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agyot fordult két év alatt a világ. Mióta újra demokráciá-
ban élünk, még az alkotmánysértés is sokkal demokratiku-
sabb, mint az Orbán-éra annyiszor megénekelt demokrá-

cia-deficites napjaiban. Nehéz lenne ugyanis más magyarázatot találni arra, hogy a ko-
rábban oly jogállam-érzékeny hangok most miért hallgatnak (az akkor hallgatók meg ér-
zékenykednek, ez is hozzátartozik a helyzet iróniájához) és miért nem aggódnak a Köz-
társaság felépítményéért.

Három év sem telt el azóta, hogy Bárándy doktornak a bíróságok politikai ügyekben
folytatott ítélkezési gyakorlata miatt égett az arca. Az ő bababőre is sokat veszített érzé-
kenységéből, mióta lehetőséget kapott rá, hogy igazságügyi miniszterként saját kezébe
vegye az ország jogrendszerének sorsát – az Alkotmánybíróság egymás után találja az
alaptörvénnyel ellentétesnek a Medgyessy-kormány által hozott jogszabályokat, de még
egyszer sem hallottuk a minisztertől, hogy akár csak egy kicsit is felelősnek érezné ma-
gát e hibákért.

A felelősöket egészen máshol kell keresni, ahogy arra a szocialisták alkotmányjogi fe-
negyereke, Juhász Gábor is rámutatott: nem lehet véletlen, hogy az Alkotmánybíróság
pont az EP-kampányban kezdett fickándozni, s foglalt állást a „beteg emberekkel szem-
ben”. Az MSZP, a legnagyobb rendszerváltó párt (©Kovács László) egészen mély-
demokratikus gyökereiig ásott le, hogy megfelelő választ adjon az AB döntésére: a gyű-
löletbeszéd-törvény alkotmányellenessége esetén bizony nem a jogszabályban, hanem az
Alkotmányban lesz a hiba, így in-
kább az szorul módosításra.

A kisebbik, a kormányt nemes
egyszerűséggel csak demokrati-
kus koalícióként aposztrofáló
kormánypártnak sem lehet tiszta
a lelkiismerete, mivel az SZDSZ
(egy-két képviselője kivételével)
boldogan asszisztál a szocialisták
alkotmányos ámokfutásához. Sőt, a magyar politikai élet nem akármilyen arcátlansági
teljesítményei közül is kiemelkedik az alkotmányellenes gyűlöletbeszéd-törvény megsza-
vazásához fűzött magyarázatuk, miszerint csak azért támogatták a jogszabályt, hogy az
Alkotmánybíróságnak lehetősége legyen dönteni róla. 

Csak hab a demokratikus hatalomgyakorlás tortáján, ahogy a rendőrség az egyes
demonstrációk között szelektál, a közlekedési rend aránytalan sérelme elleni küzdel-
met tűzve zászlajára. Ez a (ráadásul, mint utólag kiderült, május elseje óta a gyüleke-
zési törvényben sem szereplő) indoklás különösen izgalmasan hangzik Medgyessy bu-
dai hegyvidéki házának esetében – s hogy mennyire komolyan gondolta a rendőrség
a közlekedési rend megóvását, azt bizonyítja, hogy a kormányfő szomszédságában la-
kó, hazafelé tartó munkatársunkat a rend éber őrei letessékelték a járdáról, nehogy
valami hirtelen ötlettől vezérelve magányos demonstrációba kezdjen a First Family
otthona előtt. – BALOGH ÁKOS GERGELY

A felelõsöket egészen máshol kell
keresni, ahogy arra a szocialisták
alkotmányjogi fenegyereke, Juhász

Gábor is rámutatott: nem lehet
véletlen, hogy az Alkotmánybíróság

pont az EP-kampányban kezdett
fickándozni

Az Alkotmány
permanens ünnepén
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• Régi motoros
Bakonyi Tibor főpolgármester-he-
lyettes, az Országgyűlés Ifjúsági
és Sportbizottságának elnöke
„Hogyan lehet Budapest a lóver-
senyzés közép-európai központ-
ja?” címmel beszédet mond A ló,
mint a vidékfejlesztés motorja el-
nevezésű I. parlamenti szakmai
konferencián. (budapest.hu, ese-
ménynaptár, május 3.)
És hány lóerős az a motor?

• Dologidõ
Trágyát is készít a szuperbudi.
(Cím a Blikkben, május 11.)
És mitől szuper?

• Beszélgetés Orbán
Viktorral
Egy dolgot még hadd kérdezzek,
mert nem állhatom meg, hogy ab-
ban a helyzetben vagyok, hogy
kérdezhetem. (Simon András ES-
TE, május 11.)
Pedig meg kellett volna állni.

• Könyvajánló
A legelső piramisfeliratok tanúsá-

ga szerint nyelvünk ősén megszó-
laló király üzenete így hangzik:
magyarnak nem születni – ma-
gyarnak lenni kell… A szerző szá-
mos elismert tudóssal munkakap-
csolatban van, s látszik a könyv
szerkezetén, alakján, minőségén,
hogy Borbola János írástörténeti
kutató a legmagasabb tudomá-
nyos igények kielégítésére töreke-
dett. (Borbola János: Csillagszo-
ba. Út a szakkarai piramisfelirat-
ok magyar nyelvű olvasatához,
Írástörténeti Kutató Intézet,
2004.)
Hülyének nem születni, hülyé-
nek lenni kell.

• Vén kecske
Horn hosszasan vádolta az el-
lenzéket, amely szerinte a 2002-
es választások után „panelpat-
kányoknak” nevezte a külvárosi
szavazókat. Horn szerint nekik
fogalmuk sincs az európai stílus-
ról. Elmondta: nem szereti az el-
lenzéket, csak a szocialisták kép-
viselik a demokráciát és a sza-
badságot. Elmondta azt is: nagy-

ra értékeli az iránta megnyilvá-
nuló szeretetet, főleg az idős nők
részéről. (Magyar Nemzet, május
15.)
Egyfajta sárm. 

• Nyomatni kell!
Nyomasd a fareszt, mi virítjuk a
pólót! (Levi's reklámposzter az
Auchan farmerüzletében)
Újbeszél kapcs. ford.

• Elmaradottak vagyunk
„Habár Magyarország nagyon
büszke saját szellemi kapacitásá-
ra, sőt a 90-es évek elején felme-
rült a hazai szilíciumvölgy létre-
hozásának gondolata is, ma már
ott tartunk, hogy az otthoni inter-
nethasználat alapján elmaradot-
tak vagyunk, Csehország és a
balti államok is megelőztek ben-
nünket” – mutatott rá Molnár
Gyula szocialista országgyűlési
képviselő. (www.16tonna.hu)
A normális, modern, virtuális
magyarok nevében fogadják
gratulációnkat!

• Megint jönnek?
Megint jön a Moszad! (Cím a Ma-
gyar Világ első oldalán, május
20.)
Miért, elmentek?

• Nagy a tét!
Az európai parlamenti választá-
sok belpolitikai tétje az, hogy fel-
hatalmazzák–e a választók a ma-
gyar liberális pártot az adócsök-
kentés, a rászorultsági elv érvé-
nyesítése, az egészségügyi és köz-
igazgatási reform további képvi-
seletére – mondta Kuncze Gábor
a párt székházában tartott sajtó-
tájékoztatón. (szdsz.hu, június 1.)
A választók előbb-utóbb a
kátyuk betemetésére fognak
felhatalmazni.

• Visszhang
Egyáltalán nem keltett visszhang-
ot Brüsszelben a Medgyessy
Gergely és Baráth Gergely nevév-
el fémjelzett TGG and Partners
Kft. körüli magyarországi vihar.
(Népszava, május 29.)
Egyáltalán nem Família Kft?

I N T R O . L A P Z S E M L EI N T R O . L A P Z S E M L E
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7 Bárándy Péter
a hónap vesztese

8Medgyessy Gergely  
a hónap nyertese
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ok, mondaná édesapám
– rezonál bennünk az el-
múlt évek egyik legkivá-

lóbb családregényének kulcs-
mondata, amikor nézzük az
árokbetetemésről megfeledkező
kormányfőt, miközben vöröslő
fejjel hazugozik az Ország Há-
zában. T. Anita után ugyanis
egy újabb tehetséget fedeztek
fel a kormányfői famíliában, s
bár Gergely nem a képernyőn
boldogít minket, legalábbis ér-
dekes, hogy a kis cégecske iro-
dájában egymást tapossák a lob-
bizásra vágyó óriáscégek. Nem
tudjuk, csak sejtjük, hogy ha ez
az egész azzal történik meg,
Akinek Nem Ejtjük Ki A Nevét,
Mert Megjelenik, akkor vajon a
pártatlan sajtó hány másodper-
cig elégedett volna meg a szak-
értelemről és a családi érzések-
ről szóló kormányfői magyaráz-
kodásokkal? Ne legyen kétsé-
günk afelől, hogy mint eddig
minden botrányt, ezt is szépen
elkenik, szorgos nyelvek és pu-
ha kezek dolgoznak az ügyön, s
nekünk csak annyi elégtételünk
marad, hogy nem kell elkap-
csolnunk a leszedált köztévéről
egy újabb tehetséges kormány-
fői gyermek miatt. Valljuk be,
ez sem kevés.

ás férfinak mit össze kellene szervez-
kednie, hazudoznia, hazardíroznia,
míg annyi pénzre tesz szert, hogy öt nő

közt ébredjen. Velem többnyire megtörténik
reggelente: lányaim keresztbe-kasul mászkál-
nak paplanomon, és össze-vissza ölelgetnek.
Jó kis adalék Zsámbék-city kortárs néplelké-
nek ismeretéhez: egyik barátnénk évek óta
kézműves játszóházat szervez a Művelődési
Házban, s minthogy a tévé Főtér című műsora kies falunkról csi-
nál összeállítást, őt is megkérték, hívja össze a gyerekeket, hadd
vegyék fel azt is. Több mint két óra hosszat játszóházaztak, de a
tévések ennyi idő alatt nem voltak képesek beállítani a helyszínt.
A szomszédos nagyteremben ráadásul a nyugdíjas klub öregei
vártak, talpig beöltözve, látványosra feltornyozott süteményestá-
lak, italok közepette. Kölcsönzőbe mentek a jelmezért, és alig
várták, hogy a nagyon lefáradt lakodalmas sramli hangjainál or-
szág-világ szeme láttára táncra perdüljenek. A gyerekek azután
két óra elteltével megunták az ücsörgést, megéheztek-megszom-
jaztak. Átszáguldottak a díszesen megterített nagyterembe, és
először csak rohangászni kezdtek az asztalok körül, amivel már
magukra vonták a nénik gyűlölettel teli tekintetét. Aztán a süte-
ményt kezdték enni, hiába próbálták a szülők leszerelni őket. Er-
re a nénik felkapták a sütiket, és biztos helyre mentették az egé-
szet. Italt pedig juszt sem kaptak a gyerekek, bárhogy is könyö-
rögtek. A szülők ekkorra már megunták a dolgot, felszedelőzköd-
tek, és nem várták meg a forgatást. A tévések erre juszt is venni
kezdték az öltözködést, lássa, aki elmegy, miről marad le. Menzel
és Forman tudtak valamit. 

Ágnes másfél évesen beszélni tanul, sőt, saját meggyőződése
szerint már beszél is. Megáll a szoba közepén, kihúzza magát, és
mondjuk így szól: dljágügyüg-gyegyegegyé-gőgyügyü! Egy idő óta
mondja már azt is: mama, de rájöttünk, ez nem első sorban édes-
anyját jelenti, hanem mondjuk azt, ha felvesszük, megetetjük,
megöleljük őt. Ugyanígy egy ideje (heti két-háromszor vagyok tá-
vol itthonról) szokása az ablak alatt álló heverőre felállni, kifelé
bámulni, és mondogatni: apa. Ez részben ugyan nekem szól, és
ha érkezni lát, mindig nagy ünneplést csap, de gyakran mikor itt-
hon vagyok is, kifelé mutogat, és ugyanezt mondja. (Viccelőd-
tünk is rajta, hogy na most lebuktatta az anyját.) Vagyis mama
a biztos testkontaktus, a táplálkozás, apa meg az odakintről vár-
ható, bizonytalan elem. Múltkor, míg a tápszert csináltam neki,
Juli karjában volt. Azt tanácsoltam, nézzék a mamával az ablak-
nál az apát, míg az apa hozza neki a mamát. 

Juli látott gyerekkorában egy öreg csavargót: mezítláb ült egy
bérház kapualjában, és zokogott. Utána ő is átsírta az éjszakát.
A Francia Intézet modern könyvtári ajtaja, melynek nem ismer-
tem működését, elég csúnyán feltépte az ujjamat. A bőr kissé fel-
gyűrődve forrt össze. Fura most az ujjbegyem, zavarosan érzéke-
lem vele a különféle tapintásokat. Megszakadhattak ott valami
idegpályák. Most már viszont csak az én ujjam, senki másé, iden-
titásjeggyé változott az a kis szabálytalan húskinövés.
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em még tudjuk, hogy
mi lesz az eredménye
dolgozó népünk erőt

mutató, vidám felvonulásának
június 13-án az európai parla-
menti választásokon, csak annak
örülünk, hogy Kovács László a
elmúlt hónapban közölte ve-
lünk, hogy sok minden más mel-
lett a rendszerváltást is az MSZP-
nek köszönhetjük, hiszen akár
közénk is lövethettek volna. De

ők már akkor is annyira európé-
erek és jófejek voltak, hogy Juszt
sem! Ezért ebben a hónapban
különféle kampánytechnikák-
nak jártunk utána, beszélget-
tünk Chikán Attilával, Módos
Mártonnal és Balogh Gábor
olimpikonunkkal, írunk a romá-
niai választásokról, brüsszeli le-
égésünkről, sürgető reformok-
ról, autókról, nyárról, szerelem-
ről meg Medgyessy Gergely man-
dzsettagombjáról, Oli bátyánk
pedig ezúttal a rendőrségről
mondja meg a frankót. –  A.B.A

S
Élni öt nõvel

LACKFI JÁNOS

költő, szerkesztő

M

„A szerkesztő azt üzente”

Holnapután

N

iután az Alkotmánybí-
róság az elmúlt időben
mással sem foglalko-

zik, csak két kézzel gyömöszöli
a kukába minden idők legeu-
rópaibb, legdemokratikusabb
és legszakértőbb kormányának
törvényjavaslatait, itt az ideje
megkérdezni, hogy Bárándy
Péter végül is miért mereszti a
meresztenivalóját a bársony-
székben? Az igazságügy-minisz-
ter erényeként még a szalon-
képtelenül elfogult Népszava is
csak annyit tudott kiizzadni
kormányt értékelő összeállítá-
sában, hogy „Egy igazi úr a
kormányban”. Ami valljuk be,
kevés, főleg, ha az illető úr (is)
felelős azért, hogy a taláros tes-
tület sorozatban találja alkot-
mányellenesnek a kormány-
többség által megszavazott jog-
szabályokat. A szocialista kor-
mány Ernyey Bélája (mínusz
köldökig kigombolt ing és bú-
gó intellektus) elhúzhatna már
a vérbe, no. Az ízlésrendőrség
figyelmét pedig ezúton hívjuk
fel „az igazi úr” pecsétgyűrűjé-
re; a szoci áfész-dzsentrik
(TGM) eme azonosítójának a
viseléséért modern európai
köztársaságunkban néhány év
kőtörés igazán járhatna.

M
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ómagam luxembourgi szám-
űzetésemet töltöm, amely –
amellett, hogy Európában itt

van a legtöbb egy főre eső agyon-
fizetett bankár és egy utcára eső
X5ös béemvé – arról híres, hogy
finn falvakat megszégyenítő pezs-
gés jellemzi. Ez elegendő indok
volt arra, hogy néhány baráttal
felkerekedjünk május 1-jén azért,
hogy tanúi legyünk a csatlakozás-
nak. Ezen belül is persze a ma-
gyar bemutatkozás érdekelt min-
ket. Bár ne tettük volna.

A kálvária abban a negyedben
indul, ahol az uniós intézmények
üvegpalotái sorakoznak. A nép
hömpölyög, szeretné látni, kik
ezek a szedett-vedettek, akiket ők
most éppen befogadnak. A kör-
nyező utcákon felállított pavilo-
nok közé hatalmas szalmabálákat
tettek, ami mintha azt lenne hiva-
tott sugallni az elegáns Nyugat-
nak, hogy megjöttek a keleti pa-
rasztok. Próbáljuk elhessegetni
az érzést: a magyar sátrat keres-
sük. A lengyeleket nem lehet elté-
veszteni: ők egy fél utcát lefoglal-
tak. A többiek sem maradnak el.
Az egyik ász a litvánoké: banális
ketyeréket sóznak rá a jó népre,
de viszik mint a cukrot. Ma min-
den megy, ami újtagállamos. Ezt
egyedül a magyar szervezők nem
vették észre: vadászni kell, hogy
észrevegyük a magyar pavilont,
ami egy fél sátornyi helyen ter-
peszkedik. Minizászló minicímer-
rel, ennyi az imázs. Míg máshol
nyüzsögnek a segítők, nálunk egy
szem leányzó aszalódik a meleg-
ben. A fogékszer tuti, zászló vagy
bármi magaddal vihető magyar
már rég nincs. Nem gondoltuk,
hogy ennyien jönnek – szól a ma-
gyarázat. Pörkölt majd a követke-
ző csatlakozáskor.

Mivel az éhségtől már alig lá-
tunk, a közeli park felé vesszük az
irányt. Bár a pavilonos tagló még
a tarkónkban, optimistán indu-
lunk a magyar sátor felé. A tömeg
a parkban még nagyobb. Piknik-
hangulat a javából. Véletlenül el-
kapjuk a színpados sátorban egy
magyar néptáncegyüttes bemuta-

tóját. A siker kitörő, bár a botos-
táncnál egy öregúr lazán megkér-
dezi: „Ezek írek, ugye?”. A végén
egy spontán ria-ria-hungári-ázás
mutatja, hogy a táncosok nincse-
nek egyedül.

A magyarkajás sátornál nyü-
zsögnek az emberek. Nem csoda,
pörköltillat terjeng a levegőben. A
szakács büszkén őrzi a rotyogó
üstöt. Azt az egy darabot, ami
van. Igen, írd és mondd, egy da-
rab közepes bográcsnyi pörkölt
van. Az egész csatlakozásra. Pedig

már azért élethalálharc folyik,
hogy megkérdezhessük: mikor
lesz kész?

„Ötkor” – így a válasz fél 4 kö-
rül – „de gyertek fél ötre, mert az
az adag, amit délre csináltam, tíz
perc alatt eltűnt.” Ezt már nehe-
zen bírom, és kiszakad belőlem:
„De hát hol vannak a gulyás-
ágyúk? Mért nem csináltatok töb-
bet?” A szakács, aki amúgy vidám
fickó és látszik, hogy ő csak a fő-
zésért felel, arról meg nem tehet,
hogy így alakult, nevetve közli:
„Na ja, majd ha megint csatlako-
zunk!”

Ez se minket, se a pörköltért
sóvárgó embertársainkat nem vi-
gasztalja. Ötig marad a szendvics
meg a fukaron mért középminő-
ségű bor. Sajtkóstoló hivatott ki-

tölteni a pörköltre való többórás
várakozást, bár a fiatal hölgy kel-
letlenül jegyzi meg:  „Túl hamar
felzabálják, nézd, már megint el-
fogyott...” Pedig saját portékát ho-
zott, méghozzá kitűnőt. Egy sze-
rencsétlen, arra járó külföldinek
az én részemből adok kóstolóra,
aki azonnal kér egy kisebb rúd-
dal. Ízlik neki és viszi. Ez hogy le-
het?! A sátor imázsa amúgy csap-
nivaló: a háttérben egy legelésző
ló a pusztán. Körbejárván a kü-
lönböző standokon egy dolog lát-
szott: mindenki készült, hatalmas
energiát mozgósított, hogy felhív-
ja hazájára a figyelmet. Többnyi-
re remekül szervezett étel- és ital-
mérés folyt, sok helyen multimé-
diás bemutatókkal fűszerezve. 

Nekünk két reménysugár ma-
radt: az egyik a Grand Place, a
brüsszeli főtér, ahol egyrészt az
„idegenek” zenészei nagyszínpa-
don szórakoztattak, másrészt egy
pavilon per ország volt beizzítva,
hogy a zene és sör mellett kényel-
mesen lehessen tanulmányozni a
szétszórt infós lapokat. A magyar
pavilon itt is külön szám. Otrom-
ba alak „fogad” bennünket, és ér-
ződik: alig várja, hogy elhúzzunk.
Zászló vagy egyéb már rég nincs,
mit képzelünk. Ezek után nem
meglepő, hogy a téren elsőként
becsukja a boltot. Még néhány
idióta külföldi szerezne pár pros-
pektust, de mivel szinte rávágják
az ujjukra a faborítást, zsákmány
nélkül oldalognak tovább – a lit-
vánokhoz. Az már csak hab a tor-
tán, hogy ugyanez a pavilon ki

sem nyitott másnap. Minek? Túl
sokan jöttek volna. A színpadon
főműsoridőben magyarokat nem
láttunk. Egy lengyel csapat a fő
attrakció – kellő sikerrel. Ne-
künk másnap kora délután csak
a röhögőgörcs marad: tőlünk két
reneszánsz lovag lép fel és dalo-
lászni kezd – latinul. Gyér taps a
nézőtérről. Ezt is elbuktuk. A vé-
gére maradt az úgymond magyar
ház, amit – már fel sem tűnt –
csak az előre megkapott cím
alapján találtunk meg – magyar
zászlót még véletlenül sem hagy-
tak az ablakban. Itt csak a szlová-
kokét meg a szlovénokét ismerik,
de már kívülről. Elértük, hogy a
kettős keresztről is a szlovák cí-
mer jut a nyugatiak eszébe...

Első, szombat esti próbálkozá-
sunkat a magyar házban megmo-
solyogják. Kilencre érünk oda,
ahol is közli egy nő, hogy nyolcig
voltak, de hatra már rég elfogyott
minden, menjünk holnap déltől.
Amikor én megpendítem, hogy
talán többet is főzhettek volna,
nekem ugrik: „Mér, te mennyit
főztél volna, nagyokos? Nem gon-
doltuk, hogy ennyien jönnek,
na!” Naaa, hát én sem. A repeta
ugyanitt másnap kettő körül ér
utol minket. Kettő órája zajlik a
fogadás, de az egyik segítő srác
máris arról panaszkodik, hogy ki
vannak fogyva. Amikor barátom
– magyar lévén protekcióra hivat-
kozva – a kétkarikás gyulai kato-
na mellé egy egész minipogit is
próbál kunyerálni, a srác kissé
kényszeredetten mondja: „Oké,
főnök, de csak neked, csak
most.”

Középen ízléses a dekoráció:
füstöltáru költemények, sajtok és
Unicum. Egyikünk az uncsis üve-
get felemelve félve kérdezi meg:
„Elnézést, ezt meg lehet venni?”
„Nem, azt vissza lehet tenni” –
hangzik a vendégszerető válasz.

Még hörpintünk egy kis toka-
jit, ami magáért beszél, de in-
kább az állomás felé vesszük az
irányt. Csak az érzés ne kínozna:
Brüszszelben máris megtanul-
tunk kicsik lenni.              – L. T.

A sztori simán elmenne a www.szanalmas.hu
beszédes elnevezéssel ellátott honlapra: ez
ugyanis talán a legmegfelelőbb jelző annak ér-
zékeltetésére, amilyen színvonalon a magyar
színeket képviselték Brüsszelben a csatlako-
zás köré szervezett eseménysorozaton.

J Megtanultunk kicsik lenni 

Magyar blama
brüsszeli módra

Otromba alak 
„fogad” bennünket,
és érzõdik, hogy

alig várja, 
hogy elhúzzunk
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svéd cég régóta tervezte a
magyar piacra való betö-
rést, a környező orszá-

gokban már egy idő óta jelen is
van. No és persze olcsóbb távol-
sági hívásokat nyújt az embe-
reknek. A közeli jövőt sejteti
Ausztria példája, ahol a cég
már ADSL-t (ejtsd: szélessávú
internet-hozzáférést) is nyújt, s
tervezi a mobilpiacra lépést,
nem kis adag borsot törve az ot-
tani szolgáltatók nózija alá. A
Tele2 mostani gyors megjelené-
se több, távközlési cégeknél
dolgozó informátorunk szerint
nem független a Gripen vadász-
gépvásárlás ellentételezésétől.
A hírek szerint a szolgáltatás
tervezett indításának állami en-
gedélyezése csak két hetet ké-
sett, ami – ismerve az SZDSZ
által irányított minisztériumok
munkáját – igencsak jó ered-
ménynek tekinthető (lásd még
jogszabályok elkészítése határ-
időre, pályázatok kidolgozása
és lebonyolítása). Azért úgy tű-
nik, Kovács Kálmán miniszter
hagyja labdába rúgni a svéd tő-
két is. Még szerencse, hogy az
egésznek a lakossági telefon-
előfizetők pénztárcája is hasz-
nát látja. Pedig egész eddig az
Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztérium nem arról volt hí-
res, hogy elősegítette volna a
versenyt, s most lőn. De, mint
tudjuk a reklámfilm-készítés
példájából: van annyi pénz,
amennyiért az embernek kor-
pásodik a haja. A következő hó-
napokban újabb alternatív
szolgáltatók megjelenése vár-
ható, akik a meglévő vezetékes
hálózatokon kínálnak az eddi-
gieknél olcsóbb hívásokat. A
MATÁV csirkefarmján pedig el-
hantolták az első, aranytojást
tojó tyúkot.

Piaci konszolidáció?
Szintén a tavasz híre, hogy a
holland KPN eladja az üzleti
kommunikációs szolgáltatást
nyújtó PanTel-ben meglévő ré-
szesedését a Hungarian

Telephone and Cable
Corporation-nek. Ez utóbbi
négy magyarországi primér kör-
zetben nyújt hang- és internet-
szolgáltatást. Néhány héttel ko-
rábban az amerikai tulajdonú
EuroWeb kivásárolta a PanTel-
lel közös magyarországi cégé-
ben a PanTel részesedését, hogy
saját stratégiáját alkalmazhassa
a magyar piacon. Mostanság

úgy hírlik, újabb kisebb inter-
netszolgáltatókon próbál túlad-
ni tulajdonosa, így lehetővé vá-
lik nagyobb tőkeerejű cégek ki-
alakulása, amelyek képesek le-
hetnek nagyobb piaci részese-
dés megszerzésére is. Mivel Ma-
gyarországon úgy alakult, hogy
a Deutsche Telekom-cso-
porthoz tartozó cégek tekinthe-
tők szinte valamennyi távközlé-

si területen (vezetékes- és
mobiltelefónia, üzleti szolgálta-
tások, Internet, kábeltelevízió)
piacvezetőnek, csak egy dupla
hózentrágerrel megerősített
nadrágú, folyamatosan ener-
giaitalt vedelő, reklámtevékeny-
ségre és hirdetésre több száz-
millió forintot fordító cég bizo-
nyulhat méltó vetélytársnak. A
témában már számos elemzés
született, amelyek többsége ar-
ra a megállapításra jut, hogy
egy cégben kell tömöríteni a ki-
sebb helyi szolgáltatókat, egy
mobilszolgáltatót, és az sem
árt, ha az adott cég az üzleti
távközlésben is tud versenytár-
sak torkát megszorító ajánlatot
tenni. Csak ebben az esetben
érhető el, hogy a társaságok
egymással versengjenek és Ma-
gyarországon is megközelítsük
az – egyébként olcsóbb – EU-s
árakat. Erre az eredményre vi-
szont néhány évet még várni
kell.

Egy kis lobbi nem árt
Inkább politikai, mint távközlé-
si ügy a TGG and Partners ne-
vű, 2003-ban bejegyzett cég
brüsszeli lobbitevékenysége.
Mint azt a Kedves Olvasó már
jól tudja, ebben a cégben két
magas állami beosztású ember
gyermeke dolgozik azért, hogy
a magyar távközlési óriás előtt
megnyíljanak a kapuk, és né-
hány EU-pénzes iszák. Az ille-
tőket ismerő volt kollégák kö-
zül többen megjegyezték, hogy
a harmadik urat tartják a leg-
jobb távközlési és szabályozási
szakembernek, ha úgy tetszik,
a legjobb szakértőnek.

El kell azonban ismerni,
hogy a magasabbik beosztású
állami vezető gyermeke való-
ban rendelkezik brüsszeli ta-
pasztalattal, hiszen diplomáci-
ai szolgálatban már látott val-
lon fűben flamand nyuszit, er-
ről tanúskodik NATO-s man-
dzsettagombja, amelyekre több
éles szemű megfigyelő tisztán
emlékezett.     – EÖRDÖGH PÉTER

A
T É M AT É M A

Hüpp-hüpp, mondhatták a MATÁV vezetői
kora tavasszal, midőn már semmi sem akadá-
lyozhatta meg a svéd Tele2 nevű cég magyar
piacra lépését. Pedig már-már kezdtük azt
hinni, hogy a jó öreg monopólium életünk
végéig kísér minket –  a MATÁV ugyanis erre
készült. De Andersen meghalt, a mesének
vége. 

Versenytárs a mamutnak

Tavaszi 
távközlési nyúz

A MATÁV csirkefarmján elhantolták az elsõ, aranytojást tojó tyúkot
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agyarország tagja a világ
legfejlettebb országait
tömörítő kluboknak,

polgárai a világ leggazdagabb
negyedébe tartoznak. Biztonsá-
gunkat a legerősebb katonai
szövetség őrzi, életünk minden
területe egyre szervesebben il-
leszkedik a világ legnagyobb
gazdaságába. Erős és egészséges
a gazdaságunk, a konzervatív
ágazatokra épülő ipar (pl. gép-
autó, vegyiáru, élelmiszer) és a
szakképzettségéhez képest olcsó
munkaerő a világ 30 legverseny-
képesebb országa közé emel
minket. Hatalmas áruházak és
nagy gonddal kialakított speciá-

lis üzletek termékei között válo-
gathatunk. Egyre kifinomul-
tabb és olcsóbb szolgáltatások
teszik sokunk életét kellemeseb-
bé, a mobilos internettől és az
árnyas kávéházak teraszától az
olcsó repülésen keresztül pénz-
ügyeink kényelmes intézéséig.
A magyarok várható életkora az
egyik legalacsonyabb Európá-
ban, egészségi állapotunk ka-
tasztrofális. Az egyre kevesebb
gyerek írni-olvasni tudása kor-
osztályról korosztályra romlik.
Biztonságunkat egyre nagyobb
mértékben bízzuk őrző-védő
kft-kre a rendőrség helyett, iga-
zunkért a bírósághoz fordulni

drága és kivárhatatlanul lassú.
A gazdagok és szegények közöt-
ti különbségek nőnek, emberek
tízezrei, falvak és városok százai
süllyednek egyre mélyebben az
esélytelen szegénység mocsará-
ba. Az Európában átlagos érték-
nél 10 százalékkal kevesebb em-
bernek van hivatalosan munká-
ja, mert sok a rokkant és a feke-
tén dolgozó. Valutánk válságról
válságra bukdácsol egekbe
emelve a tőke árát, a kamatot.
Az emberek adóterhei és az ál-
lamadósság egyszerre nőnek.
A köz egészségének óvása, tudá-
sának gyarapítása, a köz- és jog-
biztonság fenntartása, az esély-

egyenlőség biztosítása, a mun-
kához jutás feltételeinek megte-
remtése és a stabil gazdasági kö-
rülmények megőrzése – ezek az
állam klasszikus feladatai. A
magyar állam ezek ellátására
képtelen.

Ál-szolgáltatások
Magyarországon, mint minden
más államban létezik egészség-
ügy, oktatás, vasút, ágazati sza-
bályozás. Csak nem működik. A
rendelők, egyetemi épületek, a
pályaudvarok csak díszletek. A
korábban működő szabályozó-
kat szisztematikus munkával
áramvonalasítja légvárrá köztár-

„Ingyen nincs semmi”•Miért lesz működőképtelen a magyar állam?

Államgörcs Magyarországon
Miért az állam a multinacionális cégek legjobb barátja, és mit szól ehhez a politikailag aktív közép-
osztály? Kiknek az érdekeit szolgálja a jelenlegi állapotok fenntartása és miért nem képesek köz-
szolgáltatásaink a tőlük elvárható színvonalat nyújtani?

M

A legtöbb közszolgáltatás nem teljesíti a vele szemben támasztható minimális elvárásokat
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saságunk kormánya. A kórhá-
zakban rendes ellátást csak ko-
moly fizetségért várhat az em-
ber. A felsőoktatásban a diákok
és az oktatók közmegegyezése
szerint félévenkénti vizsgaidő-
szakokkal papírozzák le az év
többi időszakának (sokszor
hasznosan eltöltött) szabadide-
jét. Az egyetemre vágyó diákok
többsége iskolán kívüli magán-
órákon készül a felvételire. A vo-
nattal járók negyven százaléka
vasutas. 

A legtöbb közszolgáltatás
nem teljesíti a vele szemben tá-
masztható minimális elváráso-
kat sem. Már hozzászoktunk,
ezért nincs botrány, hiába foly-
nak el a semmibe adóforintok
százmilliárdjai. Egyébként is ez
a látszat sokszor olcsóbb, mint a
valóság, A rendesen működő ok-
tatás, egészségügy, stb. többe
kerülne, mint a virtuális intéz-
ményrendszer fenntartása. A
látszatprofesszorok és a látszat-
szolgáltatók látszatmenedzserei
pedig az állami fizetségért el-
játsszák szerepüket. Összeka-
csintanak a kormánnyal: Te
nem adsz rá elég pénzt, mi nem
csináljuk rendesen, és felezünk.
A hatékonyság és célszerűség
zászlaja alatt rohamra induló
Don Quijoték pedig pillanatok
alatt felőrlődnek.

Az állam az erõseké
Miért tűri mindezt a gazdaság?
Miért nem indult meg banká-
rok, multinacionális alapítvá-
nyok támogatásával a hazai ipa-
rosokra támaszkodó libertar-
iánus, az államot minimalizáló
forradalom? Mert nincsen rá
szükségük. Sőt, az állam a ba-
rátjuk, legfőbb és leglojálisabb
üzletfelük. A multinacionális
vállalatok adóterhei minimáli-
sak, a letelepedés költségét, a
munkaerő toborzásának és a
beszállítói kör kialakításának
árát nagyrészt az állam állja. A
pénzügyi szektor a kormányzat
legfőbb hitelezője, az államtól
szerzett jövedelmei már mente-

sek a korábbi botrányoktól de
semmi sem utal a csapok elzárá-
sára. A központosított közbe-
szerzések, a kegyesen osztoga-
tott mindenféle koncessziók, a
grandiózus fejlesztési támogatá-
sok lehetőségei „drága baráttá”
teszik a kormányzatot a magyar
gazdaság nagyhercegei szemé-
ben. A középvállalatok vezetői-
nek közéleti aktivitását a pazar-
lások ostorozása helyett a politi-
kusok előszobáiban működő tá-
mogatás-osztogató bazárokba
tereli az ésszerű számítás. A po-
litikailag aktív középosztály az
egyetlen kényes csoport, nem is
véletlen hogy körülöttük forog a
magyar politika. A mindenkori
kormány leglátványosabb politi-
kai akciói (tandíj eltörlése, la-
káshitel, közalkalmazotti bér-
emelés, Sulinet stb.) őket céloz-
zák meg. A fennmaradó esetle-
ges berzenkedést (a Kádár-rend-
szer logikája szerint) kiváltsá-

gok hűtik le: az intercity vona-
tok, az elit középiskolák, az is-
meretségi alapon szerezhető
műtétek, a középosztálynak
épülő autópályák. A számlát fi-
zetők („a rendszerváltás veszte-
sei”) pedig dühöngjenek a kocs-
mában, nézzék a tévét. A vok-
suk meg megér egy heti nyugdí-
jat vagy egy gulyást.

A kormány a működésképte-
len állam felett a meghatározó
érdekcsoportokkal kötött alkuk
merev kötésében egyetlen do-
logra játszik: túlélni napról nap-
ra. Botrányt elkenni, zúgolódó-
kat lecsillapítani, veszélyes ele-
meket eltávolítani. Nem véletlen
hogy a kormány kritikus – és
ezért viszonylagosan működő –
pontja a pénzügyminisztérium:
évről évre egyensúlyban kell tar-
tani a költségvetést, ha nem si-
kerül, akkor gyorsan kommuni-

kálni kell, meg faragni innen-
onnan. Ha nagyon nagy a baj,
hozzányúlni a túl drága pontok-
hoz. Boldogabb időkben és he-
lyeken reformokat az állami fel-
adatok jobb megszervezése ér-
dekében indítanak. A magyar
kormány számára a reform a
költségvetési egyensúly megóvá-
sa érdekében indított költség-
csökkentő beavatkozás. Ha sike-
rül a ciklus alatt végig megúsz-
ni, hogy nagyot boruljon a bili,
majd a politikai csodadoktorok
segítségével sikerül az ellenzé-
ket kiutálni a győzelmi esélyek-
ből, és mehet tovább a perspek-
tívátlan, de jövedelmező üzlet-
menet.

Bajok privatizálása
Amikor megbomlik a politika fi-
nom egyensúlya a kormányzati
kétségbeesést a dogmatikus re-
ceptek vakmerő elővétele követi.
Az egyensúly fenntartásáért vi-

tézkedő gazdaságpolitikusok –
mellőzve a mikroökonómia és
az intézményi közgazdaságtan a
józan ész logikájával meglepően
egybevágó alapvető ismereteit –
azonnal privatizációért kiálta-
nak, amikor valami már tartha-
tatlan. Ez azonban politikailag
teljesen logikus.

Ha az állam valós piac és szi-
lárd szabályozás nélkül ad ma-
gánkézbe valamit, akkor lénye-
gében hűbérbirtokot adomá-
nyoz. Az átláthatatlanul kusza
állami rendszerek egyes elemei-
nek eladása óhatatlanul ahhoz
vezet, hogy a magántőke kiválo-
gatja a legjövedelmezőbb eleme-
ket, majd minden befolyását lat-
ba veti a számára kedvező játék-
szabályok kialakítására. Rövid
távon a magánellátó megoldja a
problémát, cserébe a majdani
magas állami díjakért. Ez azon-

ban politikailag megéri. A prob-
léma elodázható, miközben be-
söpörhető a járadékok jogosult-
ságát megszerzők hálás lekötele-
zettsége. Az eljárás univerzális,
legyen szó kórházról, egészség-
szervezésről, Volán társaságok-
ról, szerencsejátékról, kommu-
nális szolgáltatásokról vagy ér-
dekes PPP (public private part-
nership – közszféra és vállalko-
zói szektor együttműködése)
konstrukciókról. A magyar ál-
lam működésképtelensége és az
ezt fenntartó görcsös politikai
alku sajnos egyelőre életképes.
A magángazdaság ereje, illetve a
kiváltságok rendje a társadalom
meghatározó csoportjait semle-
gesíti a kérdésben. Az állam
adóssága közben nő: nem anya-
gi értelemben (a makromutatók
kipofozhatóak), hanem az em-
berek esélytelenségének, tudat-
lanságának, rossz egészségügyi
állapotának formájában. Az au-
tópályái és bevásárlóközpontjai
közé zárkózó alkalmazottak az
exportra termelő vállalatoktól
kapott béreiből fizeti a magas
adót, tandíjat, egészségbiztosí-
tást, és támogatja a szegény vi-
dékek felvirágoztatását célzó
élelmiszerosztásból és a rendőr-
ség megerősítéséből álló progra-
mot. Tagja maradunk az előkelő
kluboknak: tulajdonosaink,
közszolgáltatásunk privát mű-
ködtetői és kereskedelmi part-
nereink benntartanak minket.

Fel kell nõni
A kasztosodó társadalom, az ezt
megállítani képtelen, az erősek
kegyeit kereső állam görcse
nem oldható fel könnyedén. Ez
a szűk látókörű, rövidtávú érde-
kek rendszere. Ha változást sze-
retnénk, elemezni kell, vitatkoz-
ni: értékekről, célokról. Hiszen
érdekek mindig lesznek, de ho-
rizontjuk, időtávjuk növelhető.
Ha változást akarunk, fel kell
nőni a feladathoz.

– LŐCSEI LÁSZLÓ

(A szerző a Szabadlovas
Közgazdász Egylet tagja)

A multinacionális vállalatok adóterhei
minimálisak, a letelepedés költségét,

a munkaerõ toborzásának és a beszállítói kör
kialakításának árát nagyrészt az állam állja
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Szöveg: Ablonczy Bálint, Balogh Ákos Gergely, Zs. Zs. Fotó: MTI/ Bruzák Noémi, UFI/Késmárki Péter

Ki táncol
a végén?

Véghajrában az európai parlamenti kampány

Ki táncol
a végén?
Nagy taktikai csata végén dől el június 13-án, hogy kormány vagy ellenzéke
sikerét hozza-e az európai parlamenti választás. Ilyen voksolást nem látott
még az ország: mivel borítékolható a csekély érdeklődés, és az urnákhoz
járulók összetétele is felboríthatja a várakozásokat, nehéz volna a végered-
ményt megjósolni. Az MSZP kampányában az alacsony részvételre játszva
kerüli a csinnadrattát, a Fidesz számára pedig híveinek mozgósítása a leg-
nagyobb kihívás.
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ármost induljunk ki
Lamperth Mónikából. A
magyar szocialisták

kampánynyitó gyűlésén va-
gyunk, május idusán. A rendez-
vénycsarnokban válogatott kö-
zönség, a párt hatezer aktivistá-
ja, megannyi jó arcú, intelligens
ember. A színpadon a párt veze-
tői izzítják a tömeget, a hangu-
lat a tetőfokán. A Hitgyüliben
azt mondanák, árad a kegyelem,
mintha dézsából öntenék – di-
csőség az Úrnak; egy marketin-
ges meg úgy fogalmazna: az elő-
adó önbizalom-növelő beszédet
mond, hogy hallgatói multip-
likátorként sugározzák tovább
az itt kapott lelkesítést. Önfénye-
zés gyalázkodást, gyalázkodás
önfényezést követ, akárhogy is, a
legtöbb szónok csak-csak az el-
lenfélhez képest tudja meghatá-
rozni önmagát.

Itt van mindjárt Kovács Lász-
ló pártelnök, aki nem kertel,
ami a szívén, az a száján. „Mi
tettük a legtöbbet a békés rend-
szerváltásért. Azért mondtunk
le a hatalomról, hogy Magyaror-

szág parlamentáris demokrácia
legyen. Mások viszont csak azért
akartak rendszerváltást, hogy
hatalmuk legyen” – lódította. A
teremben taps dörren, jelezve,
hogy milyen az, amikor egyszer-
re hatezer ember adja tanújelét:
direkte élvezi, ha félkegyelmű-
nek nézik. Egy, csak egy anti-
kommunista újságíró esik ki egy
mámoros pillanatra a szenvte-
len megfigyelő szerepéből, s bú-

jik ki belőle a – valljuk be, töb-
bünkben ott szunnyadó – állat,
midőn félhangosan szalonképte-
len gondolatokat dünnyög,
lelkünk az elhatárolódás és a
hangos egyetértés között
ingadozik.

És akkor Lamperth Mónika.
Őt is a tapsolók között látjuk –
de figyeljünk csak! Olyan lendü-

letesen üti össze a tenyerét, s ar-
cára oly fékevesztett lelkesedés
ül ki, mintha tényleg hinné a
hallottakat; nem, ez nem lehet:
nyilván csak jól megtanult szín-
lelni – véljük eleinte. Ám ahogy
tovább nézzük a groteszk lát-
ványt, szörnyű gyanúnk támad.
Először apró kérdőjelek ágas-
kodnak bennünk, melyek csak
nőnek és nőnek, majd mind
több felkiáltójelnek adják át a

helyüket. Úristen! – fészkeli be
magát elménkbe a sejtelem –: a
nő komolyan gondolja. E pon-
ton döntünk úgy, hogy újraérté-
keljük addigi világnézetünket,
embertársainkról alkotott felfo-
gásunkat – majd pihentető gya-
nánt belelapozunk a rendezvé-
nyen osztogatott kampányfüzet-
be. Hát, ott aztán miket olva-

sunk! „Az MSZP két, világszerte
ismert és  elismert politikusa,
Kovács László külügyminiszter,
az MSZP elnöke és Horn Gyula
volt miniszterelnök vállalta,
hogy Budapesten marad, és ösz-
szekötőként tevékenykedik az
Európai Parlament magyar kép-
viselői csapata és a Medgyessy
Péter vezette kormány között” –
sorjáznak a szavak. Szóhoz alig
jutunk ekkora nagyotmondás
láttán, s jobb híján az jut
eszünkbe, amit a Hetek újság-
írója mondott Kósáné Kovács
Magda antivatikánista nyilatko-
zata után: „Magda, külön-külön
értem a mondatait, csak azt
nem tudom, mit akar tulajdon-
képpen mondani.”

Kínos kampány
Ne hidd, óh, olvasó, hogy vélet-
lenségből időztünk hosszasan a
szocialisták kampánybulijánál.
Ha ugyanis a 2002-es országgyű-
lési választás minden idők leg-
durvább belpolitikai csatájaként
vonul be a történelemkönyvek-
be, akkor azt sejtjük, hogy az eu-

Önfényezés gyalázkodást, gyalázkodás
önfényezést követ, akárhogy is,
a legtöbb szónok csak-csak az

ellenfélhez képest tudja meghatározni
önmagát

M

Bár felelős kormányzati ténye-
zők és az Európa-terv hirdetései
szerint minden rendben van a
gazdaságban, sőt az előző kor-
mány rémtettei miatt szükséges
kiigazítás után most már elin-
dulhatunk fölfelé, a gazdasági
helyzet korántsem tűnik ilyen
rózsásnak. 

A jelek szerint a kormány ki-
vár, s csak az európai parlamen-
ti választások után akar dön-
teni.A némiképp rózsás helyzet-
képnek ellentmond a Világgaz-
daság című napilap információ-
ja, miszerint újabb megszorító
csomag van készülőben, csak
éppen a népszerűségvesztéstől
tartó kormányfő meg akarja
várni az európai parlamenti vá-
lasztásokat. A Draskovics Tibor

pénzügyminiszter által kidolgo-
zott tervezet újabb 300 milliár-
dos elvonással számol. A lépésre
azért is szükség van, mert az el-
ső megszorítási hullám nem ér-
te el a kívánt hatást (mivel a tár-
cák jórészt finanszírozási átüte-
mezéssel és nem valódi kiadás-
csökkentéssel tudták le a szá-
mukra kirótt takarékossági fel-
adatokat), újabb elvonások nél-
kül – minden ígéret ellenére –
nem tudja tartani a kormányzat
az államháztartás ez évre terve-
zett 4,6%-os GDP arányos hiá-
nyát. 

Ugyan a köztársaság első úri-
embere szokott eleganciájával
szamárságnak nevezte a gazda-
sági lap értesüléseit, a pénzpiaci
elemzőket és a befektetőket lát-

hatóan gondolkodóba ejtik a
költségvetés állapotáról szóló hí-
rek. Bár kétségkívül akadnak
biztató jelek a gazdaságban (nö-
vekedett például az export-telje-
sítmény, s a külső helyzet is ked-
vezőbb) nem szabad elfelejteni,
hogy a megígért strukturális re-
formokat (oktatás, honvédelem,
közigazgatás, egészségügy) a ki-
merült államkincstár képtelen
finanszírozni. 

A pénzügyminiszter nemrégi-
ben sikernek nevezte, hogy
olyan érzékeny mutató, mint a
tőzsdeindex is erősödött az el-
múlt időszakban (igaz, ez szinte
kizárólag az OTP, a Mol, 
a Matáv és a Richter szárnyalá-
sának köszönhető). Fontos bi-
zonytalansági tényező az is,
hogy még nem lehet tudni: az új
áfa-visszaigénylési rendszer pon-
tosan mennyit vesz ki a költség-
vetésből. Egyes elemzők szerint

a választásokat követő pénzszer-
zési akció egyik eleme a privati-
záció lehet, kormánykörökben
szóba került a paksi atomerőmű
esetleges magánosítása, ezt
azonban Draskovics Tibor hatá-
rozottan tagadta – adta hírül a
Figyelő. Bár a távirati irodára
hivatkozva a Világgazdaság
megírta: Medgyessy Péter sze-
rint a pénzügyi tárca „egy előre
kiszámítható és előre meghirde-
tett ütemű adócsökkentési rend-
szert vázol fel a következő évek-
re”, amely az ő támogatását bír-
ja, nemcsak a rosszmájúak fi-
gyelmeztetnek: az első csomag
nem hozta meg a tőle várt ered-
ményeket, s a kormánynak lép-
nie kell, ha nem akarja az állam-
háztartás helyzetének további
romlását. Így tehát „az előre
meghirdetett ütemű adócsök-
kentés” igencsak optimista terv-
nek tűnik.                 – A. B. A. 

Csomagolnak?
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rópai parlamenti kampány a va-
laha látott legkínosabb színvo-
nalú pártmérkőzésként marad-
hat meg az utókor emlékezeté-
ben. Nyilvánvaló: a nagy pártok
számára nincs világra szóló tétje
a voksolásnak. Hiszen nehezen
tudnánk annak nevezni, hogy
mondjuk két, minden bizonnyal
jóravaló fiatalember, a Fidesz-
lajstrom 13. helyén tanyázó
Rákossy Balázs, avagy a szocia-
lista kvázi tizenkettedikje, Né-
meth Balázs képviselő lesz-e az
Európai Parlamentben, az unió-
nak e nem túl nagy hatáskörű
intézményében. (Ha a dolgot in-
nen nézzük, akkor voltaképpen
nem is hagyta el olyan nagy osto-
baság Medgyessy Péter száját,
amikor a kormányfő felvetette: a
pártok közös listán küldjenek
képviselőket Strasbourgba. De
ezt csak nagyon halkan mond-
juk, és ha valaki rákérdez, úgyis
letagadjuk, hogy akár csak vicc-
ből ilyesmit állítottunk volna.)

Persze belpolitikai következ-
ménye annál inkább lesz a vá-
lasztásnak. Nézzük, mi mindent
dönthet el június 13-a. Kiderül-
het, hogy a miniszterelnök ma-
rad-e a helyén; új frontok nyíl-
hatnak az MSZP elnökváltási fo-
lyamatában; megtudhatjuk, me-
lyik szocialista politikus dédel-
get államfői álmokat. Távoz-
hat/Megerősödhet Kuncze Gá-
bor, az SZDSZ elnöke. Távoz-
hat/Megerősödhet Dávid Ibolya,
az MDF elnöke. Magabiztosabb
lehet/Elbizonytalanodhat a Fi-
desz. Megtudhatjuk továbbá,
melyik lesz az a párt, amelyik
2006-ig hetente háromezerszer
fog arra emlékeztetni, hogy ő
nyerte meg az EP-választást. No,
mielőtt teljesen elveszítenénk a
mértéket, tegyük hozzá: ma még
nem tudni, hogy a mostani ered-
mény később jelent-e valamit.
Mert vajon 2006-ban következ-
tethetünk-e bármire abból, hogy
2004-ben az egyes pártok hány
százalékot szereztek egy várható-
an alacsony részvétellel zajló – s
bizonytalan összetételű társadal-

mi csoportokat az urnákhoz szó-
lító – voksoláson?

Csekély érdeklõdés
Márpedig a mostani szavazás
egyik kulcsfontosságú tényezője
a részvételi arány. Belátható: a
kis alakulatoknak jól jönne, ha
minél kevesebben járulnának az

urnákhoz, hiszen akkor egy eu-
rópai parlamenti mandátum
megszerzéséhez kevesebb szava-
zat kellene. (Számítások szerint
megfelelően alacsony részvétel
esetén 200 ezer voks is eredmé-

nyezhet egy mandátumot.) A vá-
lasztás a kicsik számára adott
esetben élethalálharccal felérő
megmérettetés lehet. Kuncze
Gábor – ha a valóság nem cáfol
rá a közvélemény-kutatások
eredményére – viszonylag nyu-
godtan alhat: az SZDSZ-nek a
felmérések szerint van esélye fe-

lülszárnyalni az ötszázalékos kü-
szöböt. Ez az a pont, ahol – a le-
hető legszigorúbban szakmai
szempontból – meg kell dicsér-
nünk a szabad demokraták
kampányát: jól vették célba a vá-

rosi, liberális identitásra ébredő
polgárokat. Dávid Ibolyának el-
lenben jó sok aggódnivalója le-
het: a közvélemény kutatói szá-
mára nem garantálják az öt szá-
zalékot. Az MDF vezetője pedig
mindent egy (ka)lapra tett fel,
amikor úgy döntött, hogy pártja
nem a Fidesszel közös listán, ha-
nem önállóan méredzkedik meg
a voksoláson. Kudarc esetén
könnyen a demokrata fórum lét-
jogosultsága kérdőjeleződhet
meg, mi több, az elnöknek szá-
mítania kell arra is, hogy többen
mélyen a szemébe néznek, és azt
firtatják: hol van az a két-három-
négyszázaléknyi szavazat, mely
alkalmasint olyannyira hiányzik
a jobboldalon?

Különös helyzet: az MSZP-
nek ugyancsak érdeke, hogy ala-

Megtudhatjuk továbbá, melyik lesz
az a párt, amelyik 2006-ig hetente

háromezerszer fog arra emlékeztetni,
hogy õ nyerte meg az EP-választást

Falra kent kampány
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csonyan tartsa a választási ér-
deklődést. Nem véletlen, hogy a
szocialisták a választási kam-
pány hajrájának kezdetéig egy
fia nem sok, de annyi tévérek-
lámmal és óriásplakáttal sem
vették ki a részüket a választási
magakelletésből. A baloldal nem
akar különösebb csinnadrattát,
hiszen az könnyen a másik oldal
mozgósítását is eredményezhet-
né – nekik pedig minden hiány-
zik, csak az nem, hogy a Fidesz
hívei minél nagyobb számban
vegyenek részt a választáson.
Taktikájuk tehát az, hogy akti-
vistáik segítségével saját szava-
zóikat mozgósítsák a lehető leg-
nagyobb számban. (Tézisünket
fizikai kísérlettel is bizonyíthat-
juk. Menjünk ki a konyhába, és
vegyünk elő egy kisebb és egy
nagyobb üvegpoharat. Öntsünk
mindkettőbe egy-egy deciliter
csapvizet, majd szemrevételezés
után válaszoljuk meg a kérdést:
ugyanakkora mennyiségű folya-
dék melyik edényt tölti meg job-
ban?)

Értékes címlisták
Mi tagadás: az MSZP gondolat-
menete nem nélkülözi a logikát.
Ad egy: a polgári tábort amúgy
is nehezebben lehet mozgósíta-
ni, mint a hagyományosan jól

szervezett szocialistákat. Ad ket-
tő: ezúttal a baloldal kezére ját-
szik az a tény is, hogy a jobbol-
dalon magasabb az uniótól ide-
genkedők, a tavalyi népszavazá-
son nemmel szavazók aránya –
ők pedig várhatóan nem fogják
kezüket-lábukat törni, hogy eu-
rópai parlamenti képviselő-jelöl-
tekre szavazzanak. Persze Or-
bán Viktorékat sem ejtették a fe-
jük lágyára. Nemhiába, hogy a
Fidesz lépten-nyomon a válasz-
tás belpolitikai jelentőségét
hangsúlyozza, sőt még azt sem

tartja ördögtől való gondolat-
nak, hogy a szocialisták csúfos
kudarca esetén alkalmasint elő-
re hozott választásokat kell tar-
tani. A szocialisták meg? Ők cse-
rébe nem győznek tréfát űzni az
európai voksolásból, és olyan
csip-csup ügyeket duzzasztanak
kampánytémává, mint például
Schmitt Pál címeres mackófel-
sőjének kérdése. (Miközben a
négy parlamenti párt által aláírt
etikai kódex feketén-fehéren le-
szögezi: „A nemzeti szimbólu-
mokat a választásokon fellépő je-

löltek kampányuk során azonos
feltételek mellett szabadon hasz-
nálhatják.”)

Két légy egy csapásra
A Fidesz számára tehát június
13-a nagy kérdése, hogy megleli-
e a szoci áfium ellen való orvos-
ságot, s mozgósítani tudja-e hí-
veit. Ebből a szempontból pedig
a párt két legyet ütött egy csa-
pásra, amikor meghirdette a
Nemzeti Petíció fantázianéven
jelzett aláírásgyűjtést. A kezde-
ményezést ugyanis heteken ke-

resztül a média érdeklődésének
középpontjában lehetett tarta-
ni; s külön öröm volt, amikor a
kormánytöbbség nem tűzte a
parlament napirendjére a javas-
lat megtárgyalását: erre hivat-
kozva meghirdethették június 6-
ára a párt nagygyűlését. Nem
mellékes szempont az sem, hogy
az összegyűlt aláírásokból érté-
kes címlistát lehetett készíteni –
hiszen a 2002-es voksolás meg-
mutatta: kontaktmarketing, aj-
tótól ajtóig való kampány nél-
kül manapság nemigen lehet vá-

lasztást nyerni. (Naná, hogy a
Fidesz nem bocsátotta az MSZP
rendelkezésére az aláírásgyűjtő
íveket. Azzal ugyanis több száz-
ezer jobboldali szavazó elérhe-
tőségével segítette volna a szoci-
alisták kampányát.) S ha már itt
tartunk, a jobboldal mozgósítá-
sának sikeressége vizsga lesz a
polgári körök számára is. Mi
több: ha – feltéve, de meg nem
engedve – a Fidesz vezetői vol-
nánk, a választás után biztosan
azt is szemügyre vennénk, hogy
az egyes választókerületek ho-
gyan teljesítenek e sorsdöntő va-
sárnapon. Az eredményekből
pedig messzemenő – de leg-
alábbis a 2006-os képviselője-
lölt-állításkor felhasználható –
következtetéseket vonnánk le.

Okoskodjunk bárhogyan, tud-
nunk kell: nagyon kellene izzad-
nia annak, aki az európai parla-
menti választást nagyon el akar-
ná veszíteni. Lehet ugyanis,
hogy százalékban soknak fog
tűnni a pártok közötti különb-
ség, előfordulhat, hogy az legfel-
jebb egy mandátumnyi előnyt je-
lent majd a győztes számára. Az
viszont kétségtelen: az ered-
mény, illetve annak következmé-
nyei egész nyáron ellátják témá-
val a hazai közéletet. De erről
legközelebb.                 – ZS. ZS.

A kampány egyszerű harcosai
ők, ott vannak az árnyékban és
mindent megtesznek pártjuk si-
keréért. Egy emeszpés, egy
eszdéeszes és egy fideszes fiatalt
kérdeztünk arról, hogy milyen
tapasztalataik vannak a kam-
pány eddig eltelt  idejéről.

Balázs (MSZP): Az MSZP a
mostani kampányban is elsősor-
ban telepített standok és aktivis-
ták segítségével igyekszik eljutni
az emberekhez. A kitelepülése-
ken rendszerint szóróanyagokat
osztogatunk (pl. a Tények és Ha-
zugságok füzetet) és beszélge-
tünk a választókkal. Elég furcsa

élmény, hogy míg mi rendsze-
rint 7-8-an vagyunk a standun-
kon, jórészt fiatalok, addig a
szomszédos petíciós asztalnál
csak 2-3 fideszes aktivista áll,
akikkel amúgy jól kijövünk.

Bandi (SZDSZ): Az EP-kam-
pány eddig a szokásos plakátra-
gasztgatással-szórólapozással te-
lik. Talán annyiban rendhagyó
a mostani választás, hogy a má-
sik kis párttal való szolidaritás
jegyében visszaragasztjuk a
rosszul felkent MDF-plakátokat,
hátha ez is segít egy picit, hogy
ők is sikerrel vegyék az 5%-os
küszöböt.

Márti (Fidesz): A szekszárdi
kampánygyűlésen történt,
hogy a színpad előtt két másik
lánnyal kellett távol tartanunk
a tömeget. Nem is volt semmi
gond, egészen addig, amíg a
beszédét befejező Orbán Vik-

tor le nem hajolt, hogy kezet
fogjon a közönség első sorai-
ban állókkal. A tömeg megin-
dult a színpad felé, mi nem te-
hettünk mást, felkenődtünk a
színpadra, míg véget ért a ro-
ham.                       – B. Á. G.

Az aktivisták szava

A baloldal nem akar különösebb
csinnadrattát, hiszen az könnyen

a másik oldal mozgósítását
is eredményezhetné  
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em látni ugyanis semmi
szenzációt. Nincsen felfo-
kozott hangulat, nem a

választási csata határozza meg
az utca emberének a közhangu-
latát, a televíziók kínálatából pe-
dig a focimeccs-közvetítések és a
szappanoperák messze lekörö-
zik nézettségben a választási vi-
taműsorokat. Szinte nem is ér-
ződik, hogy kampány van. A po-
litikusoknak nem sikerült felfo-
kozni, feszültté tenni a választá-
sok előtti várakozást. A szavaza-
ti joggal rendelkező román ál-
lampolgárok többsége fásultan
várja a választási irodák június
6-i nyitását. 

A rezignáltságot a Román
Akadémiai Társaság (SAR) már

az év elején előrelátta. A január-
ban közzétett jelentésében ala-
csony választási részvételt jósolt,
melynek okát elsősorban a vá-
lasztottak politikai vándorlásá-
ban látta. Amint a jelentés leszö-
gezi, a négy évvel ezelőtt megvá-
lasztott polgármesterek több
mint fele pártot váltott mandátu-
ma idején. A vándorlás pedig el-
sősorban az Adrian Năstase mi-
niszterelnök vezette Szociálde-
mokrata Párt (PSD) irányába
történt. A PSD választások nél-
kül duplázta meg az elmúlt há-
rom évben polgármesterei szá-
mát. Az akadémiai társaság ös-
szefüggést talált a politikai ván-
dorlás és a kormány pénzosztási
gyakorlata között. Mennél több

polgármestert tud a soraiba csá-
bítani a párt egy-egy megyei
szervezete, annál valószínűbb,
hogy az illető megyével a kor-
mány kivételt tesz a költségveté-
si források elosztásakor. 

És bizony volt amit pótolni a
kormánypártnak. Négy évvel ez-
előtt ugyanis egyáltalán nem ala-
kultak számára kedvezően a
helyhatósági választások. Noha
taroltak a Kárpátokon kívüli fal-
vakban, az ország nagyvárosai
közül szinte valamennyi kicsú-
szott a kezükből. Bukarestben
az ellenzéki Demokrata Párt el-
nöke Traian Băsescu, Kolozsvá-
ron a Nagy-Románia Párt főtit-
kára, Gheorghe Funar, Temesvá-
ron a Kereszténydemokrata

Nemzeti Parasztpárt erős embe-
re Gheorghe Ciuhandu, Iasiban
a Moldvaiak regionális pártját
vezető Constantin Simirad, Bras-
sóban a liberális Ioan Ghise ül-
hetett a polgármesteri székbe.
De elvesztették a versenyt Ara-
don, Nagyváradon, Szatmárné-
metiben, Nagybányán, Marosvá-
sárhelyen, Szebenben és Déván
is. Ezen a helyzeten változtattak
a preferenciális pénzosztási poli-
tikával úgy, hogy verseny nélkül
sikerült bevenni a iași, szatmár-
németi és aradi városházát, és
PSD-függővé tenni a függetlene-
dett marosvásárhelyi polgármes-
tert. Nem véletlen, hogy a válasz-
tási törvény módosításakor hosz-
szasan folyt a vita, hogy tiltsa-e a
jogszabály a politikai vándor-
lást. A honatyák végül elvetették
azt a javaslatot, hogy pártjuk el-
hagyásával a választottak a tiszt-
ségüktől is kénytelenek legyenek
megválni.

Magyar kiszorítósdi
A magyar választók fásultságá-
hoz kétségkívül nagy mértékben
járul hozzá az a tény, hogy ezút-
tal sem a választók döntésén
múlik a magyar–magyar erővi-
szonyok alakulása. Noha egyes
székelyföldi közvélemény-
kutatások kiegyensúlyozott erő-
viszonyokról árulkodtak, a Ma-
gyar Polgári Szövetség (MPSZ)

„Pártállástól függetlenül valamennyi jelölt normális körülmények 
között hirdethette terveit, mutathatta be választási ajánlatát. Ebben a te-
kintetben a ’89 utáni Románia legcivilizáltabb választási kampánya zaj-
lik.” Mindezt Gabriel Oprea, a közigazgatásért felelős tárca nélküli mi-
niszter jelentette ki egy héttel a kampányzárás előtt a prefektusokkal tar-
tott távértekezleten. És ha beleszagolunk a romániai levegőbe, megpró-
báljuk venni a választási hangulatot, hasonló következtetésre juthatunk. 

N

Alacsony részvételi arányt jósolnak a romániai helyhatósági választásokon

A magyar csatát nem
bízták a választókra 

Újra áll Aradon a Szabadságszobor.
Azok a román kormánytagok, akik
nemrég még nem tartották "esztéti-
kusnak", és akadályozták felállítá-
sát, meghátráltak. Nem jóindulat-
ból, hanem azért, mert Markó Bé-
lának szüksége volt erre a sikerre.
Meg kellett mutatnia, valami ered-
ménye mégis van a jelenlegi buka-
resti kormányzat kritikátlan kiszol-
gálásának. Az, hogy a román mi-
niszterelnök a diplomáciai proto-
kollból csúfot űzve nem jelent meg
az avatáson, különösebb zavart
nem okozott lelkünkben. M. Péter-

rel már annyiszor mosták fel a pad-
lót román részről az elmúlt két év-
ben, hogy egy újabb fricska nem
sértette önérzetünket. Az a román
ötlet sem lett volna felkavaró, hogy
a Szabadságszobor közelében ke-
rüljön felállításra egy megbékélési
emlékmű. Miért is ne, 1848-49-ben
számos magyar és román politikus
próbált hidat verni a két nemzet
közé, miért ne legyen rajta például
Ioan Drágos, aki életét adta a meg-
békélésért? De attól a hírtől, hogy a
megbékélés egyik jelképe Avram
Iancu lesz, zavart kezdtünk érezni
az erőben. Avram, bár román rész-
ről nemzeti hősnek tartják, fino-

man szólva is ellentmondásos sze-
mélyiség. Az 1848 őszén kirobbant
román felkelés során ugyanis a
Iancu vezette felkelők - Hermann
Róbert történészt idézve - "szabá-
lyos irtóhadjáratba" kezdtek a ma-
gyarság ellen. Legyilkolták Zalatna
teljes magyar lakosságát, 645 em-
bert. Aztán jött Alsó-Fehér,
Hunyad, Zaránd és Belső-Szolnok.
1849 januárjában Nagyenyeden
1000 magyart mészároltak le. A
forgatókönyv mindenütt azonos
volt. Bántatlanságot ígérve, fegyve-
rei letételére szólítottá fel a magyar
nemzetőrséget. Ezután került sor a
vérengzésekre. 1849 májusában

Erre a sorsra jutott a megbékélést
hirdető Drágos is. Nem maradt el a
válasz magyar részről sem, néhány
helyi parancsnok Bem tiltása elle-
nére visszavágott. De azokat az em-
bereket, akik magyar részről követ-
tek el (arányaiban jóval kisebb) at-
rocitásokat, senki sem tartja Ma-
gyarországon nemzeti hősnek, és
fel sem merül az, hogy a magyar-ro-
mán megbékélés jelképei legyenek.

Furcsa gondolat tehát Avram
Iancu szerepeltetése ezen az emlék-
művön. Megbékélés román módra.
Azt pedig, hogy mindezt az
RMDSZ és a magyar kormány szót-
lanul hagyja, inkább ne értékeljük.

Megbékélés?
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és a Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség (RMDSZ) viadalát
az utóbbi tulajdonképpen csata
nélkül nyerte meg. Úgy sikerült
módosíttatnia két és fél hónap-
pal a választások előtt a választá-
si törvényt, hogy az szinte telje-
síthetetlen feladat elé állította az
MPSZ-t. Az utóbbinak a válasz-
tási részvételhez 25 ezer tag alá-
írását kellett összegyűjtenie úgy,
hogy az aláírások legkevesebb
15 megyéből származzanak, va-
lamennyi megyében és a fővá-
rosban legkevesebb 300 aláíró
legyen. A szigorítás mértékét jel-
zi, hogy a korábbi törvény értel-
mében már három tag is elég
volt ahhoz, hogy egy kisebbségi
szervezet elindulhasson a válasz-
tásokon. Ráadásul az RMDSZ és
a parlamenti képviselettel már
rendelkező kisebbségi szerveze-
tek mentesültek a drasztikus
reprezentativitási kritériumok
teljesítése alól. 

Hiába minősítette szinte vala-
mennyi rangos romániai ember-
jogi szervezet alkotmányellenes-
nek, diszkriminatívnak és de-
mokráciaellenesnek a választási
részvétel megszigorított feltétele-
it, az MPSZ-nek nem maradt
más választása mint az, hogy
megpróbálja teljesíteni a diszkri-
minatív feltételeket. A Szász Je-
nő székelyudvarhelyi polgármes-
ter által vezetett szövetség szűk
hónap alatt 54 ezer aláírást
gyűjtött össze úgy, hogy a terüle-
ti kritériumokat is teljesítette, de
a kormány egy héttel az aláírá-
sok leadási határideje előtt hatá-
rozatban módosította az aláírási
ívek formájára vonatkozó előírá-
sokat. Így a Központi Választási
Irodának (BEC) volt amire hivat-
koznia, amikor elutasította az
MPSZ választási részvételét. A
magyar ellenzék megóvta a dön-
tést, és óvása az alkotmánybíró-
ságra is eljutott, de bármi legyen
a taláros testület következtetése,
immár megváltoztathatatlan
tény, hogy a június 6-i választá-
sok az MPSZ szervezett jelenléte
nélkül zajlanak. 

Bíróságon dőlt el az is, hogy
az ellenzéki jelöltek egy része
függetlenként, vagy a Német De-
mokrata Fórum (NDF) színei-
ben sem állhat a szavazók elé. Az
utóbbi lehetőséggel elsősorban a
gyergyói medencében próbálkoz-
tak a magyar ellenzék jelöltjei,
de jelölésüket az NDF országos
vezetése óvta meg. Az óváshábo-
rú is vitatható módon kedvezett
az RMDSZ-nek. Míg az MPSZ-es
Papp Előd esetében a Hargita
megyei törvényszék jogerősen ki-
mondta: ugyanaz a személy nem
lehet egy időben független pol-
gármesterjelölt és valamely ki-
sebbségi szervezet önkormányza-
ti képviselőjelöltje, a Maros me-
gyei törvényszék ennek épp az el-
lenkezőjét jelentette ki jogerős
ítéletében az RMDSZ-es függet-
len Bíró József esetében. Az
MPSZ kiszorításának ügye Fi-

desz-közvetítéssel mind az Euró-
pa Tanácsba, mind az Európai
Parlamentbe eljutott. Az utóbbi
legnagyobb (néppárti) frakciója
Orbán Viktort bízta meg egy bi-
zottság felállításával, mely a ro-
mániai választásokon keresztül a
romániai demokrácia állapotát
vizsgálja meg. 

RMDSZ-es esélyek
Az RMDSZ-nek még ilyen körül-
mények között sem biztos a vá-
lasztási győzelme azokon a tele-
püléseken, amelyeken a ma-
gyarság számaránya a szövetség
győzelmét vetítené előre. Markó
Béla RMDSZ-elnök a mandátu-
mok gyarapítását tűzte ki célul,
de ha ez Székelyudvarhelyen
múlna, egyáltalán nem biztos,
hogy sikerrel járna. Ott ugyanis
az RMDSZ jelöltjének, Ladányi
László Zsoltnak a függetlenként

harmadik mandátumára pályá-
zó Szász Jenő MPSZ-elnökkel
kell megvívnia. Ráadásul úgy,
hogy Szász – a Székelyföldön
rendkívül népszerű – Orbán
Viktorral együtt mondja, hogy a
magyar demokrácia megmenté-
se és az magyar autonómia kép-
viselete a tét. A kampány során
egyébként már-már komikussá
vált a jelöltek avatási, leleplezé-
si kényszere. Míg Szász Jenő a
Fidesz–MPSZ elnökével szobor-
parkot avatott Székelyudvarhe-
lyen, Ladányi a megye román
prefektusával az útlevélosztály
bejáratánál vághatta a szalagot.

Bizonytalannak tűnik Maros-
vásárhely visszahódítása is.
Négy évvel ezelőtt néhány tucat
szavazaton múlott, hogy Fodor
Imre elveszítette a választáso-
kat, a népszámlálási adatok
azonban azt jelzik, hogy azóta
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többségbe került a románság a
városban. Elemzők szerint Kele-
men Atilla képviselőházi
RMDSZ-frakcióvezető csak ak-
kor lehet befutó, ha az első kör-
ben sikerül megszereznie a
szükséges szavazatszámot. Ek-
kor ugyanis több román jelölt
között oszlanak meg a román
szavazatok. A második körben
szinte borítékolható a jelenlegi
polgármester, Dorin Florea vá-
lasztási győzelme. Ő ugyan a
kormánypárt és a szélsőségesen
nacionalista pártok támogatásá-
val függetlenként indult a ver-
senyben, de még az RMDSZ ál-
tal megrendelt felmérés is azt
mutatta, a vásárhelyi magyarok
körében is meglehetősen nép-
szerű, így hát magyar szavaza-
tokra is számíthat.

Kormánypárti
nehéztüzérség
A magyar szavazók dönthetik el
viszont a kolozsvári választásokat.
Bukarest mellett itt várható a leg-
keményebb presztízscsata a kor-

mánypárt és az ellenzék jelöltjei
között. Az utolsó pillanatban ne-
vezte be a kolozsvári versenybe a
kormánypárt a belügyeket irányí-
tó államminiszterét, Ioan Rust.
Neki a 12 éve Gheorghe Funar ál-
tal vezetett városházára kellene
kitűznie a háromrózsás lobogót.
A verseny még nem dőlt el, bár az
egyre valószínűbbnek tűnik, hogy
Funar leváltása ezúttal sikerül. A
kérdés csak az: kinek? A felméré-

sek alapján ugyanis egyre valószí-
nűbb, hogy Rusnak nem
Funarral, hanem a Demokrata
Párt ügyvezető elnökével, Emil
Boc-kal kell megmérkőznie a má-
sodik fordulóban. Ez az erővi-
szony azáltal alakulhatott ki,
hogy az RMDSZ visszavonta je-
löltjét a küzdelemből, és szavazó-
it Rus támogatására biztatta. Kér-
dés azonban, hogy a magyar sza-

vazók az RMDSZ-re vagy a szívük-
re hallgatnak. A Népi Akció színe-
iben induló Smaranda Enache
ugyanis nagy népszerűségnek ör-
vend a közösség soraiban.

A bukaresti presztízscsatára is
nehéztüzérséggel állt ki a kor-
mány. A fővárosban újabb man-
dátumára készülő Traian
Băsescu Demokrata párti elnök
a felmérések szerint fej-fej mel-
lett halad Mircea Geoană kül-

ügyminiszterrel, a kormánypárt
egyik legnépszerűbb politikusá-
val. A bukás mindkettejük szá-
mára megengedhetetlen presz-
tízsveszteség lenne. 

Elképzelhető egyébként, hogy
a május 24-i Mihăilești-i kamion-
robbanás is beleszól választók
pártszimpátiáinak az alakulásá-
ba. Mára ugyanis nyilvánvaló,
hogy a közigazgatási miniszter

és a szállításügyi miniszter rob-
banás utáni helyszíni tüsténke-
dése a visszájára sült el. Végül az
igazságügy-miniszternek kellett
az egész kormány nevében bo-
csánatot kérnie amiatt, hogy el-
siették a kamionrobbanás nyo-
mán megrongálódott országút
kijavítását. A kabinet azért kény-
szerült e gesztus megtételére,
mert korábban heves támadások
érték amiatt, hogy a tragédiát
kampánycélokra használta fel,
és ezzel meghiúsította az ügyé-
szek és a szakértők alapos hely-
színi vizsgálatát. És hogy meny-
nyire sebtében zajlott az ügyészi
vizsgálat, az abból is kiderül,
hogy közel egy hétig 16 halálos
áldozat szerepelt a hivatalos je-
lentésekben, hogy aztán azt kell-
jen beismerni, valójában 18 em-
ber halt meg a tragédiában. Úgy
tűnik, mind a román kormány-
párt, mind az ellenzék tanult a
spanyolországi választások kime-
netelét nagy mértékben befolyá-
soló madridi robbantásokból. 

– GAZDA ÁRPÁD

H I R D E T É S

Az RMDSZ-nek még ilyen
körülmények között sem biztos

a gyõzelme
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– A közelmúltban sok borúlá-
tó értékelés jelent meg a gaz-
daság állapotáról, a romló ver-
senyképességről. Ön szerint
milyen állapotban van a válla-
lati szektor Magyarországon?

– A vállalati szektor annyira
differenciált, hogy önmagában
semmit nem mond, az egyes
vállalattípusokat külön-külön
van értelme vizsgálni. A növeke-
dés hordozói a multinacionális
cégek. Különösen nagy a jelen-
tősége az olyan regionális multi-
knak, mint a MOL, az OTP vagy
a Richter: az ország szempontjá-
ból az lenne szerencsés, ha mi-
nél több hazai vállalat jutna el
erre a szintre, s Közép-Európa
érdekeit is a minél szorosabb
gazdasági kapcsolatok szolgál-
nák. A közepes, évi néhány száz-
milliós-milliárdos forgalmú vál-
lalatok számára a legnagyobb
kérdés, hogy meg tudják-e való-
sítani tervezett fejlesztéseiket,
ők a legérzékenyebbek a gazda-
ságirányítás intézkedéseire. A
kisvállalkozások a foglalkozta-
tás, a szociális funkciók szem-
pontjából fontosak, a gazdasági
növekedés kisebb mértékben
függ tőlük. Érzékenyek a jogsza-
bályi környezetre, működésüket
az adminisztrációs terhek enyhí-
tése teheti könnyebbé.

– Várható-e az EU-csat-
lakozás következtében jelen-
tős külföldi tőkebeáramlás, a
tulajdonosi szerkezet módosu-
lása?

– Nem, a csatlakozásnak nem
lesz olyan hatása a magyar/kül-
földi tulajdonarányra, mint a ki-
lencvenes évek változásainak.

– Az új EU-tagállamok kö-
zül talán Szlovákia kapja 
a legtöbb dicsérő jelzőt, ami
a gazdasági változásokat ille-
ti. A többi csatlakozó ország-
gal összevetve milyen helyzet-

ben van Magyarország gazda-
sága?

– Bár Szlovákia valóban ügye-
sen nyert meg magának multi-
nacionális vállalatokat, hosszú
távon elsősorban nem ezen mú-
lik a sikerességük. A szlovák gaz-
daság (de említhetnénk itt akár
Lengyelországot, vagy Csehor-
szágot is) még sok olyan szerke-
zet-átalakítási lépés előtt áll,
amin Magyarország már koráb-
ban túljutott, s elmondható,
hogy nálunk már kialakult az
egészséges gazdasági szerkezet.

– Jogosan éri-e sok bírálat a
magyar gazdaságpolitikát?

– Az elmúlt évek intézkedési
nem sok jót hoztak a verseny-
szféra számára, elvesztettük a
rendszerváltást követő időszak-
ban megszerzett versenyelő-
nyünket. Egyes lépések kifeje-
zetten torzítják a gazdaság szer-
kezetét,  ilyen például a gyógy-
szerárak 15%-os csökkentése.
Az állami szerepvállalás legfon-
tosabb területei a gazdaság
szempontjából az egészségügy,
az infrastruktúra-fejlesztés, az

Chikán Attilát, a Köz-
gáz tanárát, volt  rek-
tort és gazdasági mi-
nisztert uniós csatla-
kozásunk kilátásai-
ról, a gazdasági növe-
kedés hordozóiról és
egy jelenleg is folyó
versenyképességi ku-
tatásról kérdeztük.

I N T E R J ÚI N T E R J Ú

Chikán Attila a versenyszféra helyzetéről és a gazdaságpolitikai intézkedések hatásáról

Az állami szerepvállalás
területei reformra szorulnának
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“A lényeg, hogy ne másokat irigyeljünk, hanem igyekezzünk megtalálni a helyünket...”
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oktatás, a közigazgatás és a ku-
tatás-fejlesztés. Mindegyikről el-
mondható, hogy jelentős re-
formra szorulna, ugyanakkor a
négyéves politikai ciklusok mi-
att csak kisebb változtatásokat
vállal magára egy-egy kormány.
Javítana a helyzeten, ha a poli-
tikai elit legalább alapvető gaz-
dasági elvekben konszenzusra
tudna jutni, erre azonban egy-
előre nem sok esély mutatkozik.
A gazdaságpolitika jelentőségét
ugyanakkor hiba lenne túlbe-
csülni – bár a hibás lépések
okozhatnak zavarokat, a hosszú
távon gondolkodó befektetők
számára nem ez a fő szempont
döntéseik során.

– A korábban sikeresen
csatlakozó országok közül
gyakran hozzák fel Írország
példáját. Lehet-e Magyaror-
szág uniós tagsága egy, az íre-
kéhez hasonló sikertörténet?

– Az ír példa egy része jó
iránymutató lehet számunkra,
gondoljunk csak a tudásalapú
gazdaságra, a K+F-re vagy az ok-
tatásra, de jelentős eltéréseket is
láthatunk, hiszen sokat számít
egy ország földrajzi helyzete és
gazdasági környezete is. A lé-
nyeg, hogy ne másokat irigyel-
jünk, hanem igyekezzünk meg-
találni a helyünket, kihasználni
lehetőségeinket az EU-ban. 

– A lehetőségek kihaszná-
láshoz először megfelelő ala-
pokra, helyzetelemzésre van
szükség. Önök a Közgazda-
ságtudományi Egyetem
Vállalatgazdaságtan tanszé-
kén most harmadik alkalom-
mal készítenek elemzést a ma-
gyar vállalati szféra versenyké-
pességéről. Hogyan jött annak
idején az első felmérés ötlete?

– Az első nagy kutatás 1995-
1997-ben zajlott. Akkoriban sor-
ra jelentek meg a nemzetközi
sajtóban a Magyarország gazda-
sági állapotát bíráló írások, me-
lyek a cseh helyzetet hozták fel
pozitív példaként, annak ellené-
re, hogy ott még nem zajlottak
le a szükséges szerkezeti átala-

kulások. Ennek a jelentőségét
akartuk bemutatni, s ezért hatá-
roztuk el a hazai vállalati szek-
tor versenyképességének felmé-
rését. Másrészt az amerikai pél-
da lebegett előttünk, az Egye-
sült Államok ugyanis a '70-es,
'80-as években, amikor Japán
megelőzte gazdaságilag, jelezve
a téma fontosságát, létrehozott
egy versenyképességi tanácsot,
mely közvetlenül az elnök irá-
nyítása alá tartozott.

– Mekkora munkát jelentett
a kutatás és milyen eredmé-
nyeket hozott?

– Talán jól érzékelteti vállal-
kozásunk léptékét, hogy 325
vállalat 1300 vezetőjét kérdez-

tük meg, a felvett adatokon
mintegy 300 kutató dolgozott
és százas nagyságrendű tanul-
mány született belőle. A várt
hatást ugyanakkor nem min-
den téren értük el, ugyanis egy
szűk szakmai körön kívül nem
váltott ki visszhangot elemzé-
sünk. Mégis fontosnak tartom,
hogy mi írtuk le először, hogy a
magyar gazdaságban lezárult
az átmenet és a piacgazdasági

működés jellemzi az országot.
1999-ben újra 300 vállalat
1200 vezetője töltötte ki kérdő-
íveinket, a kutatást a Gazdasági
Minisztérium finanszírozta. Az
első felméréshez képest min-
denképpen előrelépés, hogy a
tárca később fel is használta az
eredményeket a tevékenységé-
hez és a vállalatok is nagyobb
érdeklődést mutattak, mint 4
évvel korábban.

– Az idei felmérés adatfelvé-
telét tudatosan időzítették az
uniós csatlakozásunkat meg-
előző hónapokra?

– Igen, egy pillanatképet ké-
szítünk a versenyszféra helyze-
téről csatlakozásunk pillanatá-

ban a korábbiakhoz hasonló
számú vállalati vezető megkér-
dezésével, hogy aztán longitudi-
nális vizsgálatok segítségével
pár év múlva megnézhessük,
mit hozott az uniós tagság első
időszaka a magyar gazdaság szá-
mára. 

– Kik biztosítják a kutatás
anyagi hátterét és kiknek
szólnak majd az elkészült
elemzések?

– Fő finanszírozónk az OTP,
emellett még az MKB és a MOL
tartozik jelentősebb támogató-
ink közé. Próbáltunk állami for-
rásokra is pályázni, sajnos siker-
telenül. A Nemzeti Fejlesztési
Hivatal most érdeklődést mutat
a munkánk iránt, elképzelhető,
hogy tőlük is kapunk támoga-
tást, de ha ez nem is jön össze,
azt mindenképpen szeretnénk,
hogy legalább hasznosítsák a
kutatás eredményeit. Hogy
meddig terjed a kutatás, az je-
lentős részben az anyagiaktól
függ, az eddig rendelkezésre ál-
ló források az adatfelvételre és
az alapvető elemzésekre elegen-
dőek (mintegy 20 fős, jórészt
közgázos oktatókból álló kuta-
tói gárda és mintegy 100 hallga-
tó vesz részt a munkában), de
mélyebb kutatásokra egyelőre
nincsen keret. Az első gyorsje-
lentés szeptemberre készül el, s
reményeink szerint a politikai
döntéshozók és a vállalati veze-
tők egyaránt hasznát veszik
majd. Emellett a korábbiakhoz
hasonlóan most is konferenciá-
kat, vitákat szervezünk majd az
egyes részterületek szakemberei
számára, és biztos vagyok ben-
ne, hogy a gyakorlati irányultsá-
gú jelentések mellett a mostani
kutatásból is számos PhD-dolgo-
zat és egyéb tudományos mun-
ka születik majd.

– BALOGH ÁKOS GERGELY

Chikán Attila (60) 1967-
ben végezett a Marx Ká-

roly (ma Közgazdaságtudományi) Egyete-
men, a kaliforniai Stanford Egyetemen foly-
tatott posztgraduális tanulmányokat
(1971/72). Egyetemi doktori fokozatát 1969-
ben szerezte meg, 1981-ben lett a közgazda-
ságtudományok kandidátusa. 1998 őszén
védte meg az akadémiai doktori disszertáció-
ját. Mintegy 250 hazai és külföldi publikáció-
ja van, köztük több könyv és számos rangos
folyóiratban megjelent cikk. 1993-ban jelent
meg fő műve, a Vállalatgazdaságtan című
könyv (átdolgozott kiadás: 2003). 

1967–68-ban a Kohó- és Gépipari Minisztéri-
um Tervező Irodáinál dolgozott. 1968-ban lett

a Marx Károly (ma Budapesti) Közgazdaságtu-
dományi Egyetem oktatója. 1970 óta az egye-
tem Rajk László Szakkollégiumának igazgató-
ja. 1989-1998 között a Vállalatgazdaságtan tan-
szék tanszékvezető tanára. 1998 júliusától
1999 végéig gazdasági miniszter. 2000. január
1-től 2002-ig a miniszterelnök Gazdasági Ta-
nácsadó Testületének elnöke, 2000 júniusától
2003 decemberéig a BKÁE rektora. 

1983 óta első elnökhelyettese és főtitkára a
Nemzetközi Készletezési Tudományos Társa-
ságnak. 1991-től A Magyar Logisztikai és Be-
szerzési és Készletezési Társaság társelnöke. Az
MTA Közgazdaságtudományi, Ipar- és Vállalat-
gazdasági Bizottságának tagja, a Logisztikai Al-
bizottság alelnöke. 

Egy pillanatképet készítünk 
a versenyszféra helyzetérõl csatlakozásunk

pillanatában, hogy pár év múlva 
megnézhessük, mit hozott az uniós tagság
elsõ idõszaka a magyar gazdaság számára
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z A38-as hajón a nyolcva-
nas évek közepének – az-
óta megállapodott –

egykori egyetemistái jöttek össze
műélvezni. Talán nem én vagyok
az egyetlen, aki e válogatott kö-
zönségben rég elfeledett ismerő-
sökre lelt. Privát egyenlegem:
egy kb. nyolc éve nem látott uno-
katestvér, egy hajdani főiskolai
csoporttárs valamint egy régi is-
merős, aki ma kerületi alpolgár-
mester. Írhattuk volna azt is,
hogy nosztalgia partira érkez-
tünk (ebben a rocktörténelem
kifakult sztárjai mostanság igen
erősek), de Menyhárt Jenő zene-
kara a tőlük elvárható igényes-
ségből húsz év után sem enge-
dett. Nem a közönség igényeinek
kiszolgáló személyzeteként álltak
színpadra, a bekiabáló kórus
kedvéért sem játszották el a Pop-
zene című számot.

Utólag már nem is érdekes,
miért épp az A38-on építették ki

a koncertsorozat budapesti állo-
másának (alaptáborának) hídfő-
állását. Ha mondjuk a Bercsényi
kollégium adta volna a helyszínt,
az sem tett volna hozzá sokat. A
fények profi technikát sejtettek,
bár a pásztázást kicsit túlzásba
vitték. Az erősítés két csúnya ger-
jedést kivéve feszes pontossággal
szólt. Ennek köszönhetően
Kirschner Péter egykedvű húr-
pecegtetése, nyikorgatása és Má-
sik János kis színesként fel fel-
bukkanó klimpírozása adta meg
a Kiadó régről ismert karakterét. 

Aztán a billentyűk mögül egy
szám erejéig a basszusgitár keze-
lését átvállalva teremtett lehető-
séget Kis Lacinak arra, hogy az
Elmentek a fiúkat szabad kézzel
adhassa elő. Látszott, hogy a hú-
rokkal is beszélő viszonyban van.
Gondoljunk csak azokra a han-
gokra, amiket Cseh Tamással kö-
zösen állítottak elő a Levél nővé-
remnek című Cseh-Bereményi
lemezen. Varga Orsolya, a másik
billentyűs, inkább jelentett vizu-
ális élvezetet, mint mást. Az álta-
la hozzáadott értékek talán csak
a hiányukkal tűnhettek volna fel.
A többiekkel szemben Magyar

Péter teljes átéléssel dobta a rit-
must, elképesztő ritmusérzékkel
hozta a négynegyedet, akár egy
önálló dobkoncertre elég muníci-
ót lőtt el a koncerten, nem vélet-
lenül van saját dobiskolája. Vígh
Misi Balatonjának édes-bús me-
lankóliája nem teremtett az állan-
dó vendégként ott doboló Ma-
gyarnak kibontakozási lehetősé-
get, itt azonban villogott. És per-
sze a Jenő. A Jenő nem lett szebb
az évek során, imidzse csupán
egy olvasószemüveggel gazdago-
dott. Nyitásként feltette az orrá-
ra, és a maga bájos angolszász ak-
centusával németül magyarázta
el nekünk, hogy Európa szegény,
Amerika beteg, meg hogy Auszt-
rália miatt nyugtalan álmai van-
nak. Később kiderült, hogy volt
egy régi számuk, erre utalt a né-
met textus felolvasásával. Hogy
miért épp ezen a nyelven azt kód-
fejtő szakértőink még vizsgálják.
Mindenesetre a New Yorkból ha-
zatérő muzsikus amellett, hogy
szerethető nótákat írt, nem érté-
kelte túl maga és zenekara egyko-
ri teljesítményét. A koncertsoro-
zatot megelőző sajtótájékoztatón
odanyilatkozott, hogy nem érdek-

li már különösebben az EK és a
nyolcvanas, kilencvenes évek ze-
nei világa, nem terveznek új le-
mezt, új számokat. Ott, akkor
azonban a régi számok kellettek.

Nem is kellett csalódnunk.
Egy gondolattal feszesebb stílben
szólalt meg a Fiatal magyarok, a
Turista, az Így vonulunk be. A
koncert törzsanyaga azonban a
Wilpert Imre engedékenyebb idő-
szakára eső, hivatalos kiadónál
megjelent két lemezről, a Popze-
néről (Profil, 1987) és az URH
régi nótáját címadó dallá átdolgo-
zó Szavazz rám-ról (Gong, 1989)
szólt. 

Az Európa Kiadó 2004. máju-
si visszatekintésében a kódolt po-
litikai üzenetekkel átitatott szá-
mok eljátszása helyett a bárok,
kozmikus terek, reményvesztett
párkapcsolatok tér-idő rendszeré-
be helyezte az előadást. Küzdel-
mes látomások, lehorgonyozott
lebegés, Héja-nász az A38-on.
Történelmi pillanatok a koncert-
teremben. Az az érzés, mint ami-
kor a régi barátod felszáll a vo-
natra, integet, távolodik és te
nem tudod, találkoztok-e még va-
laha.                    – AMBRUS BALÁZS

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

PopPop
Megasztár, megasztár
– skandálta a tömeg,
amikor a kilenc órára
meghirdetett Európa
Kiadó koncert jó egy
órás késéssel elkezdő-
dött. Előzenekar nem
volt, a körülöttem ál-
lók közül valaki ne-
hezményezte is,
mondván, hogy a ze-
neakadémián edző-
dött váza nincs ilyen
igénybevételhez szok-
va. Ez a félmondat so-
kat elmond a közön-
ség egészéről is. Aki
helyből kicsenget 3
rugót, már nem
bazmegelős kamasz-
bunkó. 

A

2 2

Időn túli koncert az Európa Kiadótól

Jó volt nekünk

„Az éneklés évei lassan elmúlnak...”
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Robert Plant:
Sixty Six to Timbuktu
Mercury/Universal
(duplalemez)

Robert Plant a rocktörténet nagy
hatású előadója – elsősorban
mint a Led Zeppelin énekese.
Hogy a Zep-en kívül is van Plant,
arról nem nagyon értesül a köz-
nép, pedig, emlékszünk, néhány
éve a szintén zeppelines Jimmy
Page társaságában Magyarorszá-
gon is járt. A tavaly év végén meg-

jelent Sixty Six to Timbuktu,
amely kis késéssel jutott a hazai
lemezboltokba, a nettó Robert
Plantről árulkodik. Két lemezen.
Az elsőn a nyolc szólóalbum leg-
nagyobb slágerei kaptak helyet.
Közülük talán csak a 29 Palms cí-
mű vitte át a rádióküszöböt, még
1993-ban. A második lemez, ha
nem is jobb,  izgalmasabb az elő-
zőnél. Plant ide gyűjtött öt, az
együttes előtti szólópróbálkozást.
Tipikus hatvanas évekbeli, jó kis
slágerek ezek, de azért örülhe-
tünk, hogy  ‘68-ban megalakult a
Led Zeppelin. És találunk még
mást is: ülőbluestól szimpla
demóig, Page–Plant négykezest,
koncertfelvételt, kiadatlanokat,
b-oldalakat. A borítóban vannak
fotók is: bizony múlik az idő –
épp itt volt az ideje elszámolni ve-
le.                         
MMMMF
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Ash:
Meltdown
Warner

Az északír Ash-t a legegyszerűbb a
kilencvenes évek britpop-
mezőnyéhez sorolni – de ha már
ezt megtesszük, jegyezzük meg,
hogy a mezőnyből nekik mutat ta-
lán a legtöbb linkjük a tengeren-
túlra. Ezzel a lemezzel meg már
biztos. Mindig is keményebb zenét
adtak, mint a társak, és a negyedik
lemezen már egyértelműen az
amerikai rockban keresik az utat.
Eddigi három mutatványuk elég
hullámzó teljesítményről adott je-
let, de valahogy mindig az angol
eladási lista élén találták magukat
– nem mondom, hogy érdemtele-
nül, de meglepetésre. A Meltdown
az eddigi legzúzósabb albumuk,
amelyen mélypontok igazából nin-
csenek, de nem mehetünk el szó
nélkül a hosszú, koszos, egyen-
sikálós percek mellett, ezekből ke-
vesebb kellett vón. Képzett, okos
gyerekek, sok Nirvanával a háttér-
ben (Guns-hatást is ígértek, de eb-
ből nem sokat találok), amelyet,
plusz egy csipetnyi amcsi kom-
mersz tinirockot ügyesen vegyítet-
tek a saját angol gyökereikkel, a
végeredmény pedig lendületes
punk-pop, amelynek folyamából
egy-egy mestermű dugja ki a fejét
(Meltdown, Starcrossed). A borító
lehet félrevezető meg iránymutató
is: a még jórészt brit csecseken
nőtt 1977 c. albumon ír utcaképet
látunk, az új lemez borítója pedig
már egy hard-rock bandáét idézi.
Pedig csak szeretnivaló kölykök
ezek.
MMMF

Alanis Morissette:
So-Called Chaos
Warner

Hét Grammy-díj, három stúdió-
és egy unplugged-lemez után
Alanis Morissette, immár har-
mincévesen, itt. A harmincasok
közé lépés gyötrődést jelent, más-
részt Alanis bájának egyik kom-
ponense éppen a tudatalatti hisz-
téria felszínre kerülése volt: jó
antré ez a So-Called Chaoshoz.
Ígéretes helyzetet alakít ki az a
tény is, hogy a magyar származá-
sú hölgy a világsikert hozó debüt
után egyenletesen középszar le-
mezeket adott ki – gondoljuk ezt
azzal együtt is, hogy a kísérletezés
oltárán vesztek el ezek az albu-
mok, ami mindenképp szimpati-
kusabb dolog, mintha hősnőnk
egyszerűen kiégett volna. Hát
nem égett ki, és megérte kísérle-
tezni. A So-Called Chaos tíz dalá-
ban a Jagged Little Pill slágeressé-
ge mellett ott van a zeneileg bát-
rabb évek eredménye is. Az Eight
Easy Steps finoman indul, és iga-
zi girl-rock kerekedik belőle,
olyan, amelyért cserébe a vetély-
társnők, Fiona Apple, Jewel és a
többiek a sminkkészletükről is le-
mondanának – de igazából hü-
lyeség számot kiemelni, hiszen
szinte mindegyik alkalmas a rádi-
ók bevételére, és legyünk nyugod-
tak: a tíz számból minimum öt ki-
emelt kislemez meg is teszi majd
ezt (az első az Everything lesz). Az
előző album harrisonos-keleties
jegyei még fellelhetőek, finom fű-
szer, nem szabad túlszórni. Hadd
emeljem ki mégis a címadó dalt,
meg azt, ahogy Alanis 42 perc
után, kimérten távozik.
Tökéletes.                   MMMMM

A hónap lemeze

The Who: Then and Now!
1964–2004
Universal

Idén negyvenéves a The Who –
örüljünk ennek akkor is, ha a
negyvenből csak az első húsz
évért jár feltétlen elismerés.

Vagy rajongás. Pár sarokkő az együttes definiálásához: My
Generation – a hatvanas évek nemzedéki himnusza (mindenki fü-
lében ott ül); Tommy – a zenetörténelem első és egyik legfonto-
sabb rockoperája; Who's Next – a hetvenes évek egyik kulcsleme-
ze. Gitártörések, szállodai szobák szétverése, a hatvanas évekre
„előrehozott” punk életmód következményeként pedig: az együt-
tes taglétszáma 2004-ben már csak fele a kezdetinek. Az ún. mod-
stíl, amelynek a The Who másokkal (The Kinks, The Small Faces
stb.) együtt alakítója volt, lassan egy évtizede reneszánszát éli
Londonban. Nálunk, ugye, nem kell mondani, semmi, ami rock-
zene, nincs a helyén kezelve. A The Who sem. Hogy egy Limp
Bizkit nevű formáció feldolgozza a The Who Behind Blue Eyes-át,
és ezen hónapokban a csapból is az folyik, bizonyítja, hogy nem
a zenével van gond – bár már a kérdésfelvetésért is szégyellem
magam. Az új besztofon van két új szám (felejthető, ill. annyiban
érdekes, hogy megállapítsuk: Pete Townshend meatloaf-osodik),
viszont lemaradt jó néhány kötelező darab, főként a hetvenes
évekből; kár. Az is igaz ugyanakkor, hogy ebben eligazít a borító:
nem szíveknek kedves számok gyűjteménye ez, hanem a slágerré
lett szerzeményeké. A negyven évhez föltétlen gratuláció.



Jó nyaram volt, de tényleg. DVD-
n kiadták Jane Fonda és Robert
Redford szenzációs párosát, Neil
Simon-vígjátékuk filmjét.
Mezítláb a parkban, mert erről
van szó, és anno Oscar-díjak
estek a filmadaptációra. A DVD
korong sértetlenül tartalmazza a
celluloid anyagát, és tropikus for-
róság elől menekülve háromszor
is végigvetítettem magamnak ezt
a zseniális darabot.
Gondolhatják, hogy minden
sorát fújom, már rég nem a
szövegpoénokon rötyögök.
Íme, nem volt hát veszélytelen
ellátogatnom a Musical Színház
nevű, vélhetően alkalmi, de
legalábbis prodzsekt-társulat
Mezítláb-előadására, a Stefánia-
palota színpadilag zéró-közeli
tudással bíró színháztermébe.
Bemutató napja, de ma már a
második előadás. Megnyugszom,
mikor kiderül: csapdás neve
ellenére prózai este készül itt.
Full ház. Olyan székek, ame-
lyekhez képest a bayreuth-i leg-
endás fakaloda élvezeti cikknek
tűnik. Konkrétan be kell hajlí-
tanom a combcsontomat: tör-
peúttörőkre mérték a sortávot.
És mondom: súgni tudnám a

szöveget, miközben nyomorékká
feszengem magam, mi fog itt
lekötni?! Hát Pikali Gerda
beszédhangja biztos nem. Az
ifjú feleség szerepében fellépő
művésznő ha csak harmadannyi
orgánumot kapott volna a
Teremtőtől (vagy tanáraitól),
mint amennyire jó alakját
gusztálhatjuk, nem rángana
fájósan az arcom. Játéka viszont
üde, ez így fair. És mint a hamar
fáradó szaglóhám, lám, a hallás
is idomul: a végső felvonást már
nem is felvonításnak érzékelem. 

A hatodikra költöző pár férj-
tagja, Paul, a very kezdő ügyvéd
Kautzky Armand által lép
elénk. Tartottam ettől is: nem
lesz-e túl merev a jólnevelt,
elegáns, már-már cvikkeres
művész azzal a behízelgő, rek-
lámízű baritonjával?  Anyád,
mondta Armand  magában, és
leégetett, mert megmutatta,
hogy épp egy efféle pofát ját-
szik, szóval akkor mi is lenne itt
a gond, kérem?

Pécsi Ildikót, a lépcsőfrászos
anyós alakítóját is féltem, aztán
megannyi obligát lihegés között
kivillantja a jópofa duci, a
focistafeleség és a szoci

exképviselő jelmeze alól valahai
színésznő-énjét. Kertész Péter
visszafogott Viktora ugyanígy
korrekt, bár arról nyilván tehet,
hogy amint megszólal nemes
színű hangján, százból százan
valami gekkó-természetfilm
közepén érezzük magunkat. És
innentől neki máris nehezebb a
dolga, de hát minden hakni, így
a szinkron is visszaüt egyszer.

A rendezés… Istenem, nehéz
a Simon által saját kezűleg for-
gatóköny-írt film árnyékában
egyetlen statikus színpadocskán
bármit agyalni. A just-married
pár komédiáját direktorunk
engedi a maga útján, és be-
csüljük meg ezt is, nagy erény a
mai istentelen világban, hm.

Jelentem, meglepően mulat-
ságos az előadás, bennfen-
tesként, idővel sikerül versenyt
kacagnom a Mezítláb-szüzekkel,
és a telefonszerelő kabineta-
lakítása bár nem ér fel a film-
béli patkányorrú emberéhez,
mégis mutatja, hogy a részletek-
ben lakó ördög útját ma ered-
ményesen torlaszolták el.
Kijövet a csakazértis három
részben elnyújtott estéről
odabicegek a velorexhez. De mit
nekem ma szerzett testi
nyomorok, ha mint lágy joghurt
ömlik szét az érzés a Stefánia-
park tavaszi éjszakában: könnyű
volt és finom! 
A cipőm is majd' levenném. 

– SZILVER OTTÓ
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Az ember, aki ott se volt
DVD (dupla)
Budapest Film

Joel Coen (Fargo, A nagy
Lebowsky) filmje olyan, mintha
egy negyvenes évekbeli amerikai
film-noirt újítottak volna fel digi-
tálisan. Nagyszerű a szereplővá-
lasztás: Billy Bob Thornton a
Szörnyek keringője után újra drá-
mai alakítást kap, sőt: tulajdon-
képpen hasonló karaktert játszik,
bár a Fargo Oscar-díjasát, Francis
McDormand-et láttam már jobb
bőrben. A kertvárosi mozdulat-
lanság - a film szerint - okos an-
tennával már a negyvenes évek
végén is fogható volt. Hiába pró-
bálják, a készítők nem győzik
meg a nézőt arról, hogy nem a
mai Amerikát álmodták vissza
hat évtizeddel, mindenesetre vita
nincs: a mának szóló üzenet is át-
jön. Nagyon is. A DVD kétleme-
zes változata ellentmondásos. El-
vileg van itt minden, mi szem-
szájnak ingere: audiokommentár,
fotók, kimaradt jelenetek, werk-
film, interjúk, szpotok stb. stb. - a
filmen kívül viszont semmi sem
szólal meg magyarul. Rendben,
nem kötelező okosnak lenni, de
akkor meg a film miért van szink-
ronizálva? Ezt-azt azért feledtet a
nagyszerű ötlet: a második leme-
zen a film színes verziója is meg-
található.

Film: MMMMM
DVD: MMMM

H I R D E T É S

Mezítláb a parkban

Könnyû és finom
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étszeres egyéni világbaj-
nok (1999, 2001), ezüstér-
mes (2000), és négy évvel

ezelőtt Sydneyben, pályafutása
első olimpiáján csak kevéssel ma-
rad le a dobogó legfelső fokáról.
A tavalyi éve kevésbé sikerült,
idén azonban már nagyon meg-
győző. Szenzációs teljesítmény-
nyel nyerte a pekingi Világkupa-
viadalt, amellyel már az olimpiá-
ra is kvalifikálta magát. Idei ered-
ményei mellett lélektani adottsá-
gai is meggyőzőek. Ezekről is
megkérdeztük a Honvéd Dózsa
György úti atlétikai pályáján.

– Az olimpia évében a sport-
ágak általában csak a nyári játé-
kokra koncentrálnak, mindent
ennek rendelnek alá. A te felké-
szülésed hogy áll?

– Jól sikerült az alapozás és jól
halad a felkészülés is, köszönöm.

Tavaly október óta folynak rend-
szeresen az edzések. A felkészü-
lés azóta folyamatos, csak a kü-
lönböző versenyek szakítják meg.
Most éppen világbajnokság követ-
kezik Moszkvában. Ha ezen túl
vagyok, akkor a rákészülés utolsó
időszaka kezdődik el. Szerencsé-
re már az év elején a pekingi vi-
lágkupa-elsőséggel kvalifikáltam
magam, bár a részvételi lehető-
séggel így sem lett volna gond,
mivel vezetem a világranglistát. 

– Melyik az a szám az öt kö-
zül, ahol javulni szerettél vol-
na? Sikerült-e ez?

– Az én előnyöm a versenytár-
saimhoz képest az, hogy nincs
gyengém. Nincs olyan szám,
amelyben esetleg leronthatom az
egész teljesítményem. Ez persze
nem jelenti azt, hogy nincs hol ja-
vulnom. Az a fontos, hogy az

eredményeim az egyes számok-
ban kiegyensúlyozottan jók legye-
nek. Idén lövészetben sikerült az
előző évhez képest jobb átlagos
eredményt elérni, és vívásban is
hatvan-nyolcvan pontot tudok
hozzátenni az eddigi eredménye-
imhez.

– Szerinted mitől függ az,
hogy milyen színben csillog egy
olimpiai érem?

– Az olimpia semmilyen más
versennyel nem hasonlítható
össze. Az egész világ arra figyel és
ezt a sportolók is érzik. Ezért ne-
héz még csak megközelítőleg is
megtippelni a végeredményt. Kü-
lönösen igaz ez az öttusára, hol
öt versenyszámban kell kiemelke-
dő teljesítményt nyújtani. Úgy-
hogy szerintem fejben dől el a
verseny. Az győz, aki éppen az-
nap a maximumot képes hozni
magából. 

– Első olimpiádon, Sydney-

ben ezüstöt szereztél. Röviddel
a diadal után bejelentetted igé-
nyedet az athéni aranyéremre.
Azóta is természetes önbiza-
lommal nyilatkozol a teljesít-
ményeiddel kapcsolatban. Ezt
sok magyar sportolótól hiányol-
juk.

– Én ilyen vagyok, kimondom,
amit szeretnék. Négy évvel ez-
előtt még "ilyenebb" voltam. Min-
dig úgy készültem, hogy nagy ver-
senyeket fogok nyerni. Azóta éret-
tebb lettem, de nyerni ugyanúgy
szeretnék, mint korábban. Annyi-
ban azonban változtam, hogy
nem a külső, hanem a belső elvá-
rásaimnak szeretnék megfelelni.
Minden sport élmezőnye, az öttu-
sáé is nagyon erős. Egy élsportoló
akkor lehet elégedett, ha önma-
gához képest a maximumot tudja
nyújtani. Ha Athénban képes le-
szek erre, meg is nyerem az olim-
piát. – CZOTTER ANDRÁS

Interjú Balogh Gábor világbajnok öttusázóval

„Mindig arra készültem, hogy
nagy versenyeket fogok nyerni!”
Bár az öttusaversenyek végeredményére a
sportág összetettsége miatt nehéz jól tippelni,
én mégis feltennék egy szerényebb összeget Ba-
logh Gábor öttusázó végső győzelmére az athé-
ni nyári olimpiai játékokon. 1998-ban robbant
be a világ élmezőnyébe, és azóta is a legjobbak
között tartják számon.
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„Fejben dõl el a verseny”

„Egy élsportoló akkor lehet elégedett, ha önmagához képest a maximumot tudja nyújtani”
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zt már megtanulhattuk az
elmúlt tíz évben, hogy a
reklámszakma ötletgyáro-

sai szerint jó nőkkel mindent el
lehet adni az autótól, a jégkré-
men át, a faápolási termékekig.
Minden jel szerint a szakembe-
rek az Európai Uniónak is ha-
sonló mágikus vonzerőt tulajdo-
nítanak, különben vélhetően
nem vetné be annyi reklámipari
műhely univerzális üzenethor-
dozóként az öreg kontinens uni-
óját. 

Az amúgy sem éppen intellek-
tuális mélységükkel hódító
MediaMarkt-hirdetések egész kis
ciklust szenteltek a témának.
„Az olcsó Uniós árért marhára
megdolgoztam!”– ezzel  köszönt
minket az üzletlánc pszeudo-
Dzsokijúingja az egyik kataló-
gusban (mely telis-tele van „EU
akciós ár”-akkal), míg egy plaká-
ton a némiképp kárörvendő-le-
sajnáló „Elhitették önnel, hogy
drágább lesz?” kérdést szegezi
nekünk ugyanő. Ezek után az
„Üdvözöljük az Elektronikai
Unióban!” szlogenjük már-már
megnyugtatóan ötlettelen és
szürke. Nem akart lemaradni
európázásban a nagy rivális
Electro World sem, „Legjobb
áron Európában!” – hirdeti a
reklámújság, melyben a legjobb
ajánlatokra a meglehetősen ho-
mályos tartalmú „EU-ár alatt"
logó hívja fel a figyelmünket.

Az Európai Unió, mint az ol-
csóság szinonimája egészen más
profilú üzletek reklámjában is
visszaköszön, a Kika az „EU =
még alacsonyabb árak” mon-
datban fogalmazza meg az unió
lényegét, s természetesen nem
fukarkodik a csillagokkal sem,
ha már egyszer Európáról van
szó... Aztán ott vannak az egé-
szen egyszerű uniós képzettársí-
tások, amilyent például egy nyí-
lászárókat gyártó  cég televíziós
hirdetésében láthatunk: „Lép-
jen be ajtóinkon át Európába!”
vagy egy ingyenes hirdetési új-
ság esete, ami a történelmi idők
nagy kérdéseire adott válasz-
ként az Uniós Kis Hekk címet
választotta magának. A
Vodafone praktikus kis matri-
cákkal látta el ügyfeleit, hogy
olyan szösszeneteket ragaszthas-
sanak telefonjuk hátlapjára,
mint „Az európai spanokkal be-
szélek!.”

Az eddig említett reklámok
azonban minden ötlettelensé-
gükkel együtt is kevésnek bizo-
nyultak ahhoz, hogy elvigyék a
pálmát a két legkomolyabb ver-
senyzővel szemben. A Microsoft
egész komoly kis internetes ban-
ner-kampánnyal reklámozta in-
gyenes képernyővédőjét, mely a
tagországok zászlóit váltogatja
kivételes kreativitással. Másik
díjazottunk a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelet, melynek televíziós

reklámklipje valószínűleg még
sokáig súlyos ellenérv lesz a
közszolgálati intézmények mar-
keting-tevékenységével szem-
ben. Képi világa sem akármi-
lyen, de a képeket kísérő csasz-
tuska üt csak  istenigazán: 

Az EU-idiotizmus nem csak a
reklámokban jelenik meg, bő-
ven akadnak követői az állam-
igazgatásban, illetve a civil szfé-
rában is. Előbbire szép példák a

csatlakozást követő napokban a
határainkon óriási EU-
matricákkal leragasztott ma-
gyar zászlós üdvözlőtáblák,
utóbbit pedig legjobban a szin-
tén EU-sra átmatricázott ex-pi-
ros-fehér-zöld rendszámtáblák
képviselik méltóképpen, de
nem marad le a versenyben a
Kálvin téri Ludas étterem új ki-
rakata sem, amely Ludas Matyi
és Döbrögi történetére kínál eu-
olvasatot. Mindemellett némi vi-
gaszt nyújthat egyrészt, hogy
azért van valami bájosan pro-
vinciális az EU-t köszöntő, ilyen-
olyan katalógusokban, másrészt
hogy még mindig előrébb já-
runk valamivel, mint keleti
szomszédunk: náluk annak örö-
mére szerveztek ünnepséget,
hogy EU-szomszédnak tudhat-
ják magukat.

– TURUL
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Az EU-olcsóság, az EU-akció

Európa-Külsõ
Nem kellett sokáig várnunk, már meg is van-
nak politikusaink kedvelt kik-lesznek-uniós-
csatlakozásunk-nyertesei-vesztesei játék első
igazán nagy nyertesei. A magyar kreatív szak-
ma néhány jeles képviselője valahol a teljes
agyhalál és a bővítés metszéspontjában megal-
kotta az EU-s reklám kategóriáját. 

A

"Pár lépés csak Európa,

ott átváltunk majd euróra,

hogyan, mikor, mit tegyen?

Fogyasztóvédelem!"
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Elfújta a szél TVSK Pünkösdi Regatta és Öböl Kupa

Aki bújt aki nem lövök!

Egy, aki mindedent visz!

Kívül tágasabb!

Ekkora szelet fogtam!

Mindíg kitalálnak valamait ezek a diegós fiúk!

Bedõltek nekünk!

Ebbõl a jófajtából kérnék még 80 métert!

Haló! Szél?

Benzinszéllel
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A csehszlovák szocializmus
büszkesége, a homo kadaricus
álma immár kilencedszer ha-
gyott cserben röpke három év
alatt a lehető legrosszabb pilla-
natban.

Fóbia–Fabia
A roncs valóban a bontóban vé-
gezte, ám hogy, hogy nem – az
okokat majd igyekszünk a pszi-
chológusunknál feltárni – két
hét múlva már egy Škoda-szalon-
ban tanulmányoztuk az imént
aláírt szerződést, amely alapján
a törlesztőidőszak alatt nem
eszünk, nem fűtünk, nyulainkat
pedig drága táp helyett a zöldsé-

gesnél lejmolt karalábélevéllel
etetjük. Így lett régi Škoda-
fóbiánkból új Škoda Fabiánk.

Persze ez a Škoda már nem
az a Škoda. A mladá boleslavi
üzemet megvette a VW-kon-
szern, a cseh melósókat tovább-
képzésre küldték, az új model-
lekbe német technikát építet-
tek, sőt a hűtővízfelforrás évti-
zedes problémáját is sikerült
megoldani, így a Škodások im-
már nem kénytelenek a nyár kö-
zepén is fűteni.

Az új Škoda történetének leg-
sikeresebb modellje a Fabia. A
kocsi 1999-ben debütált, az
egymilliomodik darab 2004. áp-

rilis 8-án gördült le a szalagról,
s azóta is egy brit ügyfelet bol-
dogít. Igaz, neki egy 131 lóerős,
kagylóüléses RS sportváltozat
jutott, míg mi itt Rákospalotán
kénytelenek vagyunk beérni a
Classic kiszereléssel. Persze az
Eco nevű dobozhoz képest, ami-
ben a kormányon kívül semmi
nincs, ez is csupa extra.

Ár-érték arány
S hogy mi a népszerűség titka?
Szakértők szerint a jó ár–érték
arány. Ez annyit tesz, hogy a ko-
csi nem annyira tré, mint
amennyire olcsó. Vagyis az árá-
hoz képest jó kis kocsi, olyasmi,
mint a Suzuki Swift, azzal a
nem mellékes előnnyel, hogy
nem Suzuki Swift. Nem vélet-
len, hogy míg a korábbi reklá-
mokban megpróbálkoztak jó
nők alkalmazásával, újabban
már csak az ócsítottságra kon-
centrálnak: egy suttyó anyázik a
mélygarázsban, amiért estek a
Škoda-árak. Ez a célcsoportot is
kijelöli: a Škodát lapos pénztár-
cájú, igénytelen kispolgároknak
gyártják, olyanoknak, amilye-
nek mi vagyunk.

Mit is tud?
De lássuk, mit tud a gép! Kívül-
ről a kocsi rendben van, úgy tű-
nik, hogy a cseh dizájnereknek
egy időre sikerült megszabadul-
niuk a Polón szocializálódott né-
met főnökök gyámkodásától.
Szemből a Fabia egész agresszív
benyomást kelt, a sűrű hűtőrács
farkasfogsorra emlékeztet, ami
egy ilyen kategóriájú autónál pi-
cit vicces. Oldalról viszont ke-
rekded formáival a kocsi kifeje-
zetten nőies, míg hátulról úgy
néz ki, mint akit jól farba rúg-
tak, aztán úgy maradt.

Belülről a látvány már lehan-
golóbb: a fritzek itt bizony átvet-
ték az irányítást nagy vonalzóik-
kal. A műszerfalat borító rücs-
kös szürke műanyagnál nyo-
masztóbb dolgot ritkán látni, a
designereket talán Erich
Honecker öltönye ihlette. Az ál-

lítható magasságú vezetőülésen
és a kormányon kívül a terve-
zők nemigen gondoltak arra,
hogy itt valaha emberek fognak
utazni. Az anyósülésen egy átla-
gos anyós kényelmesen elfér (a
miénk nem, de ő nem átlagos),
ám a szűk hátsó ülésre eddig
csak három törpenyulunkat
volt szívünk bepréselni. Ahogy a
hátsó ülések nem alkalmasak
ülésre, ugyanúgy az apró cso-
magtartó sem alkalmas csomag-
tartásra. 

A Fabiát vezetni viszont kife-
jezetten kellemes: a motorházte-
tő alatt 1,2 literes, a kasztnihoz
képest erős szerkezet duruzsol,
így a kocsi igen fürge. Útfekvése
remek, tapad az aszfaltra, mint
a csiga, a szervokormány miatt
pedig a kormányzás dodzseme-
zésre hasonlít.

Az örök nõ
Egészében véve a Fabia megbíz-
ható városi autó, az ilyenek
minden előnyével és hátrányá-
val. Novák kollega a múlt havi
lapszámban más márkákat kü-
lönböző nőkhöz hasonlított.
Nos, a Fabia régi, bevált, kicsit
unalmas, extrák nélküli feleség,
aki néha egész csinos, kihordja
és felneveli a gyermekeinket, be-
vásárol, és csak ritkán hisztizik.

Azért a Fabiánk hátára lehe-
tőleg ne ragasszunk fel „Az Is-
ten háta mögött vagy” feliratot.
A kocsi csajozásra sem alkal-
mas, kivéve, ha a nő annyira bu-
ta, hogy képtelen megkülönböz-
tetni egy A4-es rajzlapot egy ha-
sonló típusú Auditól, vagy ha
megbízható férjre vadászik, szo-
bákkal, gyerekekkel, kerekek-
kel. Ez utóbbi esetben a Fabia
ideális választás. Esküvőn, osz-
tálytalálkozón sem kínos mutat-
kozni vele, s amíg a kölykök
nem érik el a hetven centit, ad-
dig családi autónak is jó. S a
monarchiára, Hrabalra meg a
prágai sörhétvégékre tekintet-
tel, egy kicsit a mienk. A Suzuki
meg legyen másé.

– SALGÓI ERNŐ
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Beviszlek a bontóba, és soha, de soha többé
nem ülök Škodába! – üvöltöttük 120L-
esünknek, amikor az éppen a reggeli csúcs
idején döglött le az Erzsébet–híd közepén,
füstfelhőket eregetve magából. 

Škoda Fabia Classic 1.2

Škodák
Škodája 
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ztán jött Dreher Antal, és
1862-ben felvásárolta a cé-
get. A Soproni sörgyár is

korán eszmélt, a leghűségesebb
városban 1895 óta készítik a
malátalevet. A merkantilizmus
hajnalán, a munkásmozgalom
dicső magyar születésének lett s
maradt azóta kísérője a sör. Iz-
mos melós izzad, mint a disznó,
olajfoltos atlétatrikó, vállán egy
rekesz sört egyensúlyoz. Juta-
lom a nap végén. De ne szalad-
junk ennyire előre. Mert az
amúgy sem kiugróan híres ma-
gyar sörkultúra – ha lehet egyál-
talán ilyenről beszélni – átvé-
szelve a dualizmust és két világ-
háborút épp a magyar szocialis-
ta munkáshatalom időszakában
erősödött meg. 

Egyrészt megerősödött mint
hagyomány, másrészt, fájdalom,
minősége éppen ekkor szállt a
zöld üveges, fehér kupakos
Kőbányaiii Vilááágos színvona-
lára. Míg 1953-ban a Wembley-
ben csak szotyoláztak hazánk fi-
ai, húsz évvel később már sörös-
üvegek repkedtek a lelátókról.
A foci és a sör egymásra találá-
sával a kis magyar sörtörténe-

lem újabb mérföldkövéhez ér-
keztünk. 

A magyar hagyományok gon-
dos gyomlálói nagy megelége-
déssel nyugtázhatták a 80-as
években, hogy a HBB Kőbánya
blues-a ismertebb a fiatalabb
populáció körében, mint a To-
kaj szőlővesszein nektárt cse-
pegtető szám. 1973-ban Bőcs
községből indult útjára a Borso-
di sör. A Komáromi sörgyár alig
másfél évtizeddel később, 1988-
ban alakult meg. Ekkortól szá-
mítom a hagyományosan borivó
magyar társadalom feltartóztat-
hatatlan elsörösödését. Bár
1986-ban a válogatott kap egy
erős hatost a Szovjetuniótól Me-
xikóban, ezzel csak a magyar fo-
ci indult el a lejtőn – a sörfo-
gyasztás maradt. Abban a kor-
ban, amikor Kádár János már
modern Népköztársaságot épí-
tett, a sör is más volt. Hogy pon-
tosan milyen is, azt egy
teszkógazdaságos sör legurítása
után tudhatjuk meg. Közeli fel-
menőm harcos rendszerkritiká-
ja a magyar sörök azóta is tartó
bojkottjában öltött testet, s vált
köztünk máig tartó vitatémává.

Emberi fogyasztásra alkalmat-
lan komcsi húgy – érvelt cizel-
láltan apám, én azonban ka-
maszfejjel a lenini tézist vallot-
tam, hogy a (bevitt) mennyiség
előbb utóbb átcsap minőségbe…
Nem csapott át! Ezzel a felisme-
réssel érkeztünk el a rendszer-
váltáshoz, mely a sörgyárak fi-
gyelmét természetes szövetsége-
se, a foci felé fordította. A sör-
szakma talán egyedüliként lát-
hatott fantáziát a magyar fut-
ballban. A klubok gazdasági tár-
saságokká, a nemzeti bajnokság
„profi” ligává alakítása elké-
pesztő szponzorációs hullámot
generált. Nincs NB I, helyette
először Borsodi, majd Arany
Ászok Liga. Tavaly Borsodi te-
remfoci bajnokság és Arany
Ászok Országos Kispályás Lab-
darúgó Torna. A korábbi évtize-
dekhez képest a sör és a
focibiznisz egymásrautaltságá-

ban a hangsúly a sör irányába
tolódott el. Mintha a sörkultúra
részhalmazává vált volna a fut-
ball. A sör a nagy üzlet, a labda-
rúgás ennek csak kiegészítője. 

S ha már reklám. Ugye, a fi-
zetőképes kereslet életérzését
kell elkapni – a magyar márkák
esetében ez a hülyéskedésben
ölt testet. A két igazán kreatív
reklám a gondolkozós és a jó po-
fa / jópofa, de ha leszűrjük a lé-
nyeget, azt kapjuk, hogy míg a
focit lehet sörreklámmal tele-
nyomni, addig a sörreklámok-
ban kisebb szerepet kap a fut-
ball. Ez persze nem baj, arra
azonban ügyelni kell, hogy a
haverok-buli-fanta-életérzés
klisé nehogy túlságosan elhara-
pózzon: a mívelt sörivó társada-
lom nagyon háklis, ha bármi-
lyen szinten azonosulnia kell az
ismert Fanta-reklám félidiótái-
val.                – AMBRUS BALÁZS

Hazai sör-ős-történet

Bõrgolyó és malátalé
A meggyőzés ereje az évszámban rejlik. Ma-
gyarországon elsőként 1854-ben, bizonyos
Barber és Klusemann urak nyitották meg a
Kőbányai Serház Társaság üzemét, s kezdték
meg a külső Jászberényi úton a főzőcskézést. 

A magyar sörgyártás döntő
többsége öt multi kezében
van, többen közülük külföldi
márkákat is gyártanak licenc
alapján, továbbá egy sor
külföldi márkát forgalmaz-
nak. A Dreher Sörgyárak Rt.
birtokolja a Drehert, az Arany

Ászokot, a Kanizsait és a
Kőbányait. A Dreher ital-
család legismertebb tagjai a
zöld és piros Dreher, valamint
a Bak. Az Arany Ászoké a Téli
sör, illetve – mily meglepő –
az Arany Ászok és annak
alkoholmentes változata. Van
Kanizsai Kinizsi és a Korona.
A Kőbányai meg… az világos.

A Borsodi Sörgyár Rt.-től
kapod a Borsodit, a Borsodi
Bivalyt, Barnát és Pólót, és a
Borostyánt.
A Bräu Union Sörgyárak Rt.-
nek köszönheted (a Soproni
és Martfűi Sörgyár Rt. fúziója
nyomán) a Soproni Ászokat,
az önálló Soproni Sörgyár
idejéből a Bástyát, Alpesit és

Kinizsit is. A Komáromi
Sörgyár Rt. a Tallérossal és az
ismeretlen Matrózzal csillapít
szomjat, borzol kedélyt.
A Pécsi Sörfőzde Rt. a Pécsi
Szalont, Szalon barnát, a
Három Királyokat, a Tavaszi
sört és a Radler nevű
durvulást ajánlja figyelmedbe.

Az ital forrása
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ekünk viszont érdemes
lenne kissé jobban odafi-
gyelni. Képzeljük el a

Székelyföldet vagy esetleg
Erdélyt, mint földrészünk jelen-
leg egyik legdinamikusabb gaz-
daságú régióját, mert Katalónia
az. Az érzelemvilágra jellemző,
hogy a magánházakra
kifüggesztett lobogók között
kevés a spanyol, csupa nyolcsávos
vörös-narancs katalánt látni.
Ország nélkül, megújuló
üldözésekkel dacolva megmaradt
és ma teljesen egyenjogú a nyelv,
a nagyfokú autonómiát élvező
tartomány lakosságának túlnyo-
mó többsége beszéli. Sokat jelen-
tett az arany középkor, a kikötő
mindenkori fontossága, aztán a
letelepülő ipar és a polgárok
áldozatkézsége. Közben
Barcelona a polgárháborúban
nemcsak a köztársaságiak
fővárosa, hanem az anarchisták

fészke is volt, akik utóbb utcai
harcokat vívtak a moszkovita
kommunistákkal. Nyomukban
Franco rendezett vérfürdőt,
betiltva a katalán nyelvet és az
önazonosság minden megnyil-
vánulását. A nyüzsgő, gazdag és
életvidám város építészetében a
gótika és a modernizmus a
leghangsúlyosabb. A szélsőséges
történelmi események ellenére
az utóbbi másfél évszázadban
hihetetlenül sok lehetőséget,
pénzt és alkotói szabadságot kap-
tak itt az építészek. Gaudi
munkái fényképről is figyelmet
keltők, a valóság azonban
lenyűgöz, majd elvarázsol az
ötletek zuhatagával, a formák
bizarr barátságosságával és a
szerkezetek döbbenetes
merészségével. A Pedrera-ház
meg a Güell-park kihagyhatat-
lan, és az sem mindennapos
élmény, hogy tornyából

betekinthetsz egy katedrális
építkezésébe: akár középkori
elődei, a Sagrada Familia már
második százada épül, s bár
délután ötkor is élénken dolgoz-
nak rajta, fölszentelő püspöke
valószínűleg még nem született
meg. Építészek tucatjai nap-
jainkig azon dolgoznak, hogy a
városban minél több egyedi
stílusú építmény legyen.
Ugyanígy tervezték a települést,
az egységes, mégis megunhatat-
lan utcaképeket, tereket. A
katalán nacionalizmusnak maga
a város a legnagyobb alkotása,
amibe a spanyol tőkét is befogta.
Barcelona összetéveszthetetlen.
Ahol persze már 1888-ban és
1929-ben világkiállítást ren-
deznek, ott mindig fölhúznak
érdekes építményeket és
létesítenek turistabolondító
látványosságokat. Azután
folytonosan nyerik az újabb kiál-
lítások, világversenyek és kong-
resszusok rendezésének jogát.

Így jött létre nagyszámú
alapítványi múzeum, több mo-
dernkori és kortárs gyűjtemény,
köztük Miróé és Picassoé.
Élvezhetjük a vásárcsarnok dús
kínálatát, a Rambla sétány
hangulatát, a kilátóhelyeket, a
kerteket és a parkokat, elláto-
gathatunk a tengerhez.

A városnak jól működő
közlekedési hálózata van. A
nevezetességek megtekintésére
legalább hat vállalat kínál némi-
leg eltérő variációkat.
Nyugodjunk bele: egyik sem
elégíti ki minden igényünket, és
mind fölösen tartalmaz érdekte-
len kedvezményeket.
Valószínűleg összebeszéltek,
mert nem lehet ajánlataikon
könnyen kiigazodni. Ha netán
csalódnánk valamiben, mint min-
den jó helyen, legjobban tesszük,
ha gasztronómiai élvezetekbe
menekülünk. Itt aztán van
mihez és hol. 

– KOCSIS IRMA

Barcelonáról gyakran lehet hallani és olvasni
Magyarországon, de arról, hogy Katalónia fő-
városa viszonylag ritkán, a katalán kultúra és
nyelv önállóságáról és nagy múltjáról pedig
alig. Hogy Európában a XX. században alig-
hanem legsikeresebb kisebbségi nemzeti
mozgalmat miért nem méltatja a baloldali do-
minanciájú sajtó, arra kár szót vesztegetni. 

N

El Nou Ramonet étterem (cím: Carbonell 5, telefon: 932683313)
Egy hegyesebb köpésnyire a kikötőtől, a Ciutat Vellában. Pincérünk
láthatóan nem bír megbírkózni a modern vendéglátás problémáival,
a szakács azonban érti a dolgát, szárazföldi patkány létünkre faljuk
a Mary Muntánát, mint kacsa a nokedlit, pedig nemcsak darált csir-
ke- és disznóhús, fokhagyma, piros paprika van benne, hanem gar-
nélarák és vénuszkagyló is.
Nou Camp Európa legnagyobb stadionja, amelyet 1957-ben nyitot-
tak meg. 94 ezer ülőhely között válogathatunk, ha a Barcelona
aranylábú gyerekeinek szeretnék szurkolni. Ha nem vagyunk bérle-

tesek – márpedig ez katalánok között apáról fiúra öröklődik – körül-
belül annyi esélyünk van a következő meccsre szóló jegy megszerzé-
sére, mint az aznap ballábbal kelt Visinszkij ügyésszel szemben a fő-
tárgyaláson.
Zarzuela Katalán specialitás, nyelvészünk szerint operettet jelent, ha
minden igaz, Madrid híres színháza a Teatro de la Zarzuela. Az ope-
retthez hasonlóan ez az étel is eléggé kevert műfaj: van benne lan-
guszta, rák, kagyló, mandulával, citromlével, esetleg sherryvel ízesí-
tik a ragut. A zarzuela tehát a katalán gasztronómia Latabár Kál-
mánja; ahogy Latyink az eredetileg csak az MDP-apparátus számára
vicces Mágnás Miskát szórakoztatóvá tette, úgy a zarzuela is észrevét-
lenül kedvelteti meg velünk a különféle tengeri herkentyűket.

Katalán intézmények

A katalán csoda

Barcelona
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A barcelonai Nou Camp: a labdarúgás fellegvára
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falucska két irányból köze-
líthető meg: Északról
Torda felől Borrév érinté-

sével, vagy délről, Nagyenyed fe-
lől. Mi az északi utat választot-
tuk. A vesekővel rendelkező ol-
vasóinknak tulajdonképpen
mindkét útvonal ajánlott. Itt
voltaképpen nem kátyúk van-
nak az úton, hanem néhol akad
aszfalt a lukak között. 
Ha szép időben érkezünk, meg-
csodálhatjuk a román néplélek
egy kifinomult eszkalációját: a
vadkemping á-la-Balkánt. Hétvé-
genként a városi lakosság kon-
vojokban indul a hegyek felé,
hogy kiélje elfojthatatlan termé-
szetvágyát. A nomád életmód
modernkori megjelenésének
azonban vannak alapkellékei is:
Dacia 1300, sátor, 1-2 db élő
csirke a lábánál fához kötve,
bogrács, 50 m2 nejlonponyva.
De ez még nem minden. A leg-
fontosabb kellék, mintegy a
weekend kulturális origója, a
2x100 wattos teljesítményű
(Sankyo vagy Panaskonic típu-
sú) magnó, esetleg feltuningolt
autóhifi. A fiatalabbak környé-
kén a Dragosta din tei, az idő-
sebbeknél a Timisoara című
örök klasszikust visszhangozzák
a sziklák. A XXI. századi nép-
vándorlás ezen epizódjai péntek
estétől vasárnap estig tartanak.
Látva keleti szomszédunk kör-
nyezettudatos magatartását,
bennem az a vélemény erősö-
dik, hogy a román mégis csak
hegyi nép. Akkor mit kezdjünk
a patakparton hagyott szemét-
hegyekkel – kérdezné gonoszab-
bik részem, majd egy másik rög-
tön hozzáteszi: azért szemetelés-

ben mi sem vagyunk a világme-
zőny sereghajtói. Van még vala-
mi a torockói úton, ami nem
csak szezonális jelleggel látható.
A falu határában áll egy orto-
dox kolostor. Az államilag is tá-
mogatott „hagymakupolás hon-
foglalás” projekt keretében ret-
tyintették oda, ha jól tudom,
alig egy évtizede. De végre meg-
pillantjuk a Székelykőt és min-

den feloldódik. Az 1100 méter
magas szikla az Erdélyi Sziget-
hegység nyugati szélén elterülő
falucskával az épített és termé-
szeti környezet valami olyan
mesés összhangját hozza, amit
máshol a Kárpát-medencében
nem nagyon látni.

Azt hiszem tévednek az ősma-
gyar sámánhit újdonsült köve-
tői. A magyarság szívcsakrája –

bár a mai napig sem tudom mi
az – nem a Pilisben van. Ha van
egyáltalán olyan, akkor az egy
és csakis egy helyen lehet itt
Torockón. De tény, ide nem visz
ki párnázott elővárosi vasút, ha
egy jó kis tamtamozáshoz szoty-
tyan kedve a belvárosi sámánok-
nak. Mint minden rendes szent
helynek, Torockó eredete is ho-
mályba vész. Annyi talán biztos-
ra vehető, hogy a települést az
Árpád-házi királyok idején né-
met telepesekkel népesítették
be, akik az idők folyamát ma-
gyarrá lettek.

Torockó a modern vasipar
megjelenése előtt az erdélyi vas-
művesség központja volt. Ennek
köszönheti, hogy a középkorban
bányavárosi rangra emelkedett.
Az 1848-49-es szabadságharc
idején Avram Iancu érdeklődé-
sét is felkeltette a település, el is
indult Enyed felől román nép-
felkelők élén, és nyilván a neme-
zetek közötti békés egymás mel-
lett élés jegyében. A mintegy
300 fős torockói nemzetőr csa-
pat – csellel ugyan – de megfu-
tamította a majd tízezer fős ro-
mán sereget. „Igy menekült
meg Toroczkó nemzetőreinek
elszánt bátorsága, s az eszélyes
csel által Enyed, Felvincz és
Szent-György gyászos sorsától,
melyet az oláhok vad eltökélése
kimért volt számára” – emléke-
zik meg Orbán Balázs a történ-
tekről. A XIX. század második
felében a falut tűzvész pusztítot-
ta. Ezután épültek fel a jellegze-
tes fehér, díszített falú házak a
főtéren, melyet nemrégiben Eu-
rópa Nostra-díjjal tüntettek ki. 

– HORPÁCSI SÁNDOR

Szent hely

Torockó
Május első hétvégéjén szerkesztőségünk egy-
némely tagjai elindulván a nagyvárosból, a
Kárpát-medence legfestőibb települése felé
fordították autójuk krómorrát. Erdélybe in-
dultak portyázni, hogy felkeressék a magya-
rok szent helyét, Torockót. Ím.
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IIvvóó::
Szarvas: A Fő tér sarkán. Modern berendezés az ódon falak közt 
Gondűző: Kicsit távolabb a Fő tértől, de itt van biliárd is. 
Forrás: A leghíresebb. Itt hörpintett Jókai Mór is. 
Koccintó: A templommal szemben lévő klasszik falusi kocsma.

AAllvvóó::
Tóbiás Ház: A kolozsvári Brassai Véndiák Alapítvány Ifjúsági
Szabadidő Központja. Egész évben nyitva. 
Gyopár Panzió és Kemping: A falu határában található. Május 1.
és szeptember 10. között van nyitva.
Torockó Vendégház: A falu határától 2 km-re található. Május 20.
és szeptember 30. között várja a vendégeket.
A felsoroltakon kívül majdnem minden házban fogadnak tu-
ristákat, a Torockói Vendégfogadók Egyesületének szervezésében.

Helyek



boszniai pisztolylövések
után bő egy hónappal meg-
indult a háború, mely min-

den korábbinál véresebb és na-
gyobb világháborúvá szélese-
dett. A rengeteg szenvedést oko-
zó vérontásért a felelőst milliók
keresték, és sokan Tisza István
grófban vélték megtalálni,
mondván: a háborút kirobbantó
Monarchián belül a vezető sze-
rep Magyarországé volt, és a Mo-
narchia legbefolyásosabb politi-
kusa a magyar miniszterelnök
volt. E nézetek Seton-Watson és
Beneš írásai mellett egyre gyak-
rabban voltak megtalálhatók
brit vagy francia lapok hasábja-
in is, és a háború végére
Ludendorff mellett Tiszát tartot-
ták a legkeményebb ellenfélnek,
a leggyűlöletesebb ellenségnek. 

Gyûlölet itthon
Az antant propagandájától rész-
ben függetlenül a Monarchia la-
kossága is Tiszát tekintette a há-
borús politika fő képviselőjének.
A magyar kormányfőt különö-
sen Ausztriában gyűlölték so-
kan, mert – kihasználva a dua-
lizmus nyújtotta lehetőségeket –
a magyar érdekeket következete-
sen érvényesítette pl. az élelmi-
szerellátás kérdésében. A hábo-
rú végsőkig való folytatása azon-
ban Magyarországon is egyre

népszerűtlenebbé, sőt: gyűlöltté
tette. 1918. október 16-án  dél-
után 3/4 3-kor az Országház
épületéből kilépő Tisza István el-
len a Galilei Kör 23 éves tagja,
Lékai János sikertelen merény-
letet követett el. Tettét azzal in-
dokolta, hogy meg akarta ölni
„azt az embert, és vele azt a gon-
dolatot, amely a világ lángba bo-

rulásának egyik főokozója”.
A következő merénylet már si-

kerrel járt. 1918. október 31-én
este hat óra felé a Károlyi-forra-
dalom általános felbomlásában
fegyveres egyenruhások törtek
be a Hermina úti Róheim-villá-
ba, Tisza akkori budapesti lakó-
helyére. Egyikük így kiáltott az
ellenállást nem tanúsító politi-

kusra: „Maga okozta a háborút,
maga miatt halt meg sok millió
ember!” Tisza István azt felelte:
„Tudom, hogy sok millió ember
pusztult el, ezt én is fájlalom, de
ennek nem én vagyok az oka...”
A katonákra azonban nem volt
hatással a volt miniszterelnök vé-
dekezése. Hamarosan lövések
dördültek el, és Tisza holtan fe-
küdt a padlón.

Az a meggyőződés, hogy Tisza
kényszerítette ki a Monarchia
hadba lépését Szerbia ellen, vi-
szonylag sokáig tartotta magát.
Csak a Habsburgok és a
Hohenzollernek bukásával meg-
nyíló levéltárak tárták a közvéle-
mény elé az 1914. júliusi esemé-
nyek fő forrásait. Csak 1919
őszén válhatott ismertté a széle-
sebb közvélemény számára,
hogy mi történt a szarajevói me-
rénylet és a hadüzenet között,
miről tárgyaltak Bécsben és Ber-
linben. 

Ellenvélemény
Az osztrák politikai és katonai
vezetők és német szövetségeseik
egyöntetűen a Szerbia elleni ke-
mény fellépést javasolták, akár
egy európai háború vállalásának
árán is. (Igaz, mindenki arra szá-
mított, hogy „mire a falevelek le-
hullanak”, a katonák visszatér-
hetnek.) Egyedül Tisza István el-
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Két merénylet között • A magyar miniszterelnök ellenezte a háborút

Tisza István és
az elsõ világháború
Kilencven évvel ezelőtt, 1914. június 28-án délelőtt 11 óra után pár perccel a szarajevói
Appel-rakpart és a Ferenc József utca sarkán Gavrilo Princip többször egymás után meg-
húzta revolvere ravaszát. A lövések halálosan megsebesítették Ferenc Ferdinánd főherce-
get, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét és feleségét.

A



lenezte a háborút, és csak kéthe-
tes vonakodás után, fontos en-
gedmények után volt hajlandó
engedni. Ellenvéleményét nem
pacifizmusból, hanem a magyar
nemzeti érdek védelmezéséből
eredeztethetjük. Úgy gondolta,
hogy az adott pillanat nem al-
kalmas a háború sikeres megví-
vására. A balkáni háborúk után
a Monarchia számára hátrányo-
san alakultak az erőviszonyok,
és a kettős állam valódi szövetsé-
ges nélkül néz szembe a szláv tö-
rekvésekkel, miközben Románia
is mind nyíltabban közeledett az
oroszokhoz. Tisza szerint egy
Bulgáriával kiépítendő kapcso-
lat – mely Romániát is jobb belá-
tásra térítheti – kedvezőbb felté-
teleket teremthet, és így a Mo-
narchia visszanyerheti tekinté-
lyét a félszigeten. 

A Habsburg-birodalom nagy-
hatalmi állása Tisza politikai
céljai között elsőrendűen fontos
volt. Tulajdonképpen őt tekint-
hetjük Deák Ferenc politikai ha-
gyatéka leghívebb követőjének.
Az 1865-ös Húsvéti cikkből kiol-
vasható gondolatmenet szerint
Magyarország integritását, a ma-
gyarság nemzeti céljainak bizto-
sítását független államban nem
képes biztosítani, mert a térség
erőviszonyai között ehhez egy-
magában nem lenne ereje. Ezért
szükség van erős szövetségesre,
amire a több évszázados, sok vi-
hart és válságot megért, de bejá-
ratott Habsburg-dinasztikus
kapcsolatot látták legalkalma-
sabbnak. Ahogy Tisza István
már 1876-ban, 15 évesen fogal-
mazott: „A jelen nemzetközi vi-
szonyok között... a magyar nem-
zet a szlávizmussal szemben
csak mint az osztrák magyar mo-
narchia egyik fele tarthatja fenn
magát, s így bele kell abba egyez-
ni, hogy e monarchia fennáll-
jon.”

Elõnyös helyzet
A kiegyezéssel a magyarság szá-
mára igen előnyös konstrukció
jött létre: a magyarok egyenjogú

tagjai lehetnek egy elsőrendű
európai nagyhatalomnak, mely
tiszteletben tartja Magyarország
önállóságát, sőt: a fontosabb
döntésekben nem lehet Magyar-
ország nélkül cselekedni. Ezért
Tisza az Osztrák-Magyar Monar-
chia nagyhatalmi állását, mint
Magyarország nemzeti céljainak

fő eszközét, feltétlenül meg kí-
vánta védeni. Ezért volt a német
szövetség híve is, mert ettől re-
mélte a Monarchia megerősíté-
sét, nemzetközi helyzetének sta-
bilizálását. Azaz Tisza a magya-
rok szempontjából előnyös sta-
tus quo híve volt, és csak azért
engedett, mert be kellett látnia,
hogy a Monarchia nagy-
hatalmiságát a szerb törekvések
vészesen megingatták, így annak

nem megóvásáról, hanem vissza-
állításáról van már szó, ennek ér-
dekében pedig akár a háborúig
is el kell menni. Tisza azonban
kikötötte, hogy a háború nem
eredményezheti Szerbia annek-
tálását, hiszen ezzel a Monarchia
újabb szláv lakossággal gyara-
podna, felborítva a magyarok-

nak kedvező egyensúlyi helyze-
tet. Csak miután ezt az ígéretet
megkapta, adta beleegyezését a
háborús politikához: „Nehezen
határoztam el magam arra, hogy
a háborút ajánljam, de most szi-
lárdan meg vagyok győződve
szükségességéről és a Monarchia
nagyságát minden erővel védel-
mezni fogom” – mondta július
14-én a bécsi német nagykövet-
nek.

Innentől kezdve minden te-
hetségét, emberfeletti munkabí-
rását a nem kívánt háború győ-
zelmes megvívására koncentrál-
ta. Ezért hallgatta el 1914. júliusi
ellenvéleményét is, és mint a
nemzet háborús vezére igyeke-
zett a győzelemért küzdeni. A ke-
mény és eltökélt politikust azon-
ban nem ragadta magával a há-
borús lelkesedés. Nyilvánosságra
csak jóval Tisza halála után ke-
rült, unokahúgának írt levelé-
ben így fogalmazott: „Azért bor-
zasztó a győztes háború is. Az én
lelkemben nyomort, szenvedést,
pusztulást jelent minden hábo-
rú, ártatlan vér kiöntését, ártat-
lan asszonyok és gyermekek
szenvedését. Elkeserít, hogy egy
ilyen nagy háború intézésében
van részem, bántanak az ováci-
ók, amelyek engem érnek, aki
még csak részt sem vehetek a
küzdelemben. Lelkiismeretem
nyugodt, már nyakunkon volt a
hurok, amellyel, ha most el nem
vágjuk, alkalmasabb időben foj-
tottak volna meg bennünket.
Nem tehettünk egyebet, de még-
is fáj, hogy így kellett lennie.”

Magyarország vége
Sok kortársával ellentétben Ti-
sza világosan látta, hogy nem,
vagy nem elsősorban „a messze
város” van bajban, hanem a ha-
za. Pontosan és mindenki más-
nál korábban érzékelte, hogy ez
a háború élethalál-harc lesz.
Tudta, hogy ha a Monarchia ve-
reséget szenved, akkor az Ma-
gyarország végét is hozhatja.
Ezért küzdött ereje megfeszítésé-
vel a végsőkig, vállalva az ezzel
járó fokozódó népszerűtlenséget
és gyűlöletet. Tragikus pályájá-
nak végén hősiesen a fővárosban
maradt az ellene elkövetett me-
rénylet után is. Szembenézett
sorsával, majd a Károlyi Mihályt
a hatalomba juttató zűrzavaros
napon szembenézett gyilkosai
puskacsövével is. Az általa elein-
te ellenzett világháborúnak ő
volt az utolsó magyar áldozata.

– IFJ. BERTÉNYI IVÁN
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Egyedül Tisza István ellenezte a háborút,
és csak kéthetes vonakodás után, fontos
engedmények után volt hajlandó engedni
(...) Úgy gondolta, hogy az adott pillanat

nem alkalmas a háború sikeres
megvívására
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zzal mentegettük magun-
kat, hogy nagyon jót te-
szünk a magyar beszállí-

tókkal. Azt is felhoztuk még,
hogy már csillagokat láttunk
az éhségtől. Ám amikor letelep-
szünk, és elkezdjük bontogatni
a hambipapírt (Roger Donald-
son örökbecsű, Fehér sivatag
című filmje óta a művelt világ
is tudja: lebomlási ideje 200
év), hirtelen átalakul a hely.
Ogyessza 1920, vagy Koblenz
1792, esetleg Szeged 1919: vagy
valami kisebb hely, ahol ellen-
kormányt lehet alakítani és
nyakunkon a restauráció.
Megmerítkezünk a világtörté-
nelem forgatagában, hiszen
egy Mekiből is elindulhat az új
világ. Hamarosan fegyvert osz-
tanak, és kiderül kié a távirati
iroda, a főposta, meg a telefon-
központ.

A változás oka két meggyö-
tört egyén. Az egyik láthatóan
idejében váltott: dzseki, legom-
bolt ing, selyemnyakkendő, ha-
talmas pecsétgyűrű (ki fogja el-
magyarázni egyszer a magyar-
ságnak, hogy a Tequila és
Bonetti vagy a 87-es körzet
rendőrei nem a nyugati világ
divatjának csúcsragadozói?),
ápolt frizura, de azért autóstás-
ka, zsírredők a nyakon, kény-
szeredett kádári kedélyeskedés.
A vele szemben ülő tag viszont
egyértelműen a rendszerváltás
vesztese (pecsétgyűrű itt is van):
bolyhosódó rettenetnyakkendő,
szandibandi, élére vasalt nad-
rág, alkoholtól/túlórától/tartás-
díjtól barázdált arc, reszelős

hang: „Mer' tudod mi van Tibi-
kém? Ebbe' az országban már
minden rend megszűnt. Az em-
berek összevissza mászkálnak,
tüntetnek, mitugrászok oktat-
ják ki az embert, hogy mit kell
csinálni, a világ kifordult a he-
lyéről. Te tudod, hát lehúztunk
nemistudom tizennyolc évet az
életelleneseknél, meg hármat
az ifjúságvédelmieknél” „Né-
gyet” – veti közbe Tibi. „Igen,
négyet: de tudod mit csinál-
tunk volna, ha akkor jön valaki
a kurva bánáti bazsarózsával.
Úgy bevágjuk a fogdába, hogy a
taknyán csúszik végig, azt ke-
resgélhette volna a bazsarózsá-
ját. Most  behívják a tévébe az
ilyet, és a belügyminiszter meg
tárgyal vele. Komolyan mon-
dom: a lépcsőházunk is úgy néz
ki, mint a disznóól, aztán ami-
kor elkezdtem körbejárni a há-
zat, hogy ki hajít ki ipari ruha-
maradékot zsákokban, volt
olyan hely, ahol a kis pöcs
aszongya nem enged be, mert
nem köteles bárkit beengedni a
lakásába. Érted te ezt? Most
mondd meg?! Még szerencse,
hogy vannak idősebbek is, akik
tudják az illemet, ott körbe is
nézhettem. Nem kaptam el azt
a csibészt, de nem ajánlom,
hogy a kezem közé kerüljön.” 

Ilyen sorscsapásokban van
része a modern európai köztár-
saság polgárainak. Mindazonál-
talhovatovábbdacárarévén el-
lentétes érzések dúlnak ben-
nünk. A magunkfajta reakciós
szereti - nem a drillt! - a rendet:
ha embertársaink tudják helyü-

ket a társadalomban, hiszen mi
is tudjuk, és jobbra állunk a
mozgólépcsőn, teli szatyrunkat
nem tesszük magunk mellé az
üres ülésre, a buszmegállóban
sem fújjuk embertársaink orcá-
jába a füstöt, igyekszünk udva-
riasak lenni a nőkkel, respek-
táljuk a sorbanállás szabályait.
Ha ez nem megy, mások ke-
resztbetesznek, akkor felsőbb
hatalomhoz szeretünk fordul-
ni. E fordulásnak azonban ko-
molyan gátat szab a bíróságok

ítélkezési gyakorlata, a kommu-
nizmusból hozott viszolygá-
sunk az erőszakszervezetekkel
szemben és a magyar rendőr-
ség személyi állománya. Utóbbi
jelentős része, legalábbis akik-
kel összeakadunk, nagyhasú
népi cinikusokból áll: „ugyan
meglesz az, bizos elvesztette!”
valamint „mit csináljak, joga
van hozzá!” (fordítom: „ti
akartatok rendszerváltást,
fütyikéim”), „mi legyen most
magával?” (ford.: „ha pengecc,
megúszod”), „nem lehetünk
ott mindenütt!” („nem látod,
hogy tévét nézek?”) „hovaho-
va?” („unatkozom”) – ezek a
rendőrség jelmondatai. Persze
mi is talákoztunk már jófej,
hullafáradt nyomozóval, aki

kellő komolysággal viszonyult
barátaink bajaihoz vagy lelkiis-
meretes, ámbár kicsit komoly-
kodó rendőrposzttal, és ezúton
szeretnénk gratulálni annak a
pásztói rendőrnek, aki nem
rottyantott be Demszky Gábor-
tól, és rendesen elmeszelte őt
(főpolgármesteri riposzt: levél
Lamperth Mónikának, arról,
hogy nem olvasható a jogsin az
érvényesség. Haha. Nekünk va-
jon bejönne ez?). De a fenti
mondatok megett súlyos életta-
pasztalatok állnak, meg a Kék
fény lelkes nézése. Miért van
az, hogy ha egy rendőr nyilat-
kozik, egyből elfelejt magya-
rul? Ők állandóan „folyamatba
teszik” a nyomozást, „szolgá-
latba helyezik magukat”,
amelynek nyomán „megállapí-
tást nyer”, hogy Rozi néni bi-
zony tütüzött későbbi
lemészárlóival. A motoros-
rendőrök miért túlsúlyosak? A
többiek miért hordanak pizzás-

sapkát? Megannyi kérdés. Egy-
szóval a reakciós szeretné sze-
retni (vagy csak megbecsülni) a
rendőröket, de nehéz.

Ezt a kettőt se könnyű itt,
la'. Tibikém, a rendszerváltás
nyertese közben észrevétlenül
döntésre jutott. Abból, ahogy
helyezgeti a brifkóját, fészkelő-
dik, látjuk indulni készül. Ide-
jövet még gondolkodott azon,
hogy a rendszerváltás vesztesét
elhívja őrzővédő cégéhez, de
nem kedveli a lamentálást, s a
vesztesnek a kezdődő őrület
lángjai lobognak a tekinteté-
ben. Ő pedig nem látja ezt a ké-
szülődést, s csak nyomja a szö-
veget. Sebaj.

Maradnak neki az ipari ron-
gyok.                – TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

A rendõrségrõl
Az ember néha behódol a globalizációnak. A City Grill tönkrement, egy
Paprika tartja még magát Budapest Belvárosában, aki magyar ter-
mékre vágyik, az maximum autósampont nyakalhat valamelyik Magor-
boltban. Száz szónak is egy a vége: mink bizony bementünk egy Mekibe. 

A

A magunkfajta reakciós szereti –
nem a drillt! – a rendet:

ha embertársaink tudják helyüket
a társadalomban, hiszen mi
is tudjuk, és jobbra állunk

a mozgólépcsõn



z EP választás miatti izgatott-
ságában Kuncze Gábor sza-
baddemokrata pártelnök –

szerényen – sikeresként és a
rendszerváltás óta legliberálisabb
kormányként aposztrofálta a
2002 óta regnáló MSZP–SZDSZ
koalíciót. A tények ellentmonda-
nak a 89-ben kimúlt államszocia-
lizmusból visszaköszönő hurrá-
optimista sikerpropagandának.
Két éves kormányzása során a
Medgyessy-kormány több elma-
rasztaló alkotmánybírósági hatá-
rozatot gyűjtött be, mint a rend-
szerváltás óta az összes többi.  Az
alkotmány betűivel szemben kor-
mányozni, törvénykezni a legsú-
lyosabb és a legveszélyesebb hiba,
vagy inkább bűn. Legalábbis de-
mokráciákban. 

A demokrácia nevű játék sza-
bályait a szocialista szabadde-
mokrata koalíció semmibe veszi,
amit az alkotmány betartása fö-
lött őrködő és általuk még nem
kézi vezérelt bíróság határozatai
egyértelműen jeleznek. A taláros
testület alkotmányellenesnek mi-
nősítette a rendszerváltozást kö-

vető kormányok tagjainak titkos-
szolgálati múltját vizsgáló Mécs-
bizottság létrehozását. A kor-
mánypárti többség alkotmányel-
lenesen fogadta el a kórháztör-
vényt, így azt visszamenőleges ha-
tállyal megsemmisítette az Alkot-
mánybíróság. A sorozatos kor-
mánypárti támadások után az Ab
kimondta: a legfőbb ügyész nincs
alárendelve az Országgyűlésnek,
és sem a parlamenttől, sem más-
tól nem kaphat, nem fogadhat el
utasítást a tevékenységére vonat-
kozóan. Az Alkotmánybíróság
megsemmisítette a szociális tör-
vény egyik bekezdését, mert az el-
lentétes a Magyar Köztársaság és
az Apostoli Szentszék közötti
megállapodással. A taláros testü-
let azt kifogásolta, hogy a Katoli-

kus Egyház közszolgáltatásáért
járó állami támogatás a települé-
si önkormányzat döntésétől füg-
gött volna. Alkotmányellenes ren-
delkezéseket tartalmazott a me-
zőgazdasági termékek kereske-
delmi többletkészletezésével kap-
csolatos intézkedésekről szóló
törvény is. Alkotmányellenesnek
minősítette az Ab a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelet-
ének átalakításáról szóló tör-
vényt, mert Medgyessy Péter al-
kotmányellenes módon akarta el-
távolítani Szász Károlyt, a fel-
ügyelet elnökét. Az Alkotmánybí-
róság az Alkotmánnyal ellentétes-
nek találta a gyűlöletbeszédről
szóló törvényt, ezért hatályon kí-
vül helyezte. Legutoljára pedig az
Alkotmánybíróság alkotmányelle-

nesnek nyilvánította a gyógysze-
rek átmeneti árszabályozásáról
szóló rendeletet is. 

A 2002-es választási kampá-
nyában a csúnya antidemokrati-
kus mumusként démonizált Fi-
desszel szemben a demokratikus
intézmények megerősítését ígérte
az MSZP. Ezzel szemben mostan-
ra a Medgyessy-kormány alkot-
mánysértő kormányzása a de-
mokratikus intézmények függet-
lenségének veszélyeztetésével dél-
amerikai közállapotok megte-
remtésével fenyeget. Az alkot-
mányellenes kormányzati mély-
repülés folytatása rövidtávon bi-
zonytalansághoz, hosszú távon
viszont már a jogállamiság mara-
dékába vetett hit megrendülésé-
hez vezet.                      –V. V.

Még több banánt a köztársaságnak!

Demokratikus deficit
Az Inter-Európai részvény-köztársaság délceg nagytőkés kormányzó-
jának, Megyó bácsinak és árfolyamnyereségre éhes csapatának kevés
ideje marad a demokratikus játékszabályokkal való bíbelődésre.

P O L G F I L T E RP O L G F I L T E R
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2004. májusi csatlakozási
céldátum közeledtével
arányosan nőtt az unió

iránti szkepszis, ám ez a szervi-
lizmus homokozójában szocial-
izálódott későkádárkori dön-
téshozókat nem riasztotta el
egy kis uniós dorombolástól. A
május elsejei nagy feloldódás
kitűnő apropót szolgáltatott,
hogy az állami címernek, meg
a trikolórnak úton-útfélen
beakasszanak. Frankón

beküldeném Bencsik András
sajtóklubjába egy rapid
eszmecserére azt az eukompati-
bilis bürokratát, aki utasítást
adott arra, hogy cseréljék le a
határátkelőknél a Köztársaság
(értik?) címerét és színeit uniós
kékségre. 
Hervasztó megoldások azon-
ban utasítás nélkül, önerőből is
születnek. Itt van rögtön annak
a buheráló Toyota-tulajdonos-
nak az esete, aki önkezével

vetett véget a rendszámtábla H
betűjének. Az integrálódás
lázában égő trafikosok jó
érzékkel dobták piacra a kis eu-
matricákat, a toyotás ember is
ilyennel takarta le a magyar fel-
ségjelzést. A ragasztgatásból és
táblacserékből az SZDSZ
elhíresült mucsaizásának
szellemi továbbélése bon-
takozik ki. A magyarság
utalásszerű megjelenítése
balkáni nacionalizmusnak
lett feltüntetve, amit egy
öntudatos világpolgár leta-
gad. Gratulálok! S ha
valaki azt hinné, hogy
ennél a kínos önmegta-
gadással vegyített
megfelelni akarás-
nál nincs lejjebb,
annak az alábbi esetet
ajánlanánk figyelmébe. 
Az Úr 2004. esztendeje május
havának első napján történt.

Váradi románok alkonyatkor
az államhatárra kivonulván,
EU-zászlókat lobogtatva hang-
os énekszóval éltették az uniót.
Brüsszelbarát ünneplésüknek
oka nem egyéb volt, mint hogy
Románia ettől a naptól a schen-
geni határhoz dörgölheti
demokráciadeficittől sajgó
nemzettestét. A határ másik
oldalán csend honolt. – AMBRUS

BALÁZS

Doromboló cicus-díj

Csillag gyúlt
a sötétségben

Doromboló cicus-díj

A

A



ár megint lódított az el-
lenzék. Még hogy nem
jut több pénz az embe-

reknek?! Olajválság ide, olajvál-
ság oda, ezennel kormányunk
gondoskodó keze újabb forinto-
kat lop vissza a zsebünkbe.  Ket-
tőt is literenként. Egy-egy kiadós
tankolással pedig akár ötvenet
is. Lélegeztetőgépre kevés, de
akkor is megtakarítás, na. Aztán
hogy meddig tart a kedvezmé-
nyes naftával folyó Kánaán? Ta-
lán célszerű lenne jó előre kisu-
vickolni a kádat. 

Amúgy jó lesz vigyázni
a káddal. A perem alatti
intelligens részecskék a
vérszomjas baktériumok-
kal, a biomocsokkal foly-
tatnak diskurzust, mond-
juk Schopenhauerről.
Vagy a Párt kovácsáról.
Téma is van, hiszen a ha-
zugságok tengerében
újabb ténnyel lehettünk
gazdagabbak: a békés
rendszerváltozást köszönhetjük
neki és csapatának. Azért
mondtak le a hatalomról, hogy
Magyarország parlamentáris
demokrácia lehessen. Sőt, szá-
mukra a hatalom még szolgála-
tot is jelent.

A pártelnök május közepi be-
szédét a perem alatt is lassan
kellett elmondani, hogy min-
denki megérthesse. Mégse ér-
tették. A szenny csak saját élet-
tapasztalatát emlegette unos-
untalan: a nagytakarításkor be-
következő tisztaság nem az ő
műve. Jönnek az intelligens ré-
szecskék és hosszabb-rövidebb

ellenállás után, de kénytelen
megadni magát.  Bár ő van
felül, azért a VIM az úr. A sor-
sa: irány a csatorna! 

A pártkovács szavainak meg-
értéséhez azonban nem a saját
életére kellett volna visszatekin-
tenie. Hiszen az emberiség tör-
ténelme számos esetben tá-
masztja alá László elvtárs iga-
zát: a törökök azért verették
meg magukat Budán, hogy újra
a keresztvetés legyen a honi di-
vat, a német csapatok ‘45-ben
azért veszejtették el szándéko-

san a háborút, hogy a haláltá-
borok történelmi emlékhellyé
váljanak és azért lett az
MSZ(M)P jóvoltából rendszer-
változás, hogy az anyagilag
tönkretett és erkölcsileg lezül-
lesztett ország szikár földjén új-
ra kivirágozhasson a parlamen-
táris demokrácia.

Az ilyesmi még egy mocsok
képzeletét is felülmúlja. Sok
ideje nincs is a töprengésre,
hisz a következő adag VIM le-
mossa. A csatorna sötét mélysé-
ge pedig jó időre elnyeli. Saj-
nos? Hál' Istennek…       

– Á. K.
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Vállalhatatlan profizmus
„Nézegetem magam a tükörben, de valahogy
nem tudok rájönni, vajon miért ér az én
oktatásom majd’ 100.000 Ft-tal kevesebbet az
államnak, mint egy egyházi iskolába járó
diáké? Dóra, 18 éves tanuló.” 

em lehet nem kitalálni,
hogy ez a kis szösszenet az
SZDSZ választási brosúrá-

jából való. A Kozmopolita cím
alatt megjelenő kiadványban cso-
korba szedve sorjáznak az izgal-
masabbnál izgalmasabb témák.
Azok a felvetések melyek 96%-os
valószínűséggel képesek vasárna-
pi fehérabroszos családi ebédek
bensőséges atmoszféráját pillana-
tok alatt megrontani. Azok a
sorskérdések melyek előkerülése-
kor a szabaddemokratáknál
nagyságrendekkel kevésbé liberá-
lis magyar többség, izzadó tenye-
rű apukák és bizonytalan anyu-
kák képében vágja nyakon a bü-
dös kölkét, ha ezeket feszegetni
kezdi. Egy-egy ilyen össztársadal-
mi nyaklevesben összegződik az
elmúlt negyven év itt maradt kö-
telező ateizmusa és a nyugatról
érkező fékevesztett szabadelvűség
kölcsönhatásából adódó kínos za-
var. A frusztráció pedig egyre nő.

A napokban egy egyszerű kí-
sérletet végeztem. Felkértem egy
politikailag mérsékelten korrekt
ismerősömet, sorolja fel a Kuncze
párt által a közbeszéd tengerének
felszínén tartott legfőbb témákat.
És ő sorolta: promiszkuitás, abor-
tusz, eutanázia (csupa szép ma-
gyar kifejezés), négyes metró, egy-
házfikázás, adószedés, elvágyó-
dás. És valóban, nem sokat téve-
dett. Végiglapozván az újságot
ezek köszönnek vissza, persze
sokkal európaibb megfogalma-
zásban. Attila a nyugdíjas, mivel
nem bírja a fizikai fájdalmakat,
egészségügyi alkalmazott segedel-
mével nyugodna békében. A gaz-
dasági főnővér (?) Erikát tartal-
mazó újságoldalon – ráerősíten-
dő Dóra kételyére – újra lehet ik-
szelni: támogassa-e az állam az

egyházakat? Kvízfájer. Gina, 19
éves tanuló (a képen egyébként
kb. 26 éves modell) maga akarja
eldönteni, hogy abortálják-e nem
kívánt magzatát. A két nagy párt
állítólag néppárt. Sanyi azonban
nem nép. Túl azon, hogy raktá-
ros, egy önálló entitás, egy titok-
zatos kis univerzum, vagy ahogy
az ismert grál lovag felelt az obli-
gát kérdésre: „Én én vagyok, Ar-
túr király lovagja”.

A kiadványból kiderül, hogy az
SZDSZ profi kampányt visz. Se-
bészi pontossággal mérte be cél-
közönségét melynek hátán
Demszky begyalogolhat Brüsz-
szelbe. A nagyvárosokban élő,
identitását kereső, minden újra
nyitott fiatalokat vették célke-
resztbe. Így kaptuk mi is a
Burger King előtt a lapot egy
kuncsaftra váró szabadság-
dílertől. És akit már beetettek, az
maga is osztogatni kezdi a Koz-
mopolitát. Nemzethalál! De hogy
elhajoljunk a mély magyar pesszi-
mizmus felénk röppenő nyilai
elől, azért le kell szögezzük, az új-
ságba beválogatott női arcok (mí-
nusz Mohácsi Viktória) komoly
konkurenciát jelenthetnének a
Viagrának. Direkt hagytam Ferit
a végére. Az ő portréja mellé
biggyesztett magvasság adja az
egész kiadvány kvint esszenciáját:
„Azért szavazok az SZDSZ-re,
mert másfél évtizede ugyanazt
mondják… Emberi jogok, tole-
rancia, kevesebb adó.  Nekem se
változott a véleményem, nekik se.
Bízom az SZDSZ-ben.” Ilyen fo-
kú sűrített következetesség olvas-
tán képtelenség visszagyömöszöl-
ni a szólásra nyitott szánkon át
feltoluló Torgyán doktort: arcát-
lan impertinencia.

– AMBRUS BALÁZS

M
N

Aztán, hogy meddig
tart a kedvezményes

naftával folyó Kánaán?
Talán célszerû lenne
jó elõre kisuvickolni

a kádat

„Mi tettük a legtöbbet a békés rendszer-
váltásért. Azért mondtunk le a hatalomról,
hogy Magyarország parlamentáris demokrá-
cia legyen. Mások viszont csak azért akartak
rendszerváltást, hogy hatalmuk legyen. A mi
számunkra a kormányzás nem uralkodást,
hanem szolgálatot jelent.” (Kovács László az
MSZP kampánynyitóján, június 13.)

Sajnos, hál’ Istennek…
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H I R D E T É S

Tisztelt Olvasóink!

Észrevételeiket, hozzá-
szólásaikat  az uzenet@
ufi.hu e-mail címre,
SMS-eiket pedig a 06-
20-588-1205-ös számra
várjuk.  Leveleiket az
1462 Budapest, Pf.:
536-ra címezzék. A tar-
talmat nem érintő rövi-
dítés jogát fenntartjuk,
a levelek íróinak állás-
pontja nem feltétlenül
egyezik meg a szerkesz-
tőség álláspontjával.

Utolsó Figyelmeztetés:

EST
2004. június 24-én csütörtökön 18 órai

kezdettel a Hajrá Magyarország Klub vendé-
gei vagyunk. Téma az európai parlamenti

választás eredménye. Találkozzunk! 
A szerkesztőség

Cím: IX. kerület, Lónyai u. 48.
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– Nyereséges műfaj-e a hírrá-
diózás? Nyereséges-e az
InfoRádió?
– Amikor az InfoRádió megala-
kult, külföldről csak a műfajt
vette át: maga a műsor, illetve
az, hogyan is működik egy ma-
gyar hírrádió a gyakorlatban,
több év folyamatos munkája so-
rán alakult ki. Ami az üzleti ol-
dalt illeti: négy lezárt üzleti
évünket tekintve összességében
pozitív a mérlegünk. Az eddigi
eredmények azt mutatják: olyan
szolgáltatást hoztunk létre,
amelyre valós piaci igény mutat-
kozott. Mind a hallgatottsági fel-
mérésekből, mind pedig a rek-
lámpiac visszajelzéseiből azt
szűrhetjük le, hogy szükség volt
egy olyan csatornára, amely el-
sősorban a döntéshozók és a vé-
leményformálók számára nyújt
információkat. 

– Hol találták meg helyüket a
médiapiacon?
– Csak szöveg alapú, zenét egyál-
talán nem sugárzó kereskedelmi
rádió korábban nem létezett. Az
Info kezdettől fogva nem szóra-
koztatni akar, hanem megbízha-
tóan informálni. Ez szigorú és fe-
szes műfaj, hiszen éjjel-nappal,
heti hét napon át negyedórán-
ként élőben mondunk híreket.
Fontos eredmény, hogy nem csak
a hallgató, hanem más szerkesz-
tőségek is elsődleges hírforrás-
nak tekinti az Infót.
– Kik a hallgatók, és milyen
szolgáltatásokat nyújt a hírrá-
dió?
– Az elmúlt évek átlagát tekintve
a teljes lakosság körében az Info
a második leghallgatottabb buda-
pesti rádió. Naponta 100-150, he-
tente körülbelül 200-250 ezren
hallgatják. Az üzleti döntéshozók

között végzett tavalyi reprezenta-
tív felmérés szerint pedig ebben a
célcsoportban magasan az
InfoRádió a budapesti piacveze-
tő. Kétféle „termékünk” van: az
elsődleges természetesen maga a
rádióműsor. A kedvezően alakuló
hallgatottság és a BBC-vel immár
két éve kialakított stratégiai szö-
vetség azt mutatja: a hallgatók és
a szakma is jónak ítéli ezt a pro-
duktumot. A rádiós műfaj sajá-
tossága azonban az, hogy a leg-
fontosabb termékből közvetlenül
nem keletkezik bevétel, hiszen rá-
diót mindenki ingyen hallgathat.
A rádiós piac nem úgy működik,
mint a lapok vagy a kábeltévék
piaca, ahol a vásárlók, előfizetők
száma a termékértékesítési bevé-
teleket is meghatározza. A rádiók-
nál a hallgatottság csak több átté-
tellel fordítható le árbevételre.
(Nem véletlen, hogy nem a leg-
hallgatottabb rádió a leginkább
nyereséges.) A másik termékünk
a hirdetőknek szól: ezen az új tí-
pusú reklámfelületen immár rá-
diós úton is elérhető a döntésho-
zói, döntés-előkészítői, vélemény-
formálói kör. Mivel a kereskedel-
mi rádiókon keresztül korábban
ez a célcsoport nem, vagy csak
nehezen volt elérhető, lassú, ap-
rólékos munkával szoktathatjuk
ide a hirdetőket.
– Miben különböznek még a
versenytársaktól?
– Rádiót csinálunk, nem politi-
kát. Híreket és információkat
közvetítünk, és nem próbáljuk
rávenni a hallgatót, mit is gondol-
jon azokról. Az Infóban nincs
sem vélemény, sem pedig kom-
mentár. Ez a magunk szabta kor-
lát igen szigorú. 
– Időről időre felmerül, hogy
meg kellene változtatni a ma-
gyar politika „mostohagyer-
mekét”, a médiatörvényt. Mit
gondol erről?

– A médiatörvény jelenlegi for-
májában alapvetően a televízió-
zásról szóló törvény, amely meg-
születésekor, 1996-ban egy hipo-
tetikus helyzetet próbált model-
lezni. Sok tekintetben már régen
nem életszerű. Az ORTT-nek egy
olyan törvényt kell betartatnia,
amelyről a saját szakértői is tud-
ják, hogy elavult. A politikának
ugyanakkor újra kellene gondol-
nia azt is, hogy érdemes-e az ál-
lamnak, a közszolgálati csator-
náknak a reklámpiacon is jelen
lenni. Némi malíciával megkér-
dezhetnénk: ha az államnak
szüksége van közszolgálati televí-
zió és rádiócsatornákra, miért
nincs szüksége akár állami napi-
lapra vagy Internet-portálra is? A
finanszírozás oldaláról: ha a köz-
érdekű tájékoztatás, nevelés és
minőségi szórakoztatás biztosítá-
sára szükség van közszolgálati
csatornákra, akkor azoknak mi-
ért kell versenybe szállniuk a rek-
lámpiacon? Személy szerint a brit
példát tartom követendőnek: a
BBC esetében az állam a közszol-
gálatot az adó-jelleggel befizeten-
dő készülék-fenntartási díjból
megoldja, a reklámokért pedig a
kereskedelmi tévék és rádiók ver-
senyeznek. Ez tiszta és működő-
képes modell.
– A pártok hogyan próbálják
befolyásolni az InfoRádiót?
– Egyfajta „pozitív nyomás” alatt
vagyunk. Minden párt arra törek-
szik, hogy ő szervezete jelenjen
meg a legnagyobb súllyal nálunk.
A politikusok többsége pártállás-
tól függetlenül az elmúlt három
évben megtanulta „használni”
az InfoRádiót. Éppen azért, mert
nem értelmezünk, és nem kom-
mentálunk, hanem lehetőséget
adunk arra, hogy a versengő poli-
tikai üzenetek egymás mellett je-
lenjenek meg. Dönteni úgyis a
hallgatónak kell. – NÉVAI GÁBOR

Beszélgetés Módos Mártonnal, az InfoRádió ügyvezető igazgatójával

„Rádiót csinálunk, nem politikát”

A magyar média első kereskedelmi hírrádiója,
az InfoRádió 2000. októberében indult, s
mint Módos Márton, a rádió ügyvezető igaz-
gatója mondja,  rövid idő alatt sikerült
meghatározó tényezővé válniuk.
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