásban? Mi-
ért választottad ezt a
sportot?

– Már kisgyerekként is vívó
akartam lenni. Rendszeresen
néztem a vívómérkőzéseket és a
kosztümös filmeket is a tévé-
ben. Azért vonzó ez a sport,
mert – főleg a párbajtőrvívás –
olyan, mint az élet. Valójában
nincsenek konvenciók: aki
előbb eltalálja a másikat, az
nyer. Nagyon gyorsan kell rea-
gálni.
– Milyen készségekre van
szükség leginkább a vívásban?
– Egyre inkább jellemző min-
den sportra, hogy erősödik az
atlétikus tulajdonságok szerepe.
Elmúltak azok az idők, amikor
viszonylag kevés edzés elegendő
volt a sikerhez. Már a vívásban
is úgy kell edzeni, mint egy ko-
moly fizikai sportágban. Azon-
ban nincs a víváshoz szükséges
domináns készség, adottság. Ví-
vóként boldogulhat az alacsony
és a magas ember is, mert
mindennek megvan a maga elő-
nye. Ha például lassú valaki, ak-
kor jól állhat neki a védekező
stílus, miként a gyors embernek
a támadó felállás. 
– Veszélyes-e a vívás?
– Nem az. Régebben – ritkán –
előfordult, hogy valakinek át-
szúrták a sisakját, de most már
olyan életvédelmi felszerelése-
ket használunk, hogy gyakorla-
tilag nincs esély a balesetre. A
penge például „törhetetlen”, de
ha el is törne, akkor sem élesre

törik. A ruha pedig olyan, mint
a golyóálló mellény, csak nem
annyira vastag.
– A magyarok miért olyan jók
hagyományosan ebben a
sportban?
– Egyrészt tehetséges nép va-
gyunk, másrészt nagyon komoly
– lassan évszázados – tradíció-
ink vannak a vívásban. Az idők
folyamán kifejlődött egy magyar
iskola, amely alapvetően az
olaszra épült. Később már mi
tanítottunk, például az oroszo-
kat.
– Mi a magyar stílus jellegze-
tessége?
– Sokkal összetettebb, mint bár-
ki másé. Úgy jellemezhető, hogy
„mindenből egy kicsit”. 
– Van-e példaképed?
– Igazából sohasem volt. De na-
gyon tisztelem az orosz Pavel
Kolobkovot, aki egyéniben olim-
piai bajnok és háromszoros vi-
lágbajnok. Ő testesíti meg szá-
momra a tökéletes párbajtőrví-
vót.
– Mit tartasz eddigi legna-
gyobb sikerednek?
– Az első világbajnoki címem
1998-ban nagy áttörés volt. Ak-
kor már hosszú idő telt el anél-
kül, hogy magyar párbajtőrcsa-
pat aranyat nyert volna világver-
senyen. Megnyertük az Európa-
bajnokságot is. Arra is büszke
vagyok, hogy sokan elismerik a
tudásomat, tehát nem múlt el
nyomtalanul az a huszonhat év,
amelyet ebbe a sportba fektet-
tem.

– Az előző olimpián viszont
nem igazán sikerült valóra
váltani a terveidet… Változtat-
tál-e a felkészülési módszerei-
den?
– Azért nehéz a vívás, mert ná-
lunk – a fizikai sportágakkal el-
lentétben – nagyon nehéz,
majdhogynem lehetetlen for-
mát időzíteni. A verseny egész
nap folyik, másrészt rengeteg a
befolyásoló tényező, azaz vagy
kijön a lépés, vagy nem. Aztán
pedig a vereséget nem lehet
megmagyarázni, a győzelmet
meg nem kell. Egyébként van
egy kialakult felkészülési rend-
szerem, amely – mint minden-
kinek – egyéni módszereken
alapul.
– Az athéni olimpián esélyes
vagy a győzelemre. Nem nyo-
maszt ez?
– Azzal sosem foglalkoztam,
hogy mit várnak tőlem. Az a lé-
nyeg, hogy az ember magával
legyen elégedett. Előfordult
már, hogy kiestem egy verse-
nyen, de meg voltam elégedve a
munkámmal, mert nem róhat-
tam fel semmit magamnak.
– Hogy látod a magyar vívó-
csapat olimpiai esélyeit?
– Egyéniben minden megtörtén-
het. Ha a csapat a negyeddöntő-
ben megveri az ukránokat, ak-
kor már bajnokok is lehetünk.
Úgy érzem, hogy a csapat jó, ösz-
szetartó vívókból áll, akik alapo-
san felkészültek és most igazán
„együtt vagyunk”. Az egész vívó-
küldöttségtől egy aranyat és még
egy-két érmet várok.
– Összesen mennyi aranyat
szerez Magyarország?
– Négy aranyra tippelek. Ezeket
az úszók, a kajak-kenusok, a vízi-
labdások és a vívók hozhatják
össze.
– Mivel foglalkozol a civil élet-
ben?

– Társtulajdonos vagyok egy
autógumikereskedő vállalko-
zásban. Emellett újságíróskod-
tam is, de azt az olimpiai felké-
szülés miatt szüneteltetnem
kellett.
– Nemrégiben „örökbe-
fogadtál” egy kátyút Budapes-
ten. Miért tetted ezt?
– Magam is autótulajdonos va-
gyok, úgyhogy naponta érzem,
hogy milyen iszonyú állapotban
vannak az utak Budapesten.
Bejártam a Földet, de nagyon
kevés helyen tapasztaltam eh-
hez hasonlót. 
– Az európai választási kam-
pányban heves támadások ér-
ték Schmitt Pált azért, mert
felöltötte a magyar olimpiai
válogatott melegítőjét. Mit
szóltál ehhez?
– Ha valaki hordhatja az olim-
piai melegítőt, akkor az
Schmitt Pál. Én csak azért nem
lelkesedem, ha olyasvalakin lá-
tok olimpiai ruhát, akinek sem-
mi köze a sporthoz. Amikor
megkaptam az első válogatott
mezt, sírva fakadtam. Meghat,
ha a hazámat képviselhetem, és
ezért szent nekem a válogatott
melegítő.             – NÉVAI GÁBOR
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Kovács Iván versenyekről, aranyakról és a védekező stílusokról

„Nem az foglalkoztat, hogy mit várnak tõlem”
„A vereséget nem lehet megmagyarázni, a
győzelmet meg nem kell” – mondta lapunknak
adott interjújában Kovács Iván párbajtőrvívó,
az athéni olimpia egyik magyar reménysége,
akiről a vívás szépségéről, a felkészülésről és a
magyar éremesélyekről beszélgettünk.
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