


• A táltos gömböcskéi
Születésemmel életem elrendelte-
tett, hiszen egy vízöntő mi más is
lehetne, mint… Fényeslitkén él-
tem nagy családi boldogságban
a falusi örömök áradatában,
majd elkerültem Miskolcra a
Bláthy Ottó Erősáramú Szakkö-
zépiskolába (...) Mindvégig érez-
tem a gyökereimből származó
erők jelenlétét. Mezopotámiai
nyelvészeti kutatásaim során
döbbentem rá, hogy a szülőfa-
lum milyen útravalóval is indí-
tott el az életbe. Fény = Szellem,
es = és, lit = lélek, ke = hely.
Szellem és lélek helye, ahonnan
indulhattam. (Sumer szófejtéssel
kaptam meg a rejtély kulcsát.)
Gyerekkoromban egyszer meg-
kérdeztem anyukámat, „hogy
mik azok a kis gömböcskék a le-
vegőben”– ma már tudom, hogy
ózon gömböcskéket láttam – de
Ő megnyugtatott, hogy nincs ott
semmi. (Kovács András táltos
életrajza a www.taltos7.hu-n)
A gömböcskéket látom, csak a
fejemben kiabáló majmocs-
kák hallgatnának már el, dok-
tor úr!

• Megy a gõzös
Ha pszichiáter lennék, előírnám
a kötelező vonatozást. 
Kell ez nekünk, tisztulunk, épü-
lünk, többek leszünk általa.
(Magyar Nemzet, Pilhál György,
február 2.)
Ha beteg lennék, tiltakoznék.

• Bölcselet
A múltat nem lehet eltörölni, a
múltat csak bevallani lehet, a fa-
sizmus és a kommunizmus kö-
zött nem szabad egyenlőségjelet
tenni. (Kósáné Kovács Magda,
2004. február 6. mszp.hu)
Lehet, mégsem vallják be.

• Történelmi pillanat
Vannak persze itt zavarodott
uszítók. Némelyik Erdélybe
megy, hogy a Romániával való
egyesülésünk előtt néhány törté-

nelmi pillanattal még azon kese-
regjen, hogy miért is nem
gyilkolásztunk ott idejében.
(Andrassew Iván, Népszava, feb-
ruár 9.)
Kivel egyesülünk?

• Felelõsen 
Magyarországról
Nincs európai Magyarország po-
litikai stílus nélkül. 
Több jólét kell, mondjuk mi, fele-
lős politikusok. (Medgyessy Pé-
ter évértékelő, február 16.)
Kellene már!

• Ah, lágyabb 
ének kell nekünk
Mária országában még állhat a
kereszt
De léteznek már állítását tiltó
önkormányzatok
A lelkekbe férkőző sátán – te tet-
ted ezt
Hogy meg merik tenni e szörnyű
gyalázatot

Látom a jövőbeli boldog kará--
csonyokat
Az országban mindenhol áll már
a kereszt
A leszavazó elvtárs-urak szégyel-
lik magukat
A jobbik oldal győzött – Isten, te
tetted ezt. (vers a
www.jobbik.hu-n)
Kampányművészet jobbik-
magyar módra.

• Kire célozgat?
– Mondja, a parlamentben miért
nem tudnak érthetően beszélni a
képviselők, úgy, mintha normá-
lis emberekhez szólnának? Miért
makrogazdasági mutatókról,
GDP-növekedésről meg állam-
háztartási hiányról beszélnek,
amit nemhogy Józsi bácsi nem
ért Bivalycsűr alsón, de én ma-
gam sem?
– Péter, nem tudom. (Tihanyi
Péter interjúja Szili Katalinnal,
Hetek, 2004. február 13.)
Lehet, hogy nem jól választot-
tál szakmát, Péter!

• Ébredés
Fénykép: Mesterházy Attila ál-
lamtitkár kisbabájával. „Az ál-
lamtitkár éjjelente sírásra éb-
red. Jó hír, hogy ez nem az or-
szág állapotával van összefüg-
gésben, csupán Mesterházy At-
tila, a legifjabb kormánytag
gyakorolja az apaszerepet.”
(Vasárnap Reggel, 2004. febru-
ár 22.)
Ne sírjon a szátok!

• Válogatás
Mindig az erőszakot mutatják
(a televíziók – A szerk.), ezek a
felvételek össze vannak válo-
gatva egy válogatáskazettára.
(Medgyessy Péter Taksonyban,
február 26.) 
Péter a kulisszatitkokról.

• Érvel és mosolyog
Amikor kötetlenül és spontán
beszélhet (Medgyessy Péter - A
szerk.) a társadalmi konszen-
zus iránti elkötelezettségéről –
mint például a vasárnapi
Friderikusz-műsorban, A szólás
szabadságában –, akkor
felülmúlja eddigi önmagát.
Hangsúlyoz, kiemel, érvel – és
mosolyog. Nincsenek csúnya
bakik, az ingujjas riportalany
aktív és elszánt politikus benyo-
mását kelti. Ez volt a cél.
(Mészáros Tamás, 168 Óra,
2003. február 25.)
Csak azok a csúnya píárosok
ne erőltetnék a papírról
olvasást!

• Válság nincs!
Nincs válságban Európában a
szociáldemokrácia, visszaszo-
rulásának oka a politikai váltó-
gazdaság és a szociáldemokra-
ta értékek megújulása – mond-
ta Kovács lászló, az MSZP el-
nöke a Szocialista Ifjúsági In-
ternacionálé budapesti világ-
kongresszusának ülésén. (Nép-
szava online, február 27.)
A nemzetközi helyzet fokozó-
dik.
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7 A Köztársaság
a hónap vesztese

8 Az AKA Rt .
a hónap nyertese

I N T R OI N T R O

Köztársaságot első szá-
mú PR-panelként futta-
tó miniszterelnök

újabb tanúbizonyságát adta
annak, hogy nem kell feltétle-
nül mélyen gyökerező politi-
kai meggyőződést keresnünk
republikánus vonzalma mö-
gött. A nemzetet egységbe for-
rasztó közös EP-lista vízióját
példás egyetértésben utasítot-
ták vissza politológusok, al-
kotmányjogászok, az európai
és (a szocialisták kivételével)
a hazai pártok. A kormányfő
akár népszavazással is hajlan-
dó érvényt szerezni álmának,
hiszen ki máshoz is fordul-
hatna egy ország elsőszámú
vezetője, mint a Néphez, ha
már a politikai elit oly álno-
kul cserbenhagyta? Öröm az
ürömben, hogy Kovács Lász-
lót új, eddig ismeretlen olda-
láról ismerhettük meg, ami-
kor a máskor kínosan Euró-
pára hangolt külügyérünk
diplomatikusan, de határo-
zottan küldte el a vérbe Euró-
pát, aki szerinte nem értette
meg a közös lista üzenetét.

gy kereskedő-tanonc jó
eséllyel részesülne hatal-
mas atyai pofonban mes-

terétől, ha előbb világgá kürtöl-
né eltökélt vásárlási szándékát,
majd csak ezután kezdene al-
kudni az árura. Egy kormány-
főt ellenben nem fenyeget ha-
sonló veszély, így Medgyessy vi-
szonylag keveset kockáztatott
az M5-ös matricásításának beje-
lentésével, mikor a megállapo-
dásnak még híre-hamva sem
volt. Az Alföldi Koncessziós Au-
tópálya Rt. nem tett mást, mint
pókerarccal realizálta a minisz-
terelnöki ígéret teremtette hely-
zeti előnyéből adódó extrapro-
fitot és szépen megcsücsült a
sejhaján, várva, hogy a már em-
lített nyereség besöprésével ér-
jen véget a kormányzati szeren-
csétlenkedés. Ha létezik még
egyáltalán hála ebben a cudar
világban, akkor az AKA Rt. ré-
széről az a legkevesebb, hogy
ajándék autópálya-matricával
és a szegedi árvízről szóló ké-
peskönyvvel kedveskedik a
március 12-i szegedi MSZP-
kongresszus küldötteinek. 

ersze megértjük, hogy leg-
szívesebben hárítanák ma-
guktól az SZDSZ vezetői a

Köztársaság porcelánboltjában
közjogi elefántként tébláboló
Medgyessy Pétert egyre kellemet-
lenebb ötleteivel egyetemben, de
hát az a fránya koalíciós szerző-
dés kötelez. S ha már keményked-
tünk egy kicsit (gondolhatják a li-
berálisnak mondott párt vezetői),
újra vissza lehet somfordálni a
Nagy Testvér mellé, elég minden
kormányfői butaság után elismé-
telni, hogy Medgyessy még min-
dig jobb, mint a binládenorbán.
Ez a módszer a legelvhűbb
SZDSZ-szavazónál is működni
szokott.

Nagyon elhatározott vagyok
ezekben a kérdésekben, nem jön-
nek szembe velem a kisebb parla-
ment és a köztársasági elnök
megválasztásának kérdésében a
parlamenti pártok, az MSZP-től
teljes mértékű támogatást kap-
tam. Ha viszont úgy látom, hogy
a többi párt el akarja sumákolni
a javaslataimat, akkor népszava-
zást kezdeményezek – ezt már
Medgyessy Péter üzente az ország
népének és Kuncze Gábornak, új
dimenzióba helyezve ezzel saját
személyiségét is. Élete ugyanis
nyitott könyv: legendás gerinces-
séggel vallotta be az általa kihar-
colt rendszerváltás hajnalán,

hogy megtévedt ifjúként szig.
titk. áll. tiszt volt, az üzleti élet-
ben elkövetett ballépéseit (khm)
pedig mindig egész oldalas hirde-
tésben tette közzé az országos na-
pilapokban. Hiteles tehát, ami-
kor a kormányfő kioktatja az ő
kis különbejáratú Köztársaságá-
nak szabályairól a lakosságot. A
Medgyessy-világban ugyanis, bár
a törpök élete nem csupán játék
és mese, a pártok nem civakod-
nak, az infláció, a munkanélküli-
ség, az államháztartási hiány
nem veszi magának a bátorságot,
hogy nőjön, gipsz Keller László-
puttók szegélyezik a Jóságos És
Nagyon Európai Kormányfő tró-
nusához vezető rózsaszín vattacu-
kor lépcsőket, a gonosz ellenzék,
jegybankelnök, felügyelet-vezér
pedig megszégyenülten balra el.
Sajnos, Törpfalván sem teljes az
egység, az egész közös listás, nép-
szavazásos hercehurca egyébként
az MSZP-nek is bezavar: a kiviru-
ló Horn Gyula és Kovács László
(törvény által védett ejrópéer) ve-
zette uniós listán szereplők már
szépen eltervezték jövőjüket. Meg-
szokott formájukat hozva fújnák
az Örömódát az Internacionálé
dallamára, olyan arccal, mintha a
himnuszt énekelnék, de az állan-
dó kormányfői csatazaj elnyomja
az ő hangjukat. Is. Ki tudja, med-
dig?                 – ABLONCZY BÁLINT

Végszavazás
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Felelőtlen minden politikus, aki a közjogi beren-
dezkedés alapjait végiggondolatlan és a pillanatnyi
népszerűséget szem előtt tartó javaslatokkal kezdi
el bontogatni – mondta Kuncze Gábor, annak a
SZDSZ-nek a vezetője, amely éppen azt próbálja el-
hitetni az országgal, hogy á, kérem, mi nem is va-
gyunk kormányon. A jófej liberálisok ráadásul
adót csökkentenénk, privatizálnának meg minden,
de hát a szocialisták nem engedik. Mindesetre ja-
vaslom az aktuális, SZDSZ-es uniós kérdés helyett
a következőt: Ön szerint kormányon vagyunk? 1.
Á, dehogy... (liberális válasz), 2. Miazhogy! (szocia-
lista válasz), 3. Sajnos. (konz. vál.) 

A

icegünk az unióba, a
megtáltosodott kormány-
fői ötletáradat azonban

lassan alámossa amúgy sem
stabil agyaglábainkat. Nem ál-
lunk jól, na. Csúnya módon
nem tudunk betelni egyre ma-
gasabb életszínvonalunkkal,
Halász József, a Pajzs Szövet-
ség vezére sem tud megnevet-
tetni bennünket, bármennyire
igyekszik is. A sehova sem veze-
tő szomorkodás helyett azon-
ban a magyar élet ütőerére tet-
tük a kezünket és ebben a hó-

napban annak jártunk utána,
hogy mi nem változott a rend-
szerváltás óta eltelt időben a vi-
déki sajtóban. Kiderítettük,
hogy nemsokára várható a szo-
cialista csodafegyver, az
elnokemberei.hu internetes ol-
dal elindulása. Ezúttal Ausztri-
ában, síelni voltunk – a benyo-
másokat elolvashatják a yo-
helyeket bemutató sorozatunk-
ban. Megnéztük a Magyar ván-
dort és a Dalok a konyhából cí-
mű norvég filmet, Schöpflin
György politológussal és Lackfi
János költővel beszélgettünk,
utolérhetetlen Oli bátyánk pe-
dig ezúttal a határontúliakról
mondja meg a frankót. – A. B. A.

„A szerkesztő azt üzente”

Agyaglábak
B

E
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z országos/budapesti napi-
lapok előfizetői körét fi-
gyelembe véve a rangsor-

ban vezető helyen áll a Népsza-
badság. Utána következik a Ma-
gyar Nemzet és alig láthatóan
vigaszdíjra esélyesek között sze-
repel a Magyar Hírlap és a Nép-
szava. Magyarországon nem
szokás tudni, hogy az országos-

nak nevezett politikai-közéleti
napilapok (Népszabadság, Ma-
gyar Nemzet, Magyar Hírlap,
Népszava) összesített példány-
számának negyven százaléka
Budapesten és Pest megyében
fogy el. A fennmaradó hatvan
százalék, ami körülbelül
210.000 példányt jelent, a 18
megyében egyeduralkodó helyi

kiadóvállalatok kvázi monopol-
helyzetben lévő napilapjaival
versenyez.

A kvázi monopolhelyzet ab-
ból adódik, hogy a budapesti
szerkesztésű országos lapok
képtelenek versenyezni a me-
gyei napilapokkal a helyi hírpi-
acon. A magyar átlagmegyében
17.000 budapesti napilap verse-

nyez 51.000 megyei napilappal.
Ez az átlagszám a 82.000

példánnyal büszkélkedő Kisal-
földet és a húszezer alá zuhant
egri és salgótarjáni lapot ugyan-
úgy kifejezi, mint a 625.000-es
lélekszámú Bács-Kiskun megyé-
ben mindössze 45.000 eladott
példányt produkáló Petőfi Né-
pét. 

T É M AT É M A

A megyei sajtó privatizációja óta eltelt időben
alig változtatott arcélén, több mint tíz éve
ugyanazon formában és tartalommal jelenik
meg, a változatlanság ellenére ez idáig mégis fo-
lyamatosan maga mögé utasította országos ter-
jesztésű nagy testvéreit, időt és mozgásteret sem
hagyva nekik a jelentősebb vidéki térfoglalásra.
Az országos politikai-közéleti sajtó másodhege-
dűs szerepköre a jelek szerint a jövőben sem fog
változni. A közeljövőben megjelenő terjedelme-
sebb elemzésük tanulságait lapunk számára az
Antal Zsolt vezette Századvég Médiaműhely
szakemberei foglalták össze. A vidéki sajtó álla-
potáról készített írás betekintést enged a ma-
gyar lappiac vidéki óriásainak közelmúltjába és
belső életébe.

Helyzetkép a megyei lapokról • Elhaló szakma, pénzéhes befektetők • Csókoltatják a rendszerváltást 

Az agyaglábon álló óriás

A

Ez a struktúra egészen a sajtó-
privatizáció évéig állt fönn,
mégsem sikerült elérni, hogy a
főhatóságok meglássák a kü-
lönbségeket. A megyei napila-
pokat a megyei pártbizottság-
ok, a két városit az illetékes
városi MSZMP-bizottság tar-
totta ellenőrzése alatt. A me-
gyei kiadóvállalatok részleges
gazdasági önállóságot élvez-
tek, ami azt jelentette, hogy a
megyei pártbizottság hatáskö-

ri listáján szereplő kiadóigaz-
gató a központ kereteit betart-
va néhány kérdésben maga
dönthetett. A központ maga a
pártközpont, vállalati szinten
pedig a Hírlapkiadó Vállalat
volt, amelynek csak részelszá-
moló alegységeiként működ-
tek a megyei kiadóvállalatok.

A megyei főkönyvelők nem
készítettek önálló mérleget,
mert azt a központban állítot-
ták össze. A terjesztést a szigo-

A bûnben fogant függetlenség
A rendszerváltást előkészítő Nemzeti Kerekasztal
nem tudott megbirkózni az állampárt vidéki ki-
adói vagyonának fölosztásával, ezért az első or-
szággyűlés hatpárti egyeztetése után írták ki a saj-
tóprivatizációs pályázatot. 1990 tavaszán még
ugyanaz volt a helyzet, mint negyven esztendővel
korábban. A helyi és a városi pártlapokat 1950-
ben vonták össze megyei újságokká; kivételes elbá-
nást csak két nagyváros élvezett: Szegeden a
Délmagyarország és Miskolcon a délutáni műszak-
váltáshoz igazított Déli Hírlap maradhatott meg. 

A
 grafikonok forrása: Századvég M

édiam
űhely

Négy nagy külföldi befektetõi csoport tulajdonában vannak a megyei napilapok
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A megyei napilapok bejára-
tottsága elmarad ugyan a nyu-
gat-európai vidéki napilapok
hasonló mutatóitól, de még
mindig jelentős profitot hoznak
a külföldi tulajdonosoknak. 

Lenyomott szakma 
A privatizáció óta eltelt időszak-
ban a vidéki napilap-írás és szer-
kesztés, mint szakma gyakorlati-
lag megszűnt létezni. A minden-
napok menetéből merített kö-
vetkező példa jól illusztrálja a
vidéki újságírás mély-
pontját jelentő hely-
zetet. Az egyik vidéki
s ze rke s z tő ségben
adott egy jó tollú új-
ságíró, akihez tíz „tu-
dósító” tartozik. A tíz
„tudósító” reggel leül
a hosszú, közös asz-
talhoz, amelynek fő
helyén az újságíró ül, aki azon-
ban már nem „ír”, csak javít. Az
ifjú és képzetlen, de a feladat
iránt hűséget mutató „tudósí-
tók” ráülnek a telefonra és be-
szerzik a napi négy-hat hírhez,

tudósításhoz szükséges informá-
ciót. Ki sem mennek a modern
épületből, mert a falansztert el-
hagyni csak a fotós kollégának
és indokolt esetben (pl. meccs) a
sportújságírónak lehet. Telefo-
non, interneten keresztül szer-
zett információk alapján építik
fel az előzetesben megénekelt
eseményeket „tudósított” törté-
netekké, s ezeket a kis dolgoza-
tokat az asztalfőre ültetett új-
ságíró átveszi, kijavítja és a he-
lyére illeszti a lapban.

Van egy másik lap, ahol né-
hány éve a következő kéréssel
adott át egy Rilke-verset az ügye-
letes szerkesztő az ifjú kollegi-
nának: „Te vagy az egyetlen böl-
csész a szerkesztőségben, húzzál

már ebből nyolc sort, hogy be-
férjen!”

Ezernyi hasonló ügy, történet
borzolja a vidéki újságírók ideg-
rendszerét. Ezen írás nem rögzít-
heti a jogfosztottság minden ele-
mét és nem adhat átfogó képet a
szakmai nihilizmusról, egy dolgot
viszont megállapíthat: a laptulaj-
donos, a lapok menedzsmentje és
a egyaránt felelős azért, hogy a
polgári demokrácia egyik alapin-
tézménye, a vidéki sajtó ilyen
megalázó helyzetbe került.

Mit, mikor, mennyiért?
A vidéki kiadóvállalat magyar
menedzsmentjének feladata a
szigorú nyereségterv kipréselé-
se a gondjaira bízott, alacsony
költségszinten tartott honfitár-
saiból. Ezért a munkáért kima-
gasló jövedelmet kap cserébe. 
A vidéki rovatvezető 160-
200.000 forint között keres, és
boldog lehet, ha nincs bekény-
szerítve egyéni vállalkozónak.
A szerkesztők akár 400.000 fo-
rintot is kaphatnak, bruttóban
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• Az üzleti szempontok mindennél fontosabbak

– bajban a vidéki sajtó?

rú párt- és titkosrendőrségi el-
lenőrzés alatt álló Magyar Pos-
ta megyei igazgatóságai végez-
ték oly módon, hogy a kiadó
nem ismerhette a saját címlis-
táját. A lapokat a tanácsi válla-
lat besorolásban lévő, valójá-
ban a párt megyei ökölszervei-
nek tekintett nyomdák készí-
tették. A korrektorok itt ügyel-
tek éberen arra, ha az ügyele-
tes szerkesztő óvatlanul lent
ragadt volna a füstös klubban,
akkor se tehesse be kezét az el-
lenség az ólombetűk közé. 

A megyei kiadóvállalatok
külföldi többségi tulajdonú ve-
gyes vállalatokba történő ki-

szervezésekor zsongott az ér-
deklődőktől a főszerkesztők és
a kiadóigazgatók irodája. A fő-
szerkesztők a továbbélés lehe-
tőségét látták a né-
met–osztrák–angol–francia
kérőkben, a kiadóvezetők pe-
dig már ügyvezető igazgatói
névkártyájuk színvilágán tör-
hették a fejüket. A német Axel
Springer nem várta be a sajtó-
privatizációs pályázat előírt
menetrendjét, hanem hét me-
gyében egy csapásra megsze-
rezte a tulajdont. Az olvasó
egyik napról a másikra azt lát-
ta, hogy a Dunántúli Napló Új
Dunántúli Naplóként, a tata-

bányai Dolgozók Lapja 24
Óraként, s további öt megyei
laptársuk hasonló alakváltozá-
son átesve ugyanabban a for-
mátumban, rovatszerkezetben
és hangvétellel, ugyanazzal a
vezérkarral és teljesen azonos
a szerkesztőségi felállásban je-
lenik meg.

A sajtóprivatizációs pályá-
zatra vonatkozó hatpárti
egyezség a Magyar Szocialista
Pártot kérte föl a saját pártvál-
lalatainak értékesítésére. A be-
folyt bevétel kisebbik részéből
– ami az eszközök (írógépek,
bútorok, autók stb.) értékesí-
téséből származott – indult út-

jára a József Attila Alapítvány.
A nagyobbik hányad, általá-
ban a lapcímért, kiadói jogért
járó ár 85-90 százalék pedig a
költségvetés kasszájába folyt
be.

A vidéki pártlap-privatizáció
történet folytatása is érdekes
fejleményeket mutat: a folya-
mat úgy zajlott, hogy az MSZP
akkori kincstárnoka, Fabriczky
András eligazította a kiadók –
a változások miatt bizonytalan-
ságban lévő – igazgatóit: hoz-
zanak létre vegyes vállalatokat
az Axel Springerrel. Az MSZP
illetékesei elérték, hogy a még
helyükön maradt                 »

»A vidéki kiadóvállalat magyar
menedzsmentjének feladata a

szigorú nyereségterv kipréselése a
gondjaira bízott, alacsony

költségszinten tartott honfitársai-
ból. Ezért a munkáért kimagasló

jövedelmet kap cserébe«

Az országos terjesztésû napilapok nem fogynak a fõvároson és Pest megyén kívül
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vagy számlával kombinálva. A
vízhordó szerepet betöltő szer-
zőgárda fiataljai 60–80.000 fo-
rinttal kénytelenek beérni, a
tapasztaltabb kollégák 100.000
forint körül keresnek. A jel-
lemzően háromtagú menedzs-
ment (kiadóvezető, főszerkesz-
tő, főkönyvelő) ál-
talában ugyanazt a
bért és prémium-
feltételt kapja a tár-
saságot megszemé-
lyesítő külföldi tu-
lajdonostól. Az üz-
leti terv teljesítése
esetén 16–25 millió forint le-
het a bruttó éves jövedelem,
ami mellé havi ötven-százezer
forint  költségtérítés, presztízs
autó, telefonhasználat és hir-
detési kedvezmény jár. A társa-
ságtól 15–20 százalék közötti
eredményrátát várnak el. Az
üzleti forgalom kimutatásában
külön soron szerepelnek a vál-
lalatvezetési általános költsé-
gek: s ez nem más, mint a kül-
földi tulajdonosi csoport hasz-
na, amit az adózás elől vesznek
ki. Ezeket a költségeket bele-
számítják a magyar menedzs-
ment teljesítményébe. A tény-
leges menedzsment-költsége-
ket (külföldi igazgatósági tag,
ügyvéd, könyvvizsgáló, con-
troller stb.) természetesen a

magyar kiadó állja. Ez a bizo-
nyos 15-20 százalék így a cégbí-
rósághoz és az adóhivatalhoz
benyújtott mérlegben termé-
szetesen összezsugorodik né-
hány százalékra, vagy lecsúszik
a negatív tartományokba.

Rideg tartás
A haszonprés gátolja a fejlesz-
tést. A vidéki kiadók „ridegen
tartása” révén sem szakmai,
sem anyagi fejlesztésről nem
lehet beszélni. Az újságírókat
nem készteti semmi az önkép-
zésre, de gyakorlatilag idejük
sem lenne könyvet a kezükbe
venni. A mind nagyobb bevéte-
leket az öt-hat éve stagnáló pél-
dányszámok mellett szinte ki-
zárólag inflációs eszközökkel
igyekeznek biztosítani. Emelik
a lapárat és hihetetlen magas-
latokba tolják a hirdetési tari-
fákat. A marketing kizárólag
arra összpontosít, hogy a pél-
dányszámot – számtalan akció
segítségével – karban tudja tar-

tani. A megyei napilapok felü-
lete nem nő, évek óta 12-16 ol-
dalon jelennek meg. A felület
harmadát üzleti szempontok
alapján értékesítik. A fennma-
radó kétharmadban vegyesen
jelennek meg a kötelező ele-
mek (mozi- és tévéműsor, köz-
lekedés, időjárás stb.), a köz-
szolgálati és helyi informáci-
ók, valamint a bulváranyagok.
A „Majka papa zenélni indul”
és az „Óvárról a Villá-
ba” típusú cikkek a
vállalati üzletpolitika
pillérei. 

Ez az üzletvitel ar-
ra kényszeríti az or-
szágos kampányokat
tervező ügynöksége-
ket, hogy megbízóik-
nak inkább az elektronikus
hordozókat, vagy még inkább
az óriásposztereket ajánlják.
Egy 7-8 alkalomra megrendelt,
kolumnás hirdetési felületek-
kel manőverező minikampányt
teljes országos körben még je-
lentős kedvezménnyel sem le-
het megúszni 100 millió forint
alatt. Ezért a tophirdető válla-
latok már csak kiegészítő hir-
detéseket helyeznek el a vidéki
napilapokban.

Irányítási technikák
Az 1990-ben kialakult piaci
felosztás mára annyiban válto-
zott, hogy a győri angolok
megszerezték a franciákat fel-
váltó németektől a szegedi ki-

adóvállalatot. Ma minden lap
valamilyen kiadói csoport ke-
retei között jelenik meg. A cso-
port élén álló vezető a multina-
cionális cégek helyi termelés-
irányítójaként részt vesz a ter-
vezésben és egyszemélyi fele-
lősséggel tartozik a tervek be-
tartásáért. A jól körülhatárolt
játéktérben csak egyetlen do-
log számít: a nyereség. 
A példányszám karbantartás-

ára tett erőfeszítésektől messze
elmarad a szolgáltatási színvo-
nalra fordított figyelem. Ennél
sokkal fontosabb, hogy közös
cikkek, oldalak, mellékletek,
alkalmi újságok jelenjenek
meg. A helyi információk ter-
hére bulváros hangvételű és té-
maválasztású, kereskedelmi cé-
lú összeállítások jelennek meg.
Ezek a mellékletnek nevezett
oldalpárok jól tematizálják a
fogyasztási szempontból ki-
emelt fontosságú ünnepkörö-
ket és a kereskedelem szeg-
menseit, de teljesen kiszorítot-
ták a kultúrát, a helytörténe-
tet, az oktatásügyet, az irodal-
mi igényű publicisztikát, a ri-
portot s minden olyan témát,

» Az üzleti forgalom kimutatásában
külön soron szerepelnek a

vállalatvezetési általános költségek:
s ez nem más, mint a külföldi

tulajdonosi csoport haszna, amit az
adózás elől vesznek ki«

» Ez az üzletvitel arra kényszeríti
az országos kampányokat tervező

ügynökségeket, hogy megbízóiknak
inkább az elektronikus

hordozókat, vagy még inkább az
óriásposztereket ajánlják«

A Népszabadságból értékesítenek a legtöbbet az országos lapok közül vidéken

» lojális nyomda- és postaveze-
tők fogadják el a régi kiadóval
kötött megbízási vagy szolgálta-
tási szerződés felmondását,
majd kössenek másik szerző-
dést az új, immár külföldi tu-
lajdonos birtokában lévő ki-
adóval. A főszerkesztőknek
nem is volt más feladatuk, mint
összehívni a szerkesztőséget és
bejelenteni, hogy mindenki
marad a helyén, csak a lap cí-
mét és az impresszumban a ki-
adó nevét módosítják.
A többi megyei lapot már pá-
lyázati szabályok szerint adták
el. Nyíregyháza, Miskolc és
Debrecen lapjai bregenzi oszt-

rák családi tulajdonba kerül-
tek, Szegedet a nizzai napilap
négy menedzsere által vezetett
társaság felügyelte (majd jóval
később került angol tulajdon-
ba), Győr angol lett, Zala, Vas,
Veszprém és Fejér megye néme-
teket kapott, a kecskeméti és
békéscsabai lap egy osztrák cég
közvetítésével került szintén az
Axel Springer tulajdonába. Így
az Axel-csoport gyakorlatilag
„megszerezte az ország felét”,
minthogy Baranya, Somogy,
Tolna, Komárom, Nógrád, He-
ves, Bács-Kiskun, Szolnok és
Békés megye lapjai fölött ő gya-
korolta az ellenőrzést.
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amihez lélek, fölkészültség és
lokálpatriotizmus igényeltetik.
Végül pedig elkészül az egyen-
szósz, amivel minden nap gon-
dosan leöntik a kötelező hír-
adagokat. Ez a massza kerül ki
aztán a csoport nyomdájából. 

A megyei kiadóvezető az ér-
tékesítést felügyeli. Ő látja a
terjesztési és a hirdetési vezető
kezét, s neki jelent a rendszer-
gazda is. A főszerkesztő a felü-
let hasznosításáért és a hirdeté-
si arányért felel. Néha megkér-
dezik tőle, hogy miért van
olyan kevés helyi hír. Ennek
megelőzésére a településeken
történtekről csak hírműfajok-
ban számoltat be. Azt már sen-
ki nem kérdezi meg, hogy mi-
ért nincs a lapban megírt
anyag. A fő szabály az, hogy
csak az előre engedélyezett,
tervezett és bevált módszerek
alapján gyárthatnak és működ-
hetnek. Cégüknek 15-20 száza-
lékos eredményrátát kell pro-
dukálnia – ez jelentősen maga-
sabb  a külföldi anyacég lap-
jainál elvárt 4-8 százalékos
eredménytől. Az extraprofit kö-
vetelménye miatt minden olyan
szakmai elem és kreativitás ti-
los, ami a nyugati lapkiadónál
természetes. Ebben a szituáció-
ban nincs idő kutatni, informá-
cióknak utána járni,
szakértőt fogadni és pi-
henni – így hát nem
meglepő, hogy köszönő
viszonyban sincsenek a
magyar és a külföldi új-
ságírók munkafeltételei,
produktumai. Az Euró-
pai Unióban a munka
költségeit elismeri a ki-
adó, itt mindent a számlás új-
ságíró kénytelen megtéríteni.
Odakint a gépjármű, a mobilte-
lefon, az otthoni internet-
használat természetes költség-
elem, Magyarországon nem té-
ríthető luxus. Odakint a heti
35-40 órás újságírói-szerkesztői
szolgálat csúcsterhelésnek szá-
mít, nálunk ez után kezdődik a
munka. A számlás nem kaphat

szabadságot, de tizenharmadik
havi bért sem. Vidéki kiadónál
dolgozni egyenlő a folyamatos
megaláztatással.

Terjesztõi hálózatok
Minden megyei kiadóvállalat
létrehozta a saját terjesztési
rendszerét. Ez azt jelenti, hogy
leváltották a postát és a postást,
így hajnalonta két kézbesítő vi-
szi az újságot: a helyit a kiadóé,
a budapestit a postáé. Az Axel
Springer címlistát is szerzett
megyei napilapjai mellé – fel-
merül a kérdés, hogy az igen
szerény beltartalmú napilap
nem csupán marketingeszköz-e
a csoport színes kiadványainak
értékesítéséhez. A tapasztalatok
szerint ugyanis csak idő kérdé-
se, mikor kap rá a megyei lapot
előfizető polgár a megszokott
újságja mellett rendszeresen
megérkező  színes kiadványok
valamelyikére… A terjesztési
részleg az akciók menedzselésé-
vel teszi elsősorban hasznossá
magát, ha pedig csökken a pél-
dányszám, a marketing-büdzsé-
ből átszivattyúznak egy kis
pénzt. A másik kedvelt fogás a
csoportos előfizetés kezdemé-
nyezése. Ennek jegyében válla-
latok, felsőoktatási intézmé-
nyek és önkormányzatok kap-

nak rá az olvasásra. Így kerül át
a hangsúly az otthoni olvasásról
a munkahelyi újságlapozásra.

A megyeszékhelyeken ta-
pasztalható 40-50 százalékos
bejáratottság az összpéldány-
számnak akár a felét is hozhat-
ja, majd a központtól távolodva
egyre gyengül. Érdekes megfi-
gyelni, hogy az országos politi-
kai napilapok a települések lé-

lekszámát sokkal jobban köve-
tik, mint a helyi újságok. Az
országos lapok a helyi lakosság
számával arányosan fogynak,
illetve nem fogynak, a vidékiek
viszont a centrumtól a periféri-
áig arányosan csökkenő vásár-
lási kedvet regisztrálhatnak. Ez
az összefüggés rámutat a vidé-
ki piacot jól ismerő szerkesztők
egy évtizede szajkózott meglá-
tására: a helyi hetilapok, kis,
közösségi híradók hálózata le-
hetne a regionális nagy lapok
alapja. Ha ezen a bázison szer-
veződne a regionális újság,
képes lenne feldolgozni a
helyieket érdeklő témákat,
megjelentetni a nekik szóló
információkat; egyszerre lehet-
ne helyi, kistérségi, megyei és
térségi, ráadásul a rendszer ön-
értékein épülne föl. 

Tartalom vagy 
tartalmatlanság?
Ma minden kiadócsoport min-
den lapjának van közös oldala,
amit központi keretből finan-
szíroznak. A közös kül- és bel-
politika mellett a hétvégi mel-
léklet, a műsorújság és több ke-
reskedelmi melléklet készül
egységesített tartalommal.
Ezért a helyi szerkesztőségben
fotóst, sportújságírót és „hír-
gyártót” kell csak foglalkoztat-
ni.

A magyar újságírás történe-
tének egyik legizgalmasabb
szakaszában, 1988 és 2000 kö-

zött a szakma művelői egy
ideig még hittek abban, hogy
lehet önálló témákat akár még
szabadon is földolgozni, érde-
mes riportot, portrét, mélyin-
terjút, publicisztikát írni. Sőt
még azt is elhitték, hogy van
értelme „oknyomozni”, rossz
útra tévedt embereket a kérdé-
seikkel falhoz állítani, forrása-
ik védelmében széfet bérelni,
hivatásukat komolyan venni. 
Nyilvánvalóan óriásit tévedtek.

– SZÁZADVÉG MÉDIAMŰHELY

H I R D E T É S

»Az Axel Springer címlistát is
szerzett megyei napilapjai mellé

– felmerül a kérdés, hogy az
igen szerény beltartalmú

napilap nem csupán marketing-
eszköz-e a csoport színes

kiadványainak értékesítéséhez«

Több, mint tizenhárommilliárd forint a megyei hirdetési piacon
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ár jó ideje futott a
Djuice bevezető kam-
pánya, sokan találgat-

ták a rejtélyes óriásplakát lát-
tán, hogy vajon mit is reklá-
mozhat, amikor szemfüles
netezőknek feltűnt, hogy a
djuice.hu domain a Pannon
GSM tulajdonában van, így az-
tán idő előtt került nyilvános-
ságra a megfejtés. Valami
hasonló készülhet az MSZP há-
za táján is, hiszen március első
napjaiban kerülnek bejegyzés-
re az elnokemberei.hu és az
elnok-emberei.hu domainek.
Mind a kötőjeles, mind a kötő-
jel nélküli változatra bejelen-
tette igényét a Matrix Holding

Kft. is, de mivel a párt igénye
néhány órával korábbi, így va-
lószínűleg ők lesznek a befu-
tók. Hogy kik lesznek az Elnök
emberei, azt egyelőre csak sejt-
hetjük, mindenesetre a szocia-
lista pártban korábban többek
között M. Giorgio Richárdot,
Bencsik Andrást és Kerényi Im-
rét illették ezzel a jelzővel.
A párt tulajdonában van még
például az mszpage.hu és az 
e-mszp.hu is.

Fibisz-gondok
A szocialisták ifjúsági szerveze-
te, a Fiatal Baloldal – Ifjú Szo-
cialisták honlapjára mutatott a
fiatal.hu domain egészen idén

februárig, azóta azonban a RÉ-
BUSZ 2.0 Iskolaszövetkezet ol-
dala jelenik meg a címen. Ez-
zel egy időben a domain a
CovySoft Networks Kft. tulaj-
donából a Human Operator
Kft.-hez került. A RÉBUSZ és a
Human Operator Kft. egyaránt
Fiatal Baloldal-közelinek te-
kinthető (budapesti irodájuk
az MSZP Köztársaság téri szék-
házának épületében található),
mindkettő a szombathelyi
Czeglédy Csaba érdekeltségébe
tartozik. Értesüléseink szerint
a fiatal.hu körüli változások
hátterében a FIB-ISZ Vas me-
gyei hatalmi harcai állnak. A
két megyei elnökjelölt közül
Czeglédy Gaál Angelikát támo-
gatta, míg az ifjúsági szervezet
országos vezetése Szabó Bálin-
tot tekinti legitim megyei el-
nöknek, ezért Czeglédy meg-
vonta tőlük a domain használa-
tának lehetőségét. A FIB-ISZ-é
még a 16tonna.hu (ezt a címet
viseli lapjuk, mely utoljára ta-
valy júliusban jelent meg), illet-
ve a figyelj.hu. Utóbbi érdekes-
sége, hogy az állami Civilport
(korábban Hálózat az Ifjúsá-
gért) Kht. honlapjára mutat, il-
letve a Kht. nameserverét hasz-
nálja. Kérdésünkre Demeter
Bence, a figyelj.hu nyilvános
nyilvántartásban szereplő ad-
minisztratív kapcsolattartója
elmondta, hogy pályázat alap-
ján minden civil szervezetnek
lehetősége van hasonló szolgál-

tatás igénybevételére a Kht.-
nál.

Választási készülés
A Fidesz a jelek szerint minden
fronton az idei uniós választá-
sokra összpontosít, a párt jegy-
zi az europaivalasztas.hu, az
uniosvalasztas.hu és a
2004valasztas.hu domaineket.
A vesztesegkalkulator.hu a Fi-
desz készítette, a kormány által
a különböző társadalmi csopor-
tok számára okozott anyagi
veszteségeket számszerűsíteni
hivatott kalkulátorok otthona
lehet majd; eddig többek
között diák, családi és nyugdí-
jas változat készült. Ez év janu-
árjában jegyezte be a párt a
mozgalom.hu domaint, mely-
nek hallatán bizonyára akár-
melyik európai szociáldemok-
rata vagy szakszervezetis is
elérzékenyülne. Említést érde-
mel még az első pillantásra a
paternalista Fideszt bíráló pub-
licistákat igazoló
fideszpapa.hu – az atyáskodó
cím azonban csak a Fidesz pá-
pai szervezetét takarja.
A pártok ifjúsági szervezetei kö-
zül a Fidelitas rendelkezik a leg-
több bejegyzett domainnel és
több önálló honlapot is működ-
tet. A hajramagyarorszag.hu-n a
Szövetség a Nemzetért Polgári
Kör oldala található, melynek a
szervezet elnöke is tagja. A
domaint a választásokat köve-
tően a Zebra Klub Kft. jegyezte

T É M AT É M A

Webdesign vállalkozás az ifjúsági szervezet címén 

Az Elnök emberei
és a Mozgalom
Új, virtuális csatateret fedeztek fel maguknak politi-
kusaink, akik mind gyakrabban kerülnek egymással
konfliktusba különböző internet-címek birtoklása
okán. A közelmúltban az europaterv.hu és az
orban.hu esete kapott nagyobbfajta sajtóvisszhangot,
korábban a hajramagyarorszag.hu, a fopolgar-
mester.hu és a pannonradio.hu körül támadtak poli-
tikai jellegű viták. Írásunkban a politika-közeli
domainek között szemezgetünk.
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be, néhány órával megelőzve a
Fiatal Baloldalt (amely a „kul-
turált szurkolást elősegítő”
oldalt szeretett volna létre-
hozni), majd ezután a
Fidelitashoz került. Az eutmu-
tato.hu és a bankarkormany.hu
domaineken korábban indított
honlapok futnak, a 2002-es ön-
kormányzati kampány idején a
demszky.hu parafrázisaként
működő fopolgarmester.hu cí-
men jelenleg semmi sem talál-
ható. A még 2002-ben bejegy-
zett demokraciapress.hu címen
információink szerint fizetős
sms-hírügynökség indítását ter-
vezte a szervezet, ami végül
nem valósult meg. Hasonló tör-
ténete van az ujnemzedek.hu-
nak is, a Fidesz uniópárti ter-
vei idején vetődött fel, hogy Új
Nemzedék néven a Fidelitas
közös szervezetet hozzon létre
más ifjúsági szervezetekkel. A
Fidelitasé a szabad-europa.hu
is, melyen várhatóan a Fidesz
EP-kampányoldala fog jelent-
kezni.

Populizmus nélkül?
A pártok közül az SZDSZ-é a
legtöbb domain, a listát bön-
gészve találunk néhány érde-
kességet. A populizmust rend-
szeresen ostorozó liberális párt
birtokolta banyabizottsag.hu,
orbanorszag.hu és veszhe-
lyzet.hu beteljesítethették kül-
detésüket (bár tartalommal so-
sem jelentkezett rajtuk a párt),
mivel ma már felmondás alatt
állnak. A lenyulas.hu szintén
megszűnés előtti állapotban
van, a szabaddemokraták két
sajtótájékoztatón is beharan-
gozták, hogy ezen a címen lep-
lezik majd le az Orbán-kor-
mány gaztetteit, de a honlap
soha nem készült el. A bizton-
ság kedvéért annak idején beje-
gyezték a szadesz.hu-t, a
szadi.hu-t és a liberal.hu-t is,
azonban ezekre is a megszűnés
vár. A friss szerzemények közé
tartozik a tisztabeszed.hu, vár-
hatóan szerepet kap majd e ki-
fejezés a párt kommunikációjá-
ban. Az Újgeneráció, az SZDSZ

fiataljai a többi ifjúsági szerve-
zettől eltérően jogilag nem
önállóak, hanem a párton be-
lüli tagozatként működnek, így
saját domainjeik sem lehetnek,
az ujgeneracio.hu is az anya-
párt tulajdona.

A fórum nem gyûjtöget
Az MDF nem vádolható azzal,
hogy nyakra-főre gyűjtögetne,
csak az mdf.hu cím az övék. Ifjú-
sági szervezetük, az IDF némi-
képp aktívabbnak mutatkozik e
téren, saját nevén kívül a 

menjelszavazni.hu-n a fiatalokat
voksolásra buzdító oldalt mű-
ködtetett. A szavazz.hu a FIB-ISZ
figyelj.hu-jához hasonlóan a Ci-
vilport Kht. oldalára mutat. Az
IDF-é az egyperketto.hu is,
amely igazi kakukktojás, mivel
az 1/2 design nevű webdesign
cég félkész honlapja jelentkezik
rajta. – BALOGH ÁKOS GERGELY

(A szerző az europaterv.hu, il-
letve a hajramagyarorszag.hu
domaineket bejegyző cégek rész-
tulajdonosa.)
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Az orbanorszag.hu megy, az orban.hu jön
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ár tavaly március előtt
is tudni lehetett, mind-
ez nem igaz. Nem volt

Al Kaida kapcsolat, nem adtak
át tömegpusztító fegyvereket az
irakiak terroristáknak, nem
volt nukleáris fegyverprogram.
Nem kellett sokat várni a hábo-
rú után arra, hogy napvilágra
kerüljön: a „45 percen belül be-
vethető” vegyifegyverek sem lé-
teztek. Blair szavahihetőségét
pedig tovább rontotta az a lelep-
lezés, mely szerint a brit hír-
szerzés egyébként sem Európát
fenyegetni képes fegyverekre
gondolt, hanem vegyi robbanó-
fejű tüzérségi töltetekre, ame-
lyek 20-25 kilométeres hatótá-
volságuknál fogva Irak lakossá-
gán kívül nem veszélyeztethet-
tek volna mást, mint a szomszé-
dos országok sivatagos határsáv-
jában élő néhány nomádot. 

Aztán kiderült, hogy egyálta-
lán nincsenek vegyi, biológiai és
atomfegyverek Irakban. Ezt
nem az ENSZ, hanem a Bush-
kormányzat által Irakba küldött
kutatóegység vezetője, David
Kay mondta ki szenátusi meg-
hallgatásán. Az is kiderült, hogy
bár az USA tizenöt egymástól
független titkosszolgálatára 30
milliárd dollárt költ, alig szá-
mít, hogy mint mondanak a
szakértők, ha az nem vág egybe
a politika elképzeléseivel. A
CIA, a DIA (katonai hírszerzés)
elemzői tudták, mennyire bi-
zonytalanok az információk és
próbálták figyelmeztetni a poli-
tikusokat, de aki túlzottan ma-
kacskodott, annak karrierjét de-
rékba törték. Greg Thielmann,
a külügyi hírszerzés volt vezető-
je szerint a Fehér Házban és a
Pentagonban az alternatív véle-
ményeket háttérbe szorították,
szisztematikusan eltúlozták a
tömegpusztító fegyverekre utaló
információkat, egyes esetekben
pedig kifejezetten félrevezették
a közvéleményt. 

Irak nemhogy nem jelentett
közvetlen fenyegetést a nyugati
világra, de a New York Times ál-

tal kiszivárogtatott jelentés sze-
rint Husszein kormányzata in-
kább szánalmas volt, mint ve-
szélyes. Az öregedő Szaddam,
aki egykor magát „Új Nabuko-
donozornak”, a legnagyobb arab
vezetőnek képzelte, átment iro-
dalmárba, és a sors különös ke-
gye folytán nagy sikereket aratott
műveivel az iraki könyvpiacon.
Félbehagyta palotáit és szinte
összes fegyverkísérletét, a „művé-
szetnek” élt. Az uralkodó Baath
párt vezetőit lekötötték a bel-
harcok, a hírszerzést, a hadsere-
get és az államapparátust saját
céljaikra használták, amelyek
között nem szerepelt atomfegy-
ver létrehozása. Az ország 2002-
ben katonailag árnyéka volt
1991-es önmagának, vezetése pe-

dig teljesen elszakadt a valóság-
tól. Szaddam az utolsó pillanatig
nem hitte el, hogy az amerikaiak
szárazföldön is támadni fognak,
komoly védelmi előkészületeket
csak a légitámadások ellen tet-
tek. Az USA-nak és az iraki nép-
nek egyébként ez volt a szeren-
cséje, mert mint az elmúlt egy
évben kiderült (ellentétben az-
zal, amit a Fehér Ház gondolt),
a rezsim mögött jelentős lakos-
sági támogatás állt. Ha a diktá-
tor komolyan veszi a fenyege-
tést, és lerombolja a síita dél
infrastruktúráját (hidak, gátak,
olajkutak), megerősíti
Bagdadot, illetve a központi
kormányhű országrészt, az
amerikaiak csak sokkal na-
gyobb áldozatokkal és hosz-

szabb idő alatt győzhettek vol-
na. 

A hivatalos Amerika most az-
zal védekezik, hogy Huszein sa-
ját hiúságának áldozata lett:
olyan jól hitette el mindenkivel,
hogy Irak továbbra is tömeg-
pusztító fegyvereket birtokol.
De ez nem igaz: Bush volt pénz-
ügyminisztere, Paul O'Neill sze-
rint a kormányzat csak ürügyet
keresett, amit a tömegpusztító
fegyverek feltupírozott ügye a
szeptember 11-e utáni hangu-
latban a hazai közvélemény felé
meg is adott. A történet tanul-
sága az, hogy a világ legna-
gyobb hatalma élén egy doktri-
ner, ideológiailag motivált csa-
pat áll, melyet hidegen hagynak
a realitások. Iróniája pedig az,
hogy míg Irak tömegpusztító és
terrorügyben ártatlan, éppen
az USA szövetségese, Pakisztán
támogatta éveken át az Al
Kaidát, és- amint nemrégiben
kiderült, exportálta nukleáris
technológiáját szinte minden
érdeklődő diktatúrának. (Irak-
ba csak azért nem, mert Szad-
dam akkor már a toll, és nem a
kard embere volt.) Az USA per-
sze az új fejlemények után sem
támadja majd meg
Iszlamabadot. Cinikusok azt
mondják, azért, mert nem ott
van a világ második legnagyobb
olajkészlete, van viszont egy
nagy hadsereg és atomfegyver.
Ettől kétszer is elhatárolva ma-
gunkat tegyük hozzá: az Irak-
ban a gerillaháború által az ere-
je határáig lekötött amerikai ha-
digépezet most már nem tudna
lépni akkor sem, ha véletlenül
valami valódi veszély támadna.

Az átverés áráról még nem be-
széltünk. Bush háborújában ed-
dig több mint 550 amerikai és
közel száz szövetséges katona, il-
letve húszezer iraki halt meg ér-
telmetlenül. A költségeket pedig
több százmillió, saját politikai
vezetőik által megtévesztett ame-
rikai és európai adófizető állja. A
magyar számla eddig 10 milliárd
forint.                            – G. M.

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

Itt a töltet, hol a töltet? • Csak az ürügy kellett

A tömeges
átverés fegyverei
„Nem teszünk különbséget aközött, hogy valaki el-
követte a terrorista akciót vagy támogatást nyújtott
ehhez” – mondta Bush elnök szeptember 11-e
után, és hamarosan világossá vált, hogy Szaddamra
gondol, akiről kormányzati sugallatra egész Ameri-
ka elhitte, hogy köze van az Al Kaida merénylői-
hez. Tony Blair eközben az iraki vegyi fegyverek 45
percen belüli bevethetőségével próbálta megnyerni
a vonakodó brit közvéleményt a háborúnak.

M

Továbbra sincsenek meg a tömegpusztító fegyverek
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örvénnyel vagy anélkül, a
kendőnket nem hagy-
juk!” – skandálták tünte-

tők Párizs és számos nagyváros
utcáin pár nappal a kormányzó
jobbközép uniópárt és az ellen-
zéki baloldali tömb ritka kon-
szenzusát felvonultató nemzet-
gyűlési döntést megelőzően. Mi
tagadás, sokan nem értik, miért
is sérti állam és egyház szétvá-
lasztásának elvét a
hidzsáb viselése,
amely önmagában –
csupán a tanuló val-
lási hovatartozásá-
nak kifejezése lévén
– nem bontja meg
az állami oktatás lai-
kus jellegét. Figye-
lemreméltó, hogy tizenöt évvel
ezelőtt még éppen ez utóbbi
tényre hivatkozva állapította
meg határozatában az Államta-
nács egy, az iskolai öltözékre vo-
natkozó általános tiltó rendelke-
zés szükségtelen voltát. (Most te-
kintsünk el attól az „apróság-
tól”, hogy az iszlám eleve nem
ismeri állam és egyház szétvá-
lasztásának Franciaországban
különösen kőbe vésett princípi-
umát, amely körülmény egyéb-
ként a nyugati muzulmán közös-
ségek sikeres integrációjának

egyik Achilles-sarka.) Ráadásul a
par excellence nyilvános – tehát
a magánéletbe vissza eleve nem
szorítható – kendőviselet a nők
nagy részénél nem valamiféle
fundamentalista „tüntetés”: ha-
gyományról van szó, amely
mindazonáltal kitűnően megfér
a rugalmas, „light” iszlámmal,
hasonlóan ahhoz, ahogy a
ramadánkor követendő szabá-

lyokat is csak kevesen tartják be
szigorúan. S bár a törvény a mi-
litáns iszlámnak kíván gátat
szabni a világiasság fokozott
megkövetelésével, sokak szerint
ellenkező hatást érve el éppen a
radikálisok malmára hajtja a vi-
zet, akiknek újabb érvet szolgál-
tat az elgettósodott külvárosok
bevándorlótömegei előtt annak
bizonyítására, hogy a francia
nemzetállam a kirekesztésükre
törekszik.

Persze nagyjából érthető a ra-
gaszkodás az egységes és osztha-

tatlan asszimiláló nemzetállam
– immár – fikciójához. Francia-
országot szerény becslések sze-
rint is csak az ötmilliós muzul-
mán bevándorló közösség maga-
sabb népszaporulata választja el
a társadalmi ellátórendszerek
összeomlásával kísért demográ-
fiai katasztrófától, amely tény
azért Le Pen látvá-
nyos utálata ellenére
a politikai elit na-
gyobb részében –  le-
számítva néhány elve-
temült trockistát –
aggodalmat kelt. So-
kak szerint elérkezett
az a kritikus szint,
amikor a másod- és
harmadgenerációs bevándorlók
között már nem az asszimiláció,
hanem a saját közösségi öntudat
megerősítése a cél, s minderre
kitűnő lehetőséget teremt az isz-
lám nemzetek feletti integráló
közössége, az umma. Pár évvel
ezelőtt egy barátságos Francia-
ország–Algéria futballmeccsen
nagy botrányt keltve Chirac el-
nök füle hallatára fütyülték ki a
„francia” szurkolók  a
Marseilleaise-t, a mostani (egyik)
„kendőtüntetésen” pedig az volt
a szervezők legnagyobb gondja,
hogy távolmaradhatnak a részt-
vevők, mert a demonstráció ép-
pen egybeesett az Afrika-kupa
Tunézia–Marokkó mérkőzésé-
vel. (Végül a tüntetés alatt han-
gosbemondón a meccset is köz-
vetítették.) Bár nem szeretik be-
vallani, a francia nemzettudat
már régóta defenzívában van a
„fordított gyarmatosítással”
szemben: az állampolgári jog-
egyenlőség eszméjén alapuló ja-
kobinus francia „nemzettest”
etnikai, vallási csoportokra tö-
redezése – a francia közbeszéd-
ben még mindig szitokszónak
számító communautarisme je-
lensége – már valóság. Jó tíz éve
például – nem kis részben ép-
pen a „maghrebizálódás” ellen-
súlyozásaképpen – törvényt
hoztak a francia nyelv állam-
nyelvi státuszának megerősíté-

séről, létrehozták az eufemiszti-
kusan elkeresztelt  „oktatási
prioritást élvező körzeteket” a
szintén politikailag korrekt mó-
don „nehéz helyzetű városne-
gyedeknek” nevezett etnikai
gettókban. A mostani tiltó jog-
szabály is ebbe a vonulatba il-
leszkedik.

Mindemellett racionális indo-
kok mentén egyre többen köve-
telik a merev szekularizáció ol-
dását, mert a struccpolitika kel-
lemetlen meglepetésekkel is
szolgálhat. Csak egy praktikus
példa: mivel a francia állam egy
eurocenttel sem támogatja a val-
lási oktatást, Franciaország
csaknem összes imámját külföl-
di pénzből és külföldön (Észak-
Afikában és a Perzsa-öböl menti
államokban) készítik fel szolgá-
latra, ami a fundamentalista isz-
lám terrorizmus terjedése okán
súlyos nemzetbiztonsági kocká-
zatokat is felvet. Az ilyen és eh-
hez hasonló veszélyek persze ál-
lami szerepvállallás mellett szűr-
hetőek lennének, és óvatosan ál-
lítólag erre törekszik a magyar
származású Nicolas Sarkozy bel-
ügyminiszter is: a Muzulmán
Hit Franciaországi Tanácsának
(egyfajta konzultatív szereppel
bíró kisebbségi önkormányzat-
nak) nemrégiben történt életre
hívásával rést ütött a XIX. szá-
zadi antiklerikalizmus hevében
kialakított, mára viszont anak-
ronisztikussá kövült francia ál-
lam – egyház viszonyon – éppen
a radikalizmus visszanyesése ér-
dekében. Hogy a Galliát hóna-
pokon át lázban tartó „kendő-
törvény” ebbe az irányba mutat-
na, az jelenleg igen kétségesnek
tűnik. – BENKŐ LEVENTE

A francia nemzetgyűlés pár hete elsöprő többség-
gel első olvasatban jóváhagyta a közoktatás vallási
semlegességének – jó egy évszázados – köztársasá-
gi alapelvét megerősítő laicitási törvényt, amely
tiltja, hogy a tanuló állami iskolákban felekezeti
hovatartozását „tüntetően” jelző szimbólumot, öl-
tözéket viseljen. Az egyértelműen a muzulmán lá-
nyok iskolai kendőviselése elleni fellépésként értel-
mezett jogszabály elfogadását a francia közélet a
republikanizmus győzelmeként ünnepelte. Az ab-
szurd „kendőháború” azonban legfeljebb csak ar-
ra jó, hogy leplet borítson a bevándorlással kap-
csolatos, egyre égetőbb, valódi kérdésekre.

T

»Franciaországot szerény becslé-
sek szerint is csak az ötmilliós

muzulmán bevándorló közösség 
magasabb népszaporulata

választja el a társadalmi
ellátórendszerek összeomlásával 

kísért demográfiai katasztrófától«

»Pár évvel ezelőtt egy barátságos
Franciaország–Algéria

futballmeccsen nagy botrányt keltve
Chirac elnök füle hallatára fütyül-

ték ki a „francia” szurkolók a
Marseilleaise-t«

Nemet mondanak az asszimilációra

Elkendõzve
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– Május 1-én Magyarország - a
többi közép-európai állam-
mal együtt – gyakorlatilag
másodosztályú tagként csatla-
kozik az Európai Unióhoz.
Úgy tűnik, hogy az Európa
Expresszen nekünk a fapados
szerelvényen jutott hely. Mit
szól ehhez?
– Egyetértek azzal, hogy ez a
tíz állam ugyan bekerül az uni-
óba, de polgáraikat 2007-ig fé-
lig-meddig másodrendűként
kezelik majd. Elsősorban azért
történik ez így, mert a Nyugat-
nak nagyon komoly fenntartá-
sai vannak az egész bővítéssel
kapcsolatban. Számukra az
újonnan belépők teljesen isme-
retlen tömeget jelentenek, ez
pedig lélektani félelmet ered-
ményez. Másrészt a nyugati ál-
lamok a jugoszláv háborúk óta
úgy gondolkodnak a térségről,
hogy „van valami, amihez jobb
nem hozzányúlni”.
– Még most is együtt kezelik
Magyarországot mondjuk
Szerbiával vagy Boszniával? 
– Sokan nem hajlandók meg-
különböztetni Közép-Európát
Délkelet-Európától, nekik ez
egy olyan környék, ahol „azo-
kat a lehetetlen nyelveket be-
szélik”. Ám nemcsak a Nyugat
hibás. A közép-európai népek
nem nagyon akarnak szembe-
nézni a saját identitásukkal.
Azzal, hogy az uniós tagsággal
együtt át kellene gondolniuk:
„kik vagyunk, és mit aka-
runk?” Egyébként a volt szoci-
alista országok uniós integráci-
ója sokkal nehezebb folyamat,
mint bármelyik korábbi bőví-
tés volt. Most közel százmillió
ember lép be egyszerre, és rá-
adásul ez a hatalmas tömeg
elég szegény országokban él.
Komoly összegeket kellene át-
csoportosítani és ehhez igazá-
ból senkinek sincs kedve…  
– Nem is csoportosítanak át
számottevő pénzt…
– Valami van, nem lehet azt
mondani, hogy semmit sem kap-
nak az új belépők, de keveseb-

bet, mint annak idején a portu-
gálok, a spanyolok vagy a görö-
gök. Ebből fakadhat számunkra
a másodrendűség érzése. A nyu-
gatiak szempontjából viszont azt
a kérdést lehet feltenni, hogy
„mit ugrálnak az újak? Mi dön-

töttük meg a kommunizmust,
örüljenek, hogy bekerülnek”. A
tavaly őszi csatározások alapján
már most nagyon komoly ellen-
téteket látok. Például az EU-
alkotmány kapcsán kialakult vi-
tában a nyugatiak a legnagyobb

ellenszenvvel figyelték a lengye-
lek viselkedését.
– Tehát az első években rosz-
szabbul járunk, mint a régeb-
bi uniós államok. És később?
Mikortól leszünk végre tény-
legesen egyenjogúak? Hiszen
már tárgyalnak a soron
következő, 2007–2013-as költ-
ségvetési időszakról is, amely-
lyel kapcsolatban szintén
rossz híreket hallunk.  
– Ez egy nagyon kellemetlen
kérdés. Egy-két dologban, mint
például a schengeni megállapo-
dás esetében 2007-ig vége lesz
ennek a mai felemás állapot-
nak, tehát valóban lehet majd
útlevél nélkül közlekedni ez
Európai Unióban. Ami pedig a
pénzügyeket illeti: az a gond,
hogy Németország – amely ed-
dig a motorja volt az uniónak –
nagyon rosszul áll. Ezért azt
mondták a németek, hogy
ezentúl nem finanszírozzák
Európát olyan mértékben,
mint eddig. A másik alapvető
probléma az agrárpolitika.
Mindenki tudja, hogy az ka-
tasztrofális. A nyugatiak azt
akarják, hogy a közép-európai
agrártermelők „ne szokjanak
rá” az uniós agrártámogatások
rendszerére.
–Elnézve a magyar gazdák-
nak járó uniós támogatáso-
kat, ez alighanem sikerül is
nekik… Mégis, 2007-ig a hét-
köznapi életünkben milyen
egyéb pozitívumot hoz ne-
künk az uniós tagság? Mond-

Az utóbbi időben fellángolt a vita az uniós választá-
sokkal kapcsolatban. A lapunknak nyilatkozó
Schöpflin György politológus, a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség uniós parlamenti képviselőjelölt-
je nem tartja jó ötletnek a közös lista felvetését. Úgy
véli, hogy Angliában ez elképzelhetetlen lenne.
– Németország – amely eddig a motorja volt az uni-
ónak – nagyon rosszul áll – válaszolta az unió gaz-
dasági kilátásait firtató kérdésünkre a kutató, aki
úgy látja, hogy uniós tagország képviselőiként egy-
szerűbben valamint eredményeseben tudnak lob-
bizni és támogatásokat szerezni hazánk számára a
magyar érdekeket képviselők Brüsszelben.

Eszmecsere Járóka Lívia kulturális antropológussal, képviselõjelölt-társsal

Schöpflin György a változó Európáról és a nemzetek megmaradásáról

„Nem teljesül az, amit 
az emberek remélnek”
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juk azon kívül, hogy a repülő-
tereken végre nem az egzoti-
kus országok lakóival, hanem
az európai államok polgárai-
val együtt kezelik útlevelein-
ket?
– Nem becsülném le az ilyen lé-
lektani előnyöket. Negyven év
természetellenes megosztottság
után ezek a mozzanatok is
sokat jelentenek az
embereknek. Nem árt
emlékezni arra a tényre, hogy
Magyarországon az idősebb
generációk mind a mai napig
görcsöt éreznek magukban
határátlépéskor. Va-
lamennyire jogilag
egyenlő felek le-
szünk. Emellett ne
felejtsük el, hogy
ezentúl nem kívülál-
lóként, hanem belül-
ről, tagként vitatkoz-
hatunk az unió „asztalánál”.
Ez egészen más, mint ha kívül-
ről megjelenik valaki Brüsszel-
ben, és azt mondja, hogy „ké-
rek en–meg ennyi eurót”, mint
egy koldus. Másrészt a tagság
az új tagállamokban megerősí-
ti az eddig elért demokratikus
vívmányokat, és ezt nem ironi-
kusan gondolom. Ha pedig
konkrétumokról kérdez, akkor
bizony nehéz bármit is monda-
ni. Szerintem nem teljesül az,
amit most az emberek remél-
nek, és ebből csalódottság lesz. 
– Tanár Úr! Mint mondta:

„valamennyire jogilag egyen-
lő felek leszünk”. Tehát „egy
kicsit leszünk csak terhe-
sek?”
– Egy-két kivétellel tényleg lét-
rejön a jogegyenlőség, politikai
szempontból azonban nem. A
kis és nagy államok közötti kü-

lönbség alapvetően most került
előtérbe és ez is feszültséget
okoz a kibővülő Európai Unió-
ban.
–Mégis, ez az Európai Unió,
amelyhez most csatlakozunk,
nem egészen az, mint aminek
1990–1992 körül látszott. So-
kak szerint például ez már
alapvetően a bürokraták uni-
ója.
– Egyetértek, az EU a bürokra-
ták uniója is. De az unió, mint
képződmény nem kategorizál-
ható. Hiszen nem nemzeti in-
tézmény, nem szövetségi állam,

nem konföderáció, hanem egy
különleges keverék. Nehéz róla
megállapítani, hogy pontosan
mi is. Az Európai Bizottságnak
apró hatalma van. Ugyanakkor
a nemzetállamoknak is van ha-
talmuk az unió felett. Részben
politikai, részben jogi értelem-
ben.
– Nem arról van szó, hogy a
nemzetállami szuverenitás
rovására erősödik az Európai
Unió? 
– Nem lehet abszolutizálni a
nemzeti szuverenitást. Ha egy
ország belép egy nemzetközi

szervezetbe, szükség-
képpen korlátozza vala-
mennyire a mozgáste-
rét. Teljes szuverenitás
pedig nagyon régóta
nem létezik. Egyébként
néhány területen haté-
konyabb a központi fel-
lépés, ilyen például a

környezetvédelem. 
– A legfontosabb nemzeti ér-
dekeink esetében sokáig kö-
zönyösnek mutatkozott az
EU. Itt van például a nemzeti
kisebbségek ügye.
– Az Európai Unió számára a
kisebbségvédelem egy teljesen
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» Sokan nem hajlandók
megkülönböztetni Közép-Európát
Délkelet-Európától, nekik ez egy

olyan környék, ahol „azokat a
lehetetlen nyelveket beszélik”«

» A közép-európai népek nem
nagyon akarnak szembenézni a

saját identitásukkal. Azzal, hogy
az uniós tagsággal együtt át
kellene gondolniuk: „kik va-

gyunk, és mit akarunk?”«



új probléma. Az unió ezzel eddig
nem foglalkozott, csak az Euró-
pai Tanács. A hagyományos nyu-
gati hozzáállás sok tekintetben a
stabilizációt helyezte előtérbe és
nem volt átfogó gyakorlat a ki-
sebbségek problémá-
inak kezeléséhez. En-
nek következtében
sokan ódzkodnak a
dologtól, tudják,
hogy ez a kérdéskör
„Pandora szelencé-
je” is lehet. De mára
az lett a benyomá-
som, hogy az Európai Parla-
mentben javulhat a helyzet, és
egyre inkább lehet erről beszél-
ni. Van remény, hogy Európa fej-
lődőképes, és szembe tud nézni
a kisebbségek gondjaival.
– Meglepő, hogy egyesek mi-
lyen hevesen ellenzik a keresz-

tény értékek megjelenítését az
Európai Alkotmányban. Mi áll
a vita hátterében?
– Itt két tényező fedezhető fel. Az
egyik az iszlám és a zsidóság je-
lenléte Európában. A baloldal

úgy gondolja, hogy ha a keresz-
ténységet megemlítik az Alkot-
mányban, akkor ez a többi kö-
zösséggel szemben egyfajta kizá-
rásként értelmezhető. Ezzel nem
értek egyet, mert szerintem a ke-
reszténység a kezdetektől döntő
formálója európai identitásunk-

nak. A másik gond, amit egyálta-
lán nem szabad alábecsülni, az
elsősorban francia típusú
szekuláris identitás, egyfajta „el-
lenkereszténység”.
– Balliberális médiaértelmisé-
giek kedvenc fordulata mosta-
nában, hogy „a nemzetállamok
kora lejárt és megint eljött a bi-
rodalmak ideje”. Igaz ez?
– Ez az „Empire Lite”, tehát „a
nem gyarmattartó birodalom”
elmélet nagyon divatos mostaná-
ban. Az Egyesült Államokat te-
kintve valóban érzek némi igaz-
ságot ebben, de kevésbé az Euró-
pai Unió esetében, amely ugyan
egy nagyon komoly kereskedel-
mi–politikai tömb, jelentős kul-
turális kisugárzással, ám ez a bi-
rodalmi jelleg inkább csak kifelé
érvényesül, például a Közel-Kele-
ten, ahol az uniónak komoly po-
litikai súlya van. Nem kedvelem a
„birodalom” fogalmát, mert egy
birodalom eleve nem lehet de-
mokratikus, csak tekintélyelvű.
Abban pedig egyáltalán nem hi-
szek, hogy a nemzetállamok kora
lejárt volna. Szerintem a nemze-
tek tovább élnek, az etnikumok
felvirágzanak és még fontosabb
szerephez jutnak, mint mondjuk
húsz esztendővel ezelőtt, miköz-
ben az egyetemes szempontok
gyengülnek. Nem hiszem hogy a
„posztnemzeti” világ felé tarta-
nánk, ahogy azt a nyugati balol-
dal tévesen hangoztatja. 
– Június 13-án európai parla-
menti képviselőket választunk,

de Magyarországon sokan poli-
tikai apátiában vannak, és úgy
gondolják, hogy az Európai
Parlament is csak egy sóhiva-
tal. Mit üzenne nekik?
– Azt, hogy képzeljünk el egy
olyan világot, amelyben nincsen
só! Az Európai Parlamentnek
több a befolyása és a legitimáció-
ja, mint a hatalma.  Az EP az
unión belül elég fontos intéz-
mény, mert megtestesíti a nép-
képviseletet.
– Nagy vihart kavart
Medgyessy Péter javaslata a
parlamenti pártok közös EU-
választási listájáról. Mit szólt
volna a brit közvélemény, ha
mondjuk Tony Blair áll elő ha-
sonló javaslattal?
– Vagy hangosan hahotáztak vol-
na, vagy dermedten pszichiáte-
rért kiáltottak volna.
– Ön befutó helyen áll a Szövet-
ség európai választási listáján.
Mint leendő EU-parlamenti
képviselőnek, milyen tervei
vannak?
– Még nem vagyok ott, ezért
nem tudom pontosan, de való-
színűleg továbbra is a kisebbsé-
gekkel, kül- és belpolitikával
foglalkozom majd. Bízom ab-
ban, hogy eredményesen tudom
képviselni a magyar érdeket és
Európa érdekét. Szerintem
ugyanis létezik európai érdek
is, amely a kisállamok számára
sokkal fontosabb, mint a na-
gyobb országoknak.

– NÉVAI GÁBOR
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» Szerintem a nemzetek
tovább élnek, az etnikumok

felvirágzanak és még fontosabb sze-
rephez jutnak, mint mondjuk húsz

esztendővel ezelőtt, miközben az
egyetemes szempontok gyengülnek«



2002 óta a miniszterelnök
kabinetfőnökének poszt-
ját betöltő jogász minisz-

teri kinevezésével lépett ki a
szélesebb nyilvánosság elé, no-
ha a politika iránt érdeklődők
már korábban is a kormány
egyik meghatározó „szürke
eminenciásának” tartották.
Draskovics Tibor – a
Medgyessy-csoport más tagjai-
hoz hasonlóan – pénzügymi-
nisztériumi múlttal rendelke-
zik. Stratégiai képességeire
minden bizonnyal szüksége is
lesz az új miniszternek, hiszen
hiába indított kommunikációs
offenzívát jelölésének pillana-
tától, a piaci szereplők többsé-
ge az elmúlt másfél év kedve-
zőtlen tapasztalatai alapján
meglehetős kételkedéssel hall-
gatja a már megszokott fogad-
kozásokat az államháztartás
rendbetételéről, a hiány csök-
kentéséről.  A régi és az új
pénzügyminiszter helyzete ab-
ban hasonlít, hogy megoldan-
dó feladatuk alapvetően nem
változott. A kormány a közal-
kalmazotti bér látványos emelé-
sével több évre előre lekötötte a
gazdasági növekedésből szár-
mazó költségvetési tartaléko-
kat, így kénytelen a fejlesztési
és működési kiadásokon taka-
rékoskodni, amikor erre a kül-
ső kényszer (befektetői nyo-

más, uniós elvárás) rákénysze-
ríti. Ráadásul a takarékossági
intézkedések eddig nem bizo-
nyultak elég hitelesnek a befek-
tetők számára, s a kéthavonta
bejelentett „csomagocskák” fő-
ként a lakosság hangulatát ron-
gálták, ami a kormánypártok
népszerűségi mutatóinak süly-
lyedésében is megmutatkozott.
Draskovics Tibor tanult ezek-
ből a hibákból, és saját intézke-
déscsomagjának bejelentésekor
több fontos tényezőre is ügyelt.
Egyszerre jelentett
be egy valóban érde-
mi kiadáscsökkentést
és növelte meg az
idei évi hiány előre-
jelzését, azaz meg-
próbált olyan válla-
lást megfogalmazni, amilyent
később teljesíteni is tud. (Előd-
je elsősorban a piaci és lakos-
sági várakozások irányításában
vallott kudarcot.) Emellett ki-
látásba helyezte az euró 2008-
as bevezetésének elhalasztását,
ami jelentősen tágíthatja a kor-
mány mozgásterét a 2006-os
választások előtt. (A euró
2008-as bevezetése esetén ép-
pen a 2006-os választási kam-
pány idejére kellett volna a
kormánynak teljesítenie a szi-
gorú maastrichti feltételeket,
azaz aligha lett volna lehetősé-
ge „népszerűség-javító osztoga-

tásra”.) Ha ehhez hozzátes-
szük, hogy az európai és a ma-
gyar gazdasági környezet is fo-
kozatosan javul, az a benyomás
alakulhat ki a megfigyelőben,
hogy az új pénzügyminiszter és
a kormány óvatos optimizmus-
sal tekinthet a következő két
esztendő elé.  A helyzet azon-
ban korántsem ennyire egysze-
rű. A szkeptikusabb gazdasági
és politikai szakértők szerint
az új miniszter megszorító cso-
magjával két nagy baj van: egy-
részt továbbra sem eléggé hite-
les, azaz nagy a meghiúsulás
kockázata, másrészt nem olyan
területeket érint, amelyeken ál-
landó megtakarítást lehet elér-
ni. A bővülő forrásokat ugyan-
is szinte automatikusan fogja
felszívni a bürokrácia, elvéve a

teret az egyéb diszkrecionális,
potenciálisan népszerűség-javí-
tó intézkedések elől. Az idei
költségvetési hiány előrejelzésé-
nél a Pénzügyminisztérium za-
varóan keveri a deficit uniós,
illetve IMF-alapú értelmezését.
Draskovics Tibor kijelentése
szerint az év végére a hiány a
GDP 4,6 százaléka lesz az uni-
ós definíció szerint, ami érde-
mi csökkentés a tavalyi 6 száza-
lékhoz képest. A készpénz ala-
pú GFS hiány azonban a Pénz-
ügyminisztérium saját bevallá-
sa szerint is csaknem 1200 mil-
liárd forint lesz, ez pedig a

GDP 5,8 százaléka. Ráadásul
januárban és februárban (az
előzetes adatok szerint) a hiány
elérhette a 400 milliárd forin-
tot, így még az 1200 milliárd
forint betarthatósága is kérdé-
ses. A pesszimistább piaci
elemzők szerint a deficit 2004-
ben ugyanúgy 6 százalék körül
alakulhat, mint 2003-ban, ami
tovább növeli az ország eladó-
sodottságát, és nagyon szűk te-
ret hagy a Magyar Nemzeti
Banknak kamatai csökkentésé-
re. 

A fentiekből következik,
hogy az új miniszter eszköztá-
rában nincs semmi, amit előd-
je – kellő politikai akarat meg-
léte esetén – ne vehetett volna
igénybe. A legtöbb elemző vé-
leménye szerint a minisztercse-
re oka a gazdaságpolitikai hite-
lesség helyreállításának megkí-
sérlése volt, ám az ismertetett
bizonytalanságok e cél elérését
legalább is kétségessé teszik.
Inkább azt látjuk, hogy a mi-
niszterelnök előre menekült,
és még a júniusi európai vá-
lasztások előtt ismét saját em-
berére akarta bízni a kulcsfon-
tosságú pénzügyi tárcát, mie-
lőtt még pozíciói a választások
eredményeként esetleg tovább
gyengülnének. 

Bár ha – részben Draskovics
Tibor sikertelen tevékenysége
nyomán – a szocialista párt elé-
gedetlensége tovább fokozódik,
könnyen előfordulhat, hogy a
következő fordulóban nem a
miniszterelnök hátrál ki mi-
nisztere mögül, hanem a szoci-
alista párt a miniszterelnök
mögül.      – BUDAPEST ANALYSES
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Helyreáll a bizalom? • Nő a hiány

Pénzügyminiszteri kilátások
Az új pénzügyminiszter kommunikációs offenzívá-
val igyekszik meggyőzni a piacokat arról, hogy a
kormány szakít az elmúlt év sodródó gazdaságpoli-
tikájával. A kormányzat gazdaságpolitikai hite-
lességének helyreállítása azonban komoly politikai
kockázatokat hordoz magában – írja legfrisebb
elemzésében a Budapest Analyses központ. A kül-
és belpolitikai, gazdasági témákat rendszeresen fel-
dolgozó szellemi műhely Draskovics Tibor
szerepét, politikáját és a magyar gazdaság kilátásait
elemzi. A tanulmány egésze és további írások
elérhetők a www.budapestanalyses.hu honlapon.

»A régi és az új pénzügyminiszter
helyzete abban hasonlít, hogy 

megoldandó feladatuk alapvetően
nem változott«
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barátság magasabb ha-
talomtól megszentelt álla-
pot, idill, az értékek köl-

csönös egyöntetűségének elis-
merése, csak férfiak között le-
hetséges” – írja egy helyütt
Hamvas Béla, és ha kijövünk er-
ről a keserédes és színvonalas
norvég moziról, csak igazat ad-

hatunk neki. Pedig eredetileg
talán nem is annyira emelke-
dett, filozofikus gondolatokra
vágytunk: a szinopszis inkább a
„valóságshow” című nemzetkö-
zi agysorvasztó projekt kifi-
gurázását ígérte. Ezt egyébként
teljesítette is: a cselekmény frap-
pánsan teszi nevetségessé a tele-
víziós kukkolás intézményét.
Eszerint svéd kutatók az ötve-
nes években norvég agglegé-
nyek konyhai szokásait figyelték
meg annak érdekében, hogy ké-
sőbb minél kényelmesebb és
funkcionálisabb lakásokat ter-
vezhessenek nekik. A módszer-
tan egyszerű: a kutató egy speci-
ális, magasított széken beül a
megfigyelt alany konyhájába és

egésznap csöndben jegyzetel. A
korai valóságshowban szintén
önkéntes a részvétel, azonban a
megfigyelt embereket nem
kényszerítik semmiféle önmeg-
alázó bohóckodásra.

A dolog persze a norvég agg-
legények esetében sem normá-
lis, hiszen például tilos minden-
nemű kommunikáció a megfi-
gyelő és alanya között. És ez az,
amin elbukik a kísérlet. Az ele-
inte kifejezetten ellenséges agg-
legény és idegen vendége óvato-
san kommunikálni kezdenek
egymással. Tanúi lehetünk,
ahogyan az ostoba szabályokat
sutba vágják és lassan mély ba-
rátság szövődik közöttük. A ta-
nulság messze túlmutat egy

blőd háztartási felmérés kerete-
in: semmilyen magasröptű tár-
sadalmi kísérlet, „haladó idea”
nem ér egy fabatkát sem, ha ki-
felejtik belőle a legfontosabbat:
az emberi méltóság és a lélek
tiszteletét. Ezek hiányában ön-
maga paródiájává fajul még a
legjobb szándékú ötlet is. Mi-
lyen szerencsések voltak a nor-
végok! Ott csak a konyhában kí-
sérleteztek és ráadásul nem
negyven évig.      – NÉVAI GÁBOR

(Eredeti cím: „Salmer fra
kjokkenet” norvég szatíra, 90
perc, 2003, Rendezte: Bent
Hamer. Szereplők: Joachim
Calmeyer, Tomas Norström, Reine
Brynolfsson, Bjorn Floberg)
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ire mi ufiilag megjele-
nünk, már biztos száz-
ezer fölé srófolták vérpro-

fi marketing-eszközökkel és a Va-
lami Amerika sikerére építő száj-
hagyományok útján az új Heren-
di-film nézőszámát. 

Kiindulásnak azért azt szögez-
zük le, hogy kutya dolog máso-
dik filmet készíteni. Főleg, ha vá-
ratlanul nagyot tarolt az első.
(Ennél már csak az lehet ebebb,
ha az opusz kettes el se készül,
mondjuk, mert váratlanul nagyot
bukott az első.) Mindazonáltal
aki a most harmatgyenge history-
geg-movie-t összedobott Herendi
Gábor tehetségét kétségbe vonja,
azzal orrbanyomóst játszanék szí-
vesen. Ő ugyanis kitalálta, írta és
vitte a vállán (miközben melles-
leg rendezte is) a tavalyelőtti si-
kerfilmet, tehát nemcsak tudja a
szakmát, de még invenció is szo-
rult bele. És ennél nincs is tipiku-
sabb, hogy a tálentumos dájrek-
tör most bukik egyet. Tegyük a

szívünkre a kezünket: ugyan ki-
vel nem esik ez meg?

Némi tapasz-toposz után a mű-
ről, úgymond. Nincs karaktere
ennek a sok vezérnek. Csak voná-
sok vannak, személyenként tán
kettő, de megnézném én azt a
képzőművészt, mondjuk, aki ket-
tő plajbászolásból karakteres ar-
cot hoz ki. Na, sántít a példa, de
filmen se működik ilyen szeré-
nyen, ez biztos. Ha Ond és Kond
közül ma nem tudom pontosan,
melyik volt melyik, akkor nagy
esély van rá, hogy tökéletesen
mindegy is. Valamelyikük füstöl-
gő, másikuk bélpoklos. És mind-
ketten veszekszenek a neveiken.
Huba raccsol és verseket fejez be
öntudatlan. Álmos álmos (tuti
poén, nemde?) és fővezér. De Tas
már csak végigöklendezi a szala-
got, nem értékelném külön jel-
lemelemként, hogy okádásának
okát, a kumiszt felemlítő útitár-
sait rendre lebuzogányozza. (Ja,
bocs, mindig ő mondja, hogy
„Utánam!”, és ezért – viccből –
aztán mindig a végén lovagol, ta-
lán mert aközben kénytelen
ellólengeni Magyar Zoltán ván-
dor-gyakorlatát, de csak így ka-
punk visszacsatolást a film címé-
re, na.) Előd már csak a magyar
agy feltalálmányait kardozhatja
ki szürreális bozótosokból, míg
Töhötömnek végül a raccs-arisz-

tokrata által kirímesített sorok
előre gyártása marad. Engem kü-
lönben egy szóhasználat zavart
nagyon. Furán rosszul is esett. A
hét bőrökbe öltözött végig „a ma-
gyarokat” keresi, kérdezi. Mint-
ha az IFOR új ír parancsnokai
kajtatnák az ukrán századot. Hi-
ába figyeltem, ha külföldi lennék,
kétségeim volnának a vezérek
származását illetően. (Ja, hogy ők
is magyarok? De ez biztos?)

A zene, mint két éve, most is
átlagon felüli, inkább azt írom:
szuper. Csak közben mindig ad-
ják ezt a történelmi korokon át-
ívelő szerencsétlenkedést. A leg-
jobb poén a tatárjáráskor esik be:
Batu kán leüvölti emberét, „te
mongol idióta!”. Ezen életemben

nem röhögtem volna, mentségül
csak az ingerszegény szóvicc-fo-
lyamot hozhatom fel. Itt hagyom
abba, jön a rezümé: Herendi Gá-
bor, aki már most toprendező a
magyar fogorvosok között, beál-
dozta a hét vezért, letudta azt a
kínos op. 2-t, és telerámolta a
kamrát zsózsóval. Jövőre nekem
abból olyan filmet készítsen,
mint a Valami Amerika. 
Vagy kicsit jobbat. – SZILVER OTTÓ

(Magyar vándor, magyar víg-
játék, 100 perc, 2003. Rendezte:
Herendi Gábor. Szereplők:
Gesztesi Károly, Szabó Győző,
Szervét Tibor, Hajdú István,
Seress Zoltán, Greifenstein Já-
nos, Gyuriska János)
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Lépjünk tovább, várjuk a remélhetõleg jobban sikerült harmadik Herendi-filmet 





sak szovjet szerzők a
kötetben. Novellisták,
verselők, agitátorok, leg-

inkább e három vonulat egybe-
micsurinizálva. Tehát rossz
szabadversek ideológiai urán-
izotóppal. Már csak ezért sem
érteném, mi közünk ahhoz,
hogy saját ünnepüket megüljék
a Lenin-renddel, Sztálin-díjjal
felékesített távárisok. E. Fehér
Pál biztos érti, hisz csinos, tör-
ténelemmagyarázattal átszőtt
előszót kanyarít a lényeg elé. 
Az első lapon Lev Trockijt gya-
lázza, aki kapituláns elveket
vallott, amire válaszul Uljanov
kiadta híres (?) parancsát: „Ve-
szélyben a szocialista haza!”
(Ilyen egyszerűeket én is tud-
nák kiáltani. Igaz, nem oro-
szul. Nyertél, Lenin.) Odébb
Remarque sikerkönyvét, a
Nyugaton a helyzet változat-
lant áztatja kissé (engem meg a

két kiadvány eladási számai ér-
dekelnének: nyertél, Erich
Maria!): „…ha nem képes a lé-
lektani igazságok megmutatásá-
ra, ha a lokális tényt többre be-
csüli, mint a tények mögött rejlő
összefüggéseket, akkor a szocia-
lista irodalom pártossága kerül
veszélybe.” Mint láthattuk, E.
Fehér nem csadrozza vélemé-
nyét. Más anyagból van gyúr-
va. Nos, ez a cucilista realiz-
mus! Még egy mondatcsokor,
benne egy reakciós klasszika-
filológus utóíze, felbüfögve: „A
régi mondás szerint a fegyverek
közt hallgatnak a múzsák. A szo-
cialista forradalom a fegyverek
mellé segítségül hívta a múzsákat
is. Nem szolgának, hanem egyen-
rangú társnak.” E. Fehér elv-
társnak kellemes, jól megérde-
melt nyugdíjaséveket a szocia-
lista kapitalnosztyban. Fájó, de
Weöres Sándor-fordítással búc-

súzunk, a kései Tinódi-vehemen-
ciájú Majakovszkij társtette-
seként. Ez van.

„Vörös-csillagos hős, magasz-
tallak, ím, / ki vérrel mosdattad
a rögöt, / a Kommün javára, / a
Krím erődein, / hegyek között és
hegyek fölött. / Ők tankokkal
kúszták az árkot, / kimeresztve az
ágyúk nyakát / s míg társaitokkal
teltek az árkok, / vonultatok föld-
szoroson, holtakon át. / Ők /
Megbújtak sok fedezékben s
ólom-esőjük pergett, mint a dob –
ti / küzdtetek csaknem puszta
kézzel, / győztetek s tiétek lett
Perekop. / És nemcsak Krím lett
hódításod, / szétverve fehérek
banda-hadát -– diadalmad kettős:
/ kivívta csapásod / valamennyi-
ünk nagy munka-jogát. / És ha
/napos élet rendeltetett / a komor,
vérgőzös napok után: / tudjuk, /
hogy a ti hőstettetek vívta ki ezt
Perekop rohamán… ” – O. SZ.  

z Ihos Kató néni-féle, kaba-
rénak csak jobb híján ne-
vezett spanyolcsizmák

példázzák a lendületes legatyá-
sodást, immár köztelevízióilag
is. Én nem mondom, hogy An-
tal Imrus Szeszélyeseiben több
szellem volt, szellemesség is ta-
lán csak jó rég megboldogított
Glázser Bozsó kétsorosaiban. 
Az igazi parodisták vélhetőleg
kihaltak. Vagy átképzésre je-
lentkeztek. Gálvölgyi és Kern a
könnyebb ellenállás felé igazo-

dott (ezalatt most nem III. Ri-
chárd-méretű szerepeket értek,
inkább televíziós bajorizálódá-
sukat). És akkor idepottyan ez
a két srác, a Bagi––Nacsa. Élet-
tartamom végéről visszanézve
talán a kor Szörényi–Bródy ikré-
nek látom majd őket, a szerző-
és előadópárost. 
Röviden szólva zseniálisak. Po-
litikailag korrektek, ami ma kis
hazánkban jobboldali elfogult-
ságot jelent, mert nincs eléggé
balra. A nyilvánvalót, a

banálisat ügyesen ötvözik a mo-
csok cikizéssel, de Korda
György skatulyából kirántott
infantilizmusát, Komár lerekedt
jelenét bemutatni, s közben ki-
csit, finomat simítani is a nyil-
vános égetést vállaló művészek
sokat ki- és megélt buciján, nos,
mindez a tehetségnél többre
vall. Stílusérzék is van itt, csak
vigyáznom kell, nehogy annyi-
ra alájuk nyaljak, mint Mészáros
Tamás egyszer Kovács elvtárs-
nak, tehát finom eleganciával,
választékos ízléssel öltözött
ősz úrnak mégsem sérteget-
ném őket. 

A Banánhéj-show legjobb
pontja az állandó rovat, begör-
dül két Merci egy ikervilla elé,
kiszáll egyfelől Peti, jobbról
pediglen Viktor. Én, beval-
lom, Nacsa Olivér motyogása
és nyeldeklései alapján ismer-
tem ki igazán a nagy rétort, te-
hát a paródia visszafelé kez-
dett működni: általa tűntek fel
addig elnézett manírok. Or-
bán-hangját mások jobban
utánozzák a  szerkesztőség-

ben, de látszik a figyelem és a
munka, egész jó. Egy megjegy-
zés, ha szabad: Viktor nem-
igen téveszt az alany és az állít-
mány egyeztetése során töb-
bes számot. Az az ikerház má-
sik felére tartozik.
A múltkor viszont paffra tet-
tek. Jakupcsek anorexia-
sójában Bagi és a stáb hátsó
fali infarktus szélére kergette
a gyanútlan Nacsát: közönség
előtt, adásban mímelt válást,
öriharit a Viktor-imitátor. Mi-
korra Olivérről lekopott az er-
kölcsös nyelvezet, és kezdett
eldurranni az okos feje, gyor-
san behozott a galád tréfames-
ter-barát egy pezsgőt, és szent
volt a béke. Én is megnyugod-
tam, a Korda nevű tenorista is
boldogsághormont árasztott
szét megviselt szervezetében.
Ha az aranyszájú Fábryt halál-
ra is harapná hószín vérdogja,
ez a két, szemünk előtt felnőtt
pasas vidám nekrológot dob-
na össze, s a helyére állhatna. 
Hiába, már nincs banánhéj a
fenekükön.                 – SZ. O.
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Pártatlan páros • A két mercis műsor

Banális héják
Talán az is bolond, aki paródiába fog ma Magyar-
országon. Mert az alpári, de legalábbis very olcsó
böfögésnek konjunktúrája van, meg állítólag fel-
vevőpiaca – persze, ha a piac esetleg nem is tud-
na lépést tartani e gagyival, tartós nyomulás ese-
tén úgyis kutyába idomul hozzá. 

VizálKultVizálKult

A

Retro-gerRetro-ger
Hadsereg született, óh!

Hátra harc! 
A készséges Zrínyi Kato-
nai Kiadó 1977-ben sie-
tett egy áttört vörös-
arany munkát megjelen-
tetni a NOSZF 60. évfor-
dulójára – na, az ilyen
felesleges kiadásokat so-
se számolják át transzfe-
rábilis rubel-adósságra.
Pedig nemcsak az orszá-
gos iskolai takarékbé-
lyeg-gyűjtésből kiizadt
nicaraguai mentőautó
lett az ebeké...

C



edig politikusokról kön-
nyű írni: rendszerint be-

széltek az országgyűlésben,
interjúkat adtak, irataikat
jónéhány közgyűjtemény őrzi,
és ha nagyon szaladt a szekér,
eszmei örököseik szerkesztésé-
ben sima nyelvű emlékkönyvek
sora méltatta feltűnésüket és
tündöklésüket a magyar élet
egén. Az értelmiségiek világa
nehezebb ügy: folyóiratok és na-
pilapok hegyeit kell végigboga-
rászni cikkeikért, egzotikus he-
lyeken lévő archívumokat vagy
sárkányjellegű örökösöket kell
engedélyért zaklatni az iratha-
gyaték kutatásához. 

Lehet vívódni azon, hogy mit
lehet megírni és mit nem, ha az
illető ivott, csalta a jószívű özve-
gyet, megitta az árvák borát,
etc. Az Osiris Kiadó Milleniumi
Magyar Történelem című soro-
zatában megjelent Jászi-életrajz
(az első, kifejezetten a sorozat
számára készült életrajz), Lit-
ván György tollából hihetetlen
érzékkel kerüli el az intimpistás
történetmondás és az egysíkú
politikatörténeti megközelítés
csapdáit.

Jászi Oszkárt a magyar jobb-
oldal nem kedveli. Nem, ez eu-
fémizmus: rühelli. Egyesek ka-
détiskolás műveltségük teljes
vértezettségével ütik-verik sze-
gény embert (a kép TGM-től

van, nem szégyelljük, és a rend-
szerváltás óta a legrövidebb ide-
ig kormányzó miniszterelnökre
utalunk aljasul), mások mélán
utálják, és még az is lehet, hogy
olvastak tőle valamit. Megint
mások árnyalt elemzéseiket az-
zal kezdik, hogy Jászit eredeti-
leg Jakubovits-nak hívták, sza-
badkőműves volt, zsidó, és tönk-
retette a történelmi Magyaror-
szágot. Édesapját tényleg
Jakubovitsnak hívták, s Jászira
1881-ben változtatta maga és
családja nevét. Ekkortájt térhe-
tett be reformátusnak is. Jászi
soha nem tartotta magát zsidó-
nak, bár ha annak tartja, az is
az ő dolga. Szabadkőműves pá-
lyája sem volt jelentős eszmevi-
lága szempontjából. Magyaror-
szág tönkretevésén meg elég so-
kan dolgoztak. Kérdés, hogy
kellett-e igazán. Jászi még 1918-
ban is integer Magyarországban
gondolkodott, emigrációs évei-
ben következetesen antikommu-
nista volt, többször pártját fogta
a népi íróknak, és haláláig ober-
lini lakása Hungarian Corner-
jében lógtak a magyar liberaliz-
mus nagyjainak képei. Persze,
gyűlölte a Horthy-rendszert,
egyszerűen képtelen volt tárgyi-
lagosan beszélni a hazai politi-
kai életről, s az őt többször cser-
benhagyó Károlyihoz való
ragaszkodása is érthetelen. Az

utódállamok vezetőitől az emig-
rációs célok (például a Bécsi
Magyar Újság) érdekében elfo-
gadott összegek miatt is kétsé-
gek gyötörték. Joggal. 

A könyvnek évtizedes elő-
munkálatai voltak. Részint a
szerző szerkesztésében jelent
meg két válogatás Jászi levele-
zéséből, publicisztikai kötet,
Jászi-bibliográfia. Litván
György nem titkolja, hogy mo-
nográfiája hősét kedveli: elnézi
neki zavaros magánéletét, szá-
nakozik depresszióján, és hihe-
tetlen empátiával ábrázolja
Jászi házasságának lassú tönk-
remenését. Eszméivel szimpati-
zálva, talán öntudatlanul maga
tárja fel, hogy Jászi, e rokon-
szenves, ámde mélységesen
doktriner magyar értelmiségi
olyan keskeny ösvényen haladt
egész életében, amelyen nagyon
kevesen tudták őt követni. Léte-
zett-e egyáltalán az az út a libe-
ralizmus és szocializmus kö-

zött, amelyet ő választott? Egész
élete szakítások, kibékülések,
vádló levelek és könnyes beis-
merések története volt, s Litván
könyvének olvasójában erősö-
dik a gyanú: a Magyar Október
(1918) és a polgári radikaliz-
mus magyar fajtája csak Jászi
fejében létezett. Ám ehhez az
ideához rokonszenves csökö-
nyösséggel ragaszkodott egész
életében. A rosszmájúak (mint
mink) persze azt is megjegyez-
hetik, hogy talán kár volt azért
az országért, ahol a magyar
progresszió Nagykároly néhány
utcájából indulhatott el: a Jászi-
és a Madzsar-család, Kaffka
Margit, Bölöni Györgyné. 

Mi lett mára Nagykárolyból?
Elsüllyedt, nyoma sincs. Nem
kell szeretni Jászit, de miért ne
férne el köztünk, amikor mindig
is ide vágyott? Haza, Magyaror-
szágra. (Litván György: Jászi
Oszkár. Budapest, 2003, Osiris,
3580 Ft.)       – ABLONCZY BALÁZS
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A magyar történettudományban tudományos
biográfiák sora hiányzik. Ez olyan közhely, amel-
lyel egy nagyobbacska könyvtár kávézójában bele
se tudnánk kapcsolódni két őrjítő dekoltázsú
bölcsészlány beszélgetésébe. El lennénk hajtva
gyorsan. Nincs tudományos életrajz Horthy
Miklósról (egy jól sikerült, de nem teljes képet
mutató könyv van, szégyenszemre amerikai
szerző tollából), Rákosi Mátyásról, Szálasi
Ferencről, Bibó Istvánról, Apponyi Albertről,
Gerő Ernőről vagy ne adj' isten Imrédy Béláról. 

Litván György könyve Jászi Oszkárról

Keskeny ösvényen

P

A most megjelent könyvnek évtizedes elõmunkálatai voltak
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gyeplabda, a jégkorong és a
foci keveréke – kérdésem-
re így próbálta elhelyezni

a játékot a nagyon butáknak ki-
járó arckifejezéssel az egyik
szimpatikus rendező a Városli-
getben, ahol február végén két
lelkes szervező, Ádámfi Attila és
Dragomír György jóvoltából B-
csoportos bandy-világbajnokság
zajlott. Első pillanatban könnyí-
tett jégkorongra emlékeztet a já-
ték, állapítottam meg magam-
ban a pálya szélén álldogálva,
miközben a lábujj lefagyása elle-
ni küzdelem módjain töpreng-
tem. A játékosok ugyanis nem a
birodalmi lépegetővel kereszte-
zett szolnoki mélységi felderítő

cuccot viselik, hanem a hoki-
soknál sokkal kevésbé brutáli-
sabb felszerelést vesznek ma-
gukra. Különböznek a hokitól a
mérsékeltebb szabályok miatt
is: tilos a test-test elleni küzde-
lem (bár így nyilván a jópofa bu-
nyókat is szigorúan büntetik,
pedig a balhé szokta általában
feldobni a Sport1-en az unot-
thangú kommentátorokat is; va-
lamilyen pingvinek és grizzlik
csépelik általában egymást,
NHL-mérkőzésnek álcázva az
össznépi verekedést) és a ke-
mény korong helyett egy hat-
nyolc centiméter átmérőjű, gu-
mi bevonatú parafa labdát ker-
getnek az elszánt játékosok. Úgy
éreztem, hogy ezzel meg is fej-
tettem a játék lényegét: megkér-
deztem a mellém rendelt szerve-
zőt, hogy az érzékeny lelkű kisfi-
úk anyukái találták-e ki a játé-
kot? Csak a közepesen gyenge
poénok átlagosnál jobb tűrőké-
pessége mentett meg attól, hogy
vérig sértett fiatal barátom fa-
képnél hagyjon. Néhány perc
mosolyszünet után finoman ér-
tésemre adta, hogy a jéglabdá-
nak sokkal kevesebb köze van a

jégkoronghoz, mint a laikus köz-
vélemény azt gondolná. A szabá-
lyok kifejezetten tiltják a test-test
elleni játékot, csapatonként tíz
plusz egy játékos van a pályán,
egy meccs pedig kétszer negyven-
öt percig tart. Palánk viszont
van, ám összesen húsz centi és
csak a játék folyamatosságát szol-
gálja. Továbbá van les és saroklö-
vés is. A bandy másodvirágzását
csak néhány éve kezdte meg Ma-
gyarországon; a szövetség is csak
öt éve alakult. Londonban vi-
szont már 1875-ben rendeztek
mérkőzést 1957-ben rendezték
meg az első világbajnokságot.
Északi országokban már régóta
népszerű a játék,  világméretű
hódítását azonban csak most
kezdte meg. Olaszország például
mostanában kérte felvételét a
nemzetközi szövetségbe és a vi-
lágbajnokságon is csak hat or-
szág csapata vett részt. A hangu-
lat mindenesetre világversenytől
szokatlan módon családias volt.

Az első meccs néhány perce
után észre kellett vennem, hogy
ez tényleg inkább gyeplabda a
jégen. A bot például sokkal job-
ban hasonlít a gyeplabdában
használatosra, mint a jégkoron-
gozók által használt egyene-
sebb végű és hosszabb botra. A
labda sokkal többet van a leve-
gőben, a hátsó emberek néha
úgy indítják a széleket, mint
Roberto Carlos.

Az első száz magyar bandy
rajongó egyikeként azonban az
is nyilvánvalóvá vált, hogy egy-
előre nem vagyunk bandy nagy-
hatalom. Bár szoros végered-
ménnyel, de mégis kikaptunk
az észtektől (2-3) és hollandok-
tól is (3-4). Ennek ellenére a
nemzetközi szövetség honlap-
ján szavaztam egyet a magyar
csapat végső győzelmére, nem
kis meglepetést okozva a svéd
központban. De most már tud-
ják, hogy számolniuk kell ve-
lünk is!          – CZOTTER ANDRÁS

Bandy-nagyhatalom voltunk, leszünk!

Jégkorong light

Bandik a jégen

Bár lassan véget ér a tél és elolvad a jég, a hó is
csak mocskos kupacok formájában marad meg
útjaink mentén, kis ideig még űzhetjük kedvenc
téli sportjainkat. Mint például Magyarország
(egyelőre) legkevésbé ismert sportját, a bandy-t. A
nemrégiben lapunk hasábjain bemutatott
curlingnál is kevesebb rajongót vonz hazánkban a
sport, holott az első csapat már 1907-ben  mega-
lakult és második világháborúig számottevő
bandy-élet alakult ki Magyarországon. Aztán
történelmileg úgy alakult: a magyarul jéglabdának
fordítható bandy-rajongók táborának illegalitás-
ban kellett átvészelnie a komeinizmust, később
azonban annál nagyobb lendülettel szökkent szár-
ba a jeges sport szeretetének heve. Mintegy.

A

H I R D E T É S

Jeges álmok és pillantások



gaza volt a bírónak, tényleg
ellökte.
B: Ja-ja, jogos.

A (teli torokból): Hülye bíró!
B: Mit hülyézed? Most mond-
tad, hogy igaza volt...
A: Láttál már normális bírót?
Minden bíró hülye.
B: Hát..., igazad van. (teli to-
rokból) Hülye bíró!”
A megyei bajnokságok ínyenc-
ségeire specializálódott megye-
foci.hu idézett életképe sejteni
enged valamit abból, mi vár ar-
ra, aki játékvezetésre adja a fe-
jét. Ahhoz, hogy valaki sípot ve-
hessen a kezébe, el kell végez-
nie egy néhány hónapos tanfo-
lyamot, majd elméleti és állóké-
pességi vizsgát kell tennie. Egy-
egy ilyen tanfolyam résztvevői
igazán színes társaságot alkot-
nak (kicsit egy-egy Rejtő-regény
mintájára); e sorok szerzője
még gimnazistaként többek
közt egy regionális rádió mű-
sorvezetőjével, egy anyagbe-
szerzővel és egy középvállalko-
zás pénzügyi vezetőjével együtt
ülte végig a Zala megyei szövet-
ség rutinos rókáinak okítását
és fiatalkori anekdotáit.

Egy-egy kisebb község pályá-
jának már a megközelítése is
kihívást hordoz magában, kü-
lönösen ha az ember kénytelen
a távolsági buszjáratokra ala-
pozni, melyből hétvégi napo-
kon a szokásosnál is szegénye-
sebb a kínálat. Az ebből adódó,
nem-egyszer több órás holtidőt
rendszerint csak a helyi kocs-

mában lehet kibekkelni, ahol
(még inkognitóban) amatőr
szociológiai megfigyeléseket le-
het végezni a háztartás egész
heti büdzséjét félkarú rablóba
invesztáló családfőkön vagy a
pultot támasztó, kannásbortól
vöröslő orrú reményvesztette-
ken.

Egy órával a kezdés előtt il-
lendő elfoglalni az öltözőt, ba-
rátkozni egy kicsit a házigaz-
dákkal, konstatálni, hogy
megint csak sört készítettek az
asztalra (ha egyáltalán), aztán
nekifohászkodni a
mérkőzés bonyolítá-
sának. Az igazolások
ellenőrzése az első
intellektuális össze-
csapás játékvezető és
játékos között, né-
hány keresztkérdés-
sel érdemes ellen-
őrizni a gyanúsabb
darabokat. Ha az esetleg sike-
resen elsumákolt hamis igazo-
lások miatt később óv valame-
lyik csapat, az komoly presz-
tízsveszteségként kerül elköny-
velésre a megvezetett bíró pra-
xisában. Ezt követi a pályabejá-
rás (és a lehetséges menekülési
útvonalak gyors felmérése).
Nem egy pálya valódi egyéni-
séggel rendelkezik, az igazán
értőknek felfedi arcát, megmu-
tatja hibáit. Nem egy közülük
sajátos lejtési-emelkedési viszo-
nyokkal, foltokban növő fűvel
és egyéb képződményekkel
büszkélkedhet (A zala megyei

Egerváron például évekig úgy
15-20 méter hosszú, becsülettel
kitaposott ösvény kanyargott a
pálya egyik szegletében). Ha
hangot adunk aggodalmunk-
nak, a házigazdák biztosítanak
róla, hogy a Wembley-ben, a
Marakanában vagy a Stade de
France-ban sem lehetne ennyi-
re optimális körülmények kö-
zött lebonyolítani a derbit.

A sors akaratában megnyu-
godva, a nézők üdvözlését köve-
tően megkezdődik a 90 perc.
Minden csapatban (korosztály-
tól függetlenül) akad egy-két
hangadó, akikkel rendszerint
hamar megismerkedik a bíró.
E korai konfliktusok kezelése
aztán rendszerint meghatároz-
za a további erőviszonyokat is,
hogy ki lesz az úr a pályán. Ext-
ra kaland, hogy serdülő- és tar-
talékmérkőzésekre csak játék-
vezetőt, illetve egy játékvezetőt
és egy asszisztenst küldenek,
így ha a bírótól távolabb törté-
nik valamilyen esemény, akkor
kénytelen a bemondás és a
megérzés valamilyen elegye

alapján befújni a lest vagy a
szabálytalanságot. A salamoni
bölcsességnek híján lévő síp-
mester akár olyan kínos hely-
zetben is találhatja magát,
hogy órákat kell várnia az öltö-
zőben a szabad elvonulást biz-
tosító rendőri asszisztencia
megérkezéséig. 

A kemény mag ugyanis néha
vérre szomjazik, főleg ha nem
megy az aranylábú gyerekek-
nek. Hol van már a békebeli
„Szemüveget a bírónak!”, mint
legnagyobb alázás? A vérme-
sebb drukkerek többszörösen
összetett, pajzán utalásokkal

(még inkább: vulgáris felszólí-
tásokkal) és egyéb huncutsá-
gokkal bőségesen fűszerezett
mondatokban nyilvánítanak
véleményt a bíróról és tüzelik
szurkolótársaikat, hátha össze-
jön egy konszolidáltabb lincse-
lés, amit aztán évekig lehet me-
sélni a haveroknak. A megyei
lapok helyi futballhíreiben ha
nem is mindennaposak, de sze-
zononként egy-két alkalommal
minden bizonnyal előfordul-
nak „A bíró a kukoricásba me-
nekült” vagy „Népharag szakí-
totta félbe a járási II. osztály
rangadóját”– jellegű címek.

A hármas sípszó után, ha
semmi váratlan esemény nem
gördít ez elé akadályt, a bírói
hármas elegáns koreográfiával
az öltözőbe vonul. A jegyző-
könyv aláírását követően a já-
tékvezetők számláznak, a cec-
het a házigazdák állják. A két
szakvezető osztja még egy ki-
csit az észt a játékvezetés ha-
nyatló színvonaláról, illetve
dicséretéről (rendszerint vesz-
tes/győztes szereposztásban),
aztán ki haza, ki a helyi italmé-
rés felé veszi az útját. 
Az élet megy tovább, új hét, új
forduló.                   – B. Á. G.  

2 12 0 0 4 .  M Á R C I U S

Némi pátosszal a magyar futball-mindennapok
névtelen hőseinek is titulálhatnánk az alsóbb
osztályú bajnokságok játékvezetőit. Az amatőr
bíróknak munkahelyük mellett kell megőrizni-
ük megfelelő kondíciójukat, ráadásul egy-egy
paprikásabb megyei rangadó levezetése őszinte
elhivatottságot kíván.

I

Óra, sárga lap, hülyevagy

Sípmesterek

P U N C S . F É N Y E Z ÕP U N C S . F É N Y E Z Õ

Mindennapok hõsei

»Egy órával a kezdés előtt illendő
elfoglalni az öltözőt, barátkozni

egy kicsit a házigazdákkal,
konstatálni, hogy megint csak sört

készítettek az asztalra (ha
egyáltalán), aztán nekifohászkod-

ni a mérkőzés bonyolításának«
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állalva a sznob budai
póógárok sportjaként szá-
montartott síelés minden

terhét, nyûgét, beszálltam az
autóba, ilyeténképp megkezdve
egyhetes európai integráció-
mat. Demszkyfalvától szinte vé-
gig autópálya. A több mint
nyolc órás autóút még így is
csak az irodaszékeken-ülést na-
pi rutinban elsajátított szerve-
zettel elviselhetõ. (A bürobuild-
ing egyébként a sípályán vissza-
üt.) 

Hegyi szerpentinek végén
már formálódott, a település fé-
nyei közé érkezve pedig vég-
képp eluralkodott rajtunk az a
képeslapokról visszaköszönõ
alpesi hangulat. Jó néhányszáz
éves barnás faházak, ablakuk-
ból meleg fény vetül a havas ut-
cácskára. Spiccesnek tûnõ bá-
csik tologatják vidáman a havat
portájuk elõtt, nyoma sincs a
nagyvárosokból ismert néhány
órás hóesést követõ anyázós lel-
kiállapotnak.

Helyi igények
Pedig tömegközlekedés (nincs
tömeg) itt is van. Sárga buszo-
kon utazhat a turista egyik fa-
luból a másikba. A síbérlet
ezekre a járatokra is érvényes.
A könnyû átjárhatóság a szom-
szédos falvak közös érdeke. Az
extra szolgáltatásokat ugyanis
megosztották maguk között. Az

egyikben uszoda van, a másik-
ban egy körlingszerû játéknak
teret nyújtó jégpálya, a harma-
dikban dizsi, mindegyikben
kocsma. Meg InterSpar. A sze-
retet és az összefogás ereje ott a
közös listaállítás helyett egé-
szen hasznos fejlesztésekben
öltött testet. Kezdetben ugyanis
Zillertal minden falucskájának
saját sípályája volt. A felvonó a
települést metszõ fõút hegyfe-
lõli oldalából indult, kis pálya-
rendszer tartozott hozzá. A he-
lyi igényeket tökéletesen kielé-
gítette, ám késõbb rájöttek,
hogy nem egymással rivalizálva
kell magukhoz csábítani a síel-
ni vágyókat, hanem a pálya-
rendszereket egyesítve óriási
közös régiót kell alkotni. Meg-
értették az idõk szavát, elegük
lett a széthúzásból, a civako-
dásból, gyorsan közvetlenül vá-
lasztottak egy kisebb listát a
közös parlamentbe, s a sípá-
lyák népe által megválasztott
elnök már frankón képviselte
közös érdekeiket. Vagy mi. Az
így létrejött közös fejlesztés
egyébként olyan, hogy a leg-
több állami pénzt leszívó
EUKK-tender gyõztes sem tud-
na jobbat elképzelni: eredmé-
nye a 150 személyes kabinos
lift, amely két, önmagában is
óriási pályarészt köt össze. Vele
az utazás a szó szoros értelmé-
ben felemelõ érzés. Érzed a fü-

ledben. Belül full digitális irá-
nyítópult, de a betonhoz szo-
kott biztonságérzetem vissza-
szerzéséhez nemhogy a lenyû-
gözõ technika, de még az sem
tett hozzá érdemben, hogy itt
nem szállnak a levegõben hol-
mi drótkötélvágó NATO–gé-
pek. 

Elmenni a biztosba
Ha rászánod magad és kiteszed
a zsét, akkor a biztosba viszlek
el – nagyjából így szólt szakava-
tott túravezetõnk érvelése még
a szervezési fázisban. Ez azt je-
lentette, hogy kifejezetten eny-
he idõben is használható a
hely, tekintettel a régió részét
képezõ hóbiztos gleccserre. Az
örök jég birodalmának meghó-
dítása azonban csak vakító
napsütésben javasolt. Ezt a
hegycsúcson szerzett élmények
alapján még egyszer szeretném
nyomatékosítani. Megtévesztõ
a lent fújdogáló lágy szellõ. A
dermesztõ élmény hatására az-
tán fent a hegyen még a síbot
mögé bújást is megkísérled ar-
cod védelmében. Ha pedig le-
száll a köd, azt se veszed észre,
hogy útegállazodáshoz (he-he)
érkeztél. 

A védekezés biztos receptje,
ha kaszát, kapát eldobva vissza-
térsz az alaptáborba, a civilizá-
ció lágy ölére. A házak és autók
látványa nyugtatóan hat. Külö-

nösen igaz ez, ha
Vorderlanersbach szolgáltatja
a díszleteket. 

Amire nincs magyarázat
Alant a buszmegállóban helyi
sportoló lécére, botjaira és két
rogyadozó lábára alapozva pró-
bál talpon maradni. Az õ bérle-
te a krimóba is érvényes volt.
Mentegetõzve állíja, ma van a
születésnapja. Kedves srác, segí-
tünk neki felszállni a buszra.
Mások megmentik attól, hogy a
kanyarban lefejelje a pénztárgé-
pet. 

A busz ügyesen surran a kes-
keny utakon. És akkor, ott hely-
ben bevillan, hogy mi zavar. A
falu fõútját szegélyezõ házak
sarka közvetlenül az út szélén
áll. Nem vagyok egy fõépítész,
de az mégsem járja, hogy az au-
tók kereke két méterre suhan el
frau Meier hálószobájától. Egy-
szer majd a hóeke húzza le az
ágyterítõt - gondolnánk, de
nem. Ez is része az alpesi érzés-
nek. A leszálló est aztán a fafû-
tésû, kellõen meleg házikókba
vonzza a populációt, mi – talál-
kozásokra várva – még bóklá-
szunk a hidegben. A falu szélén
forralt bort iszik és körling tár-
csát lóbál a jég felett egy tucat
helyi fiatal. Nevetnek, jól érzik
magukat, látszik a leheletük. 
Megkezdjük velük a csatlakozá-
si tárgyalásokat. – AMBRUS BALÁZS

Sznob budai póógárok, szevasztóók! • Napsütés, lágy szellõ

Bõrnadrág helyett
NNeemm  kkiiss  bbááttoorrssáágg  kkeelllleetttt  aahhhhoozz,,  hhooggyy  kköözzvveettlleennüüll  aa
DDrraasskkoovviiccss--ffééllee  úújjaabbbb  eellvvoonnááss  bbeejjeelleennttééssee  uuttáánn,,  sszzee--
rréénnyy  mmeeggttaakkaarrííttáássaaiimm  tteerrhhéérree  ((vvöö..  ccssaallááddii  eezzüüsstt))
aauusszzttrriiaaii  kkiisszzáálllláásstt  eennggeeddééllyyeezzzzeekk  mmaaggaammnnaakk..  AAzz  úúttii
ccééll  TTiirrooll  VVoorrddeerrllaanneerrssbbaacchh  nneevvûû  aapprróó  tteelleeppüüllééssee..
((AA  nneevveett  sszzeerreetteetttteell  aajjáánnlloomm  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk  úúrr  lloo--
ggooppéédduussáánnaakk  sszzíívveess  hhaasszznnoossííttáássrraa,,  kköözzvveettlleennüüll  aa
MMoosszzkkvviiccss  sslluusssszzkkuullccss  ééss  aa  vvaaddmmeeggggyymmaagg  vvaaggyy  ggyyaa--
kkoorrllóósszzaavvaakk  eelléé..))
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A szeretet és az összefogás síparadicsoma
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okan foglalkoznak a kéret-
len reklámlevelek jelensé-
gével hálószerte: többnyi-

re küzdenek ellene, de olyan
kezdeményezések is akadnak,
melyek a spamszûrõk kijátszá-
sát tûzték ki célul maguk elé
(nem egyszer a szólás és a rek-
lámozás szabadságára hivat-
kozva). 

Az anti-spam megoldásokat
szállító Brightmail adatai sze-
rint a spam aránya a teljes inter-
net e-mail forgalmában 2004
februárjára elérte a 62%-ot, az-
az egy év alatt jelentõsen rom-
lott a helyzet, akkor ugyanis
még csak 45% volt ugyanez a
mutató. Ami a hazai viszonyo-
kat illeti, Böröcz Gergely, a fil-
ter:max Kft. ügyvezetõjének el-
mondása szerint 2002 decembe-
rében még világviszonylatban a
kevésbé spam-fertõzött terüle-
tekhez tartoztunk, de 2003-ban
330%-as növekedést produkál-
tunk, így mára megközelítettük
a nyugati arányokat.

A spamküldõ cégek gyûjtik
az e-mail címeket, s az így fel-
épített adatbázisokat adják-ve-
szik maguk között. Módszereik-
ben nem válogatnak, a nyilvá-
nos oldalakon, fórumokban
megjelenõ, könnyen begyûjthe-
tõ címeken túl többek között ka-
mu lánclevelek (például a klasz-
szikus, küldd tovább 10 ember-
nek, különben óriási szerencsét-
lenség fog érni jellegûekkel) se-
gítségével, sõt ma már vírusokat
is felhasználva vadásznak a
spammelhetõ (lehetõleg élõ,
használatban lévõ) címekre. A
MessegeLabs szerint a felhasz-
nálók 0,0013%-a kattint rá a
spamben található linkekre, de
ennyi is elég ahhoz, hogy jöve-
delmezõ legyen ezzel foglalkoz-
ni. A „spamkirály” Alan Ralsky
több mint 200 spamszervert
üzemeltet világszerte, óránként
140-150 millió levél kiküldésére
képes.

A reklámforma rendkívül ne-
gatív megítélése miatt a maguk-
ra valamit is adó vállalatok már

jó ideje kerülik az ügyfelek meg-
szólításának e módját (Magyar-
országon azért még akadnak
vállalkozások, például szállo-
dák, akik megpróbálkoznak ve-
le). Így maradnak azok a virtuá-
lis cégek, akik nem sokat adnak
imázsukra, a lényeg, hogy minél
többen látogassanak el oldalaik-
ra, még ha látogatóik-
nak töredékét tudják
is csak vásárlásra/elõ-
fizetésre bírni. Tipiku-
san spamben hirdet-
nek egyes pénisz-na-
gyobbítást ígérõ vállalkozások,
hamis vagy éppen rossz minõsé-
gû gyógyszereket forgalmazó
online gyógyszertárak, illetve
rendkívül vonzó árakkal dolgo-
zó szoftverárusító oldalak. Szin-
tén jellegzetesek az ún. nigériai
csalás típusú levelek, melyben
állítólagos bukott diktátorok,
törzsfõnökök, illetve özvegyeik
mesés vagyonokat ígérnek a

címzett segítségéért cserébe
(kedvenc történetem szerint egy
üldözött törzsfõnök kimosható
festékkel feketére festve bújtatta
dollármillióit, s üldöztetései el-
múltával párezer dollárnyi se-
gítséget kér, hogy megvehesse a
speciális oldószert és persze
hogy aztán testvériesen eloszt-

hassuk a vagyont). Hihetetlen,
de mûködik, évente több millió
dollárt csalnak így ki szerencsét-
lenektõl, Nigériában a rendõr-
ségen belül külön csoport mû-
ködik az esetek felderítésére.
Ami az egyes típusok arányát il-
leti, a Brightmail statisztikái
alapján a spamek közül a leg-
gyakoribbak a termék-reklámok
(az öszszes spam 24%-a), ezt kö-

vetik a pénzügyi (18%), majd a
felnõtteknek szóló ajánlatok
(14%), a csalások (11%) és az
egészségügyi témájú levelek
(7%).  

A dinamikusan bõvülõ spam-
forgalom ismeretében nem cso-
da, hogy egyre több országban
foglalkoznak jogalkotói szinten
is a problémával. Az EU 2003
novembere óta tiltja spam kül-
dését, az Egyesült Államokban
George W. Bush tavaly decem-
berben írta alá a Can-Spam tör-
vényt. Utóbbi alapján akár 5
éves börtön- és 6 millió dolláros
pénzbüntetés is kiszabható az
elkövetõkre. A legkülönösebb
szabályozást valószínûleg Dél-
Koreában léptették életbe, ahol
éjszaka, pontosabban este 9 és
reggel 9 között tilos reklámleve-
let küldeni, a spammelõket 5,2
millió forintnak megfelelõ kore-
ai wonig terjedõ bírsággal sújt-
hatják (Dél-Koreában egyéb-
ként különösen magas, 81,4% a
spam aránya). Magyarországon
2002 januárjában lépett életbe
az elektronikus kereskedelem-
rõl szóló törvény, mely a címzett
elõzetes hozzájárulásának hiá-
nya esetén tiltja a reklámlevelek
küldését. Ez azonban sajnos
nem oldja meg a problémát, mi-
vel a magyar címekre érkezõ
spam-áradat túlnyomó része an-
gol nyelvû és külföldi spam-
merektõl származik, akik ellen
nem sokat tehetnek a magyar
hatóságok.                     – B. Á.
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MMeegglleehheettõõsseenn  bboosssszzaannttóó,,  aammiikkoorr  aa  ppoossttaaffiióókkuunnkkbbaa
éérrkkeezzõõ  ee--mmaaiilleekk  mmiinndd  nnaaggyyoobbbb  rréésszzéérrõõll  ddeerrüüll  kkii,,
hhooggyy  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn  kkéérreettlleenn  rreekklláámmlleevveelleekk,,  aazzaazz
ssppaammeekk..  NNeemm  vvéélleettlleenn,,  hhooggyy  aazz  iinntteerrnneetteess
sszzuubbkkuullttúúrráábbaann  ((hhaa  lleehheett  mméégg  iillyyeennrrõõll  bbeesszzééllnnii))  aa
ssppaammmmeerreekk  mméégg  BBiillll  GGaatteessnnééll  iiss  nnaaggyyoobbbb  kköözzuuttáállaatt--
nnaakk  öörrvveennddeenneekk..

Nagyobb férfiasság, hamis gyógyszerek

Spamtelenek

Ne adjuk ki személyes e-mail cí-
münket még akkor se, ha cserébe
bármiféle ajándékot kínálnak!
Ne iratkozzunk fel gyanúsnak tû-
nõ, ingyenes szolgáltatásokra! Le-
hetõség szerint ne tegyük nyilvá-
nossá személyes email-címünket!
A spamrobotok könnyedén be-
gyûjtik az e-mail címeket
weblapokról, csevegõfórumokról,
és egyéb helyekrõl. Amennyiben

ez elkerülhetetlen, használjunk
egy „nyilvános” e-mail címet,
amelyre nem bánjuk ha spamek
érkeznek. Weboldalunkon se te-
gyük közzé a szokásos formátum-
ban (név@cím.hu) e-mail címün-
ket! Ez ugyanis a spamrobotok
egyik legfontosabb „vadászmeze-
je”. Használjunk egyszerû, de ha-
tásos kódolást! (A @ helyett írjuk
például, hogy „kukac”, vagy „()”)

Soha, semmit ne válaszoljunk
spamre! Annyit se, hogy UNSUB-
SCRIBE (leiratkozom). Ezzel
ugyanis tudatjuk a spam-küldõv-
el, hogy használatban lévõ posta-
ládára bukkant és éppen ellenke-
zõ hatást érünk el. Soha ne láto-
gassuk meg a spamben ajánlott
weboldalakat! Ne továbbítsunk
láncleveleket, bármilyen fontos-
nak is tûnnek! 
(Forrás: a filter: max Kft. 
honlapja, www.filtermax.hu/
spamtippek.html)

»A spamküldõ cégek gyûjtik az
e-mail címeket, s az így felépített

adatbázisokat adják-veszik ma-
guk között«

Megelõzõ tanácsok



rdemes tehát összehason-
lítani azonos fajtájú boro-
kat gyengébb és gazda-

gabb talajadottságú területek-
rõl. Vagy jellegzetes, másutt elõ
nem forduló mikrokörnyezet-
nek a bor ízére gyakorolt hatá-
sát – gondoljunk csak Tokajra!
Vannak olyan nagy borkultúrá-
val rendelkezõ országok, ahol
másként hívják azt a bort, ami
negyven évnél öregebb ültetésû
szõlõbõl való. A spanyolok
például azt mondják, hogy iga-
zából csak ekkorra éri el a gyö-
kérzet azt a méretet, ami ahhoz
kell, hogy a gyümölcs, majd a
bor visszaadja mindazokat a
jellegzetességeket, amit az
adott talaj mélyebb rétegeivel

együtt biztosít. Jó példák erre a
táptalajban szerényebb adottsá-
gú Alföld borrégiói.

Itt három borvidéket tar-
tunk számon: a kiskunságit, a
csongrádi és a hajós-bajait. Ez
utóbbi – csak egy utalás a tör-
ténelmi Magyarországra – a ko-
rábbi Bácskai borvidékek foly-
tatása volt. E három vidék
együtt adja a hazai bortermelés
közel egynegyedét. Ennek a
nagy aránynak a titka részben
abban rejlik, hogy a 19. száza-
dban az egész történelmi
Magyarország területén hatal-
mas károkat, tömeges szõlõ-
pusztulást okozó filoxéra a
kvarcban gazdag homokos ta-
lajban nem terjed. 

A kiskunsági borvidékrõl a
borokat kicsit is ismerõ és ked-
velõ nagyközönségnek általában
nem a nagy, kiváló minõségû
borok jutnak eszébe. Sõt, talán
nem túlzás azt mondani, hogy
leginkább ehhez a vidékhez asz-
szociáljuk leggyakrabban a
„borgyártás” terminus techni-
cusát. Ha nem is igaz, sajnos
még az igényesebb termelõk
(nem gyártók!) lehetõségét is
erõsen korlátozzák e régiók
adottságai. Ugyanaz a homoki
talaj, amely a filoxéravész ide-
jén biztosította a hazai borkul-
túra túlélését, nem bõvelkedik
táperõben. Az Alföld jellegzete-
sen azon fajták hazája, amelyek
könnyebb, vékonyabb borokat
adnak: rizlingek, kadarka, kövi-
dinka, zöld veltelini. Jellemzõ-
en nem is olyan alkalmakkor
jut eszünkbe alföldi borokat in-
ni, amikor ritka, rég nem látott
barátunkkal pincék rejtett kincse-
it kóstoltatjuk végig, inkább ami-
kor nyári nagy melegben a fröccs-
nek valót keressük (és ezzel gyak-
ran még így, hígítva is a másnapi
fejfájás kockázatát vállaljuk).

Vannak azonban üdítõ kivéte-
lek is, elsõsorban a hajós-bajai és
a csongrádi borvidékeken egyre
igényesebb pincészetek olyan
borokkal rukkolnak elõ, ame-
lyek jó értelemben vett egyszerû-
ségükkel és tisztaságukkal hódí-
tanak. E borok kiválóan alkal-

masak arra, hogy a fajtajelleget
tanulmányozzuk: a talaj nem so-
kat ad hozzá, de a gondos gazda
a szõlõbõl mindent kihozhat,
ami arra jellemzõ. Ma már hazai
versenyeken sem ritka az innen
származó cabernet vagy a férfias
kékfrankos sem.

Végül pedig a könnyû alföldi
borokat kedvelõknek és min-
den jó bort szeretõnek álljon itt
az alapvetés, a 

„Borivóknak való 
tízparancsolat: 
1. Bort soha ne igyál éhgyomorra. 
2. Borivás elõtt ne egyél édes
ételeket. 
3. Mindig légy figyelemmel a
bor hõmérsékletére. 
4. Ügyelj a palackos bor kupak-
jának helyes felbontására, tiszta
kendõvel töröld meg a palack
nyílását. 
5. A bort mindig lassan igyad. 
6. Apró kortyokban élvezd a
bort. 
7. Nemes fajbort soha ne keverj
vízzel. 
8. Tarts mértéket a borivásban. 
9. Jobban ízlik a bor, ha eszel
valami „hozzá illõt”. 
10. Bármikor, mielõtt bort
iszol, egy pillanatra gondolj
mindig arra, hogy mennyi fá-
radságos, verejtékes munka van
ebben a pohárnyi nedûben. ”

– DR. KUPPER ANDRÁS

OKL. BORBÍRÁLÓ
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SSookkaann  tteesszziikk  ffeell  nneekkeemm  aa  kkéérrddéésstt,,  vvaajjoonn  éérrddeemmeess--ee
mmiisszzttiiffiikkáállnnii  aa  ttaallaajj,,  aa  mmiikkrrookkllíímmaa  jjeelleennttõõssééggéétt  aa
bboorráásszzaattbbaann??  NNeemmccssaakk  aa  bboorrkkuullttúúrraa  úújjkkeelleettûû  hhaazzaaii
tteerrjjeeddéésséévveell  ééss  ffeejjllõõddéésséévveell  eeggyyüütttt  mmeeggjjeelleenntt  bboorrsszznnoo--
bbiizzmmuuss  eeggyyiikk  úújjaabbbb  sszzoommoorrúú  jjeelleennssééggeekkéénntt  kkeellll
éérrttéékkeellnnii  aa  „„tteerrrrooiirr””  sszzóó  eeggyyrree  ggyyaakkoorriibbbb  ffeell--
bbuukkkkaannáássáátt  bboorrggõõzzööss  ttáárrssaassáággookkbbaann??  NNooss,,  aa
kkéérrddéésseekkbbeenn  mmeeggbbúúvvóó  sszziiggoorrúú  kkrriittiikkáánnaakk  vvaann  aallaapp--
jjaa::  eeggyyrree--mmáássrraa  bbuukkkkaannnnaakk  ffeell  aa  ffõõlleegg  ffrraanncciiaa  eerreeddee--
ttûû  bboorrsszzaakkmmaaii  kkiiffeejjeezzéésseekk  aazz  éérrttõõ  ééss  aa  mmûûkkeeddvveellõõ
kköörröökkbbeenn  eeggyyaarráánntt,,  ééss  tteerrjjeeddnneekk  vvaallóóss  ttaarrttaallmmuukkaatt
eellvveesszzííttvvee  aa  llaaiikkuuss  kköözzöönnsséégg  kköörréébbeenn..  AAzz  aalláábbbbiiaakk--
bbaann  aa  mmaaii  MMaaggyyaarroorroorrsszzáágg  eeggyyiikk  bboorrvviiddéékkéénneekk,,  aazz
aallffööllddii  rrééggiióónnaakk  aa  ssaajjááttoossssáággaaiitt  vveesssszzüükk  sszzeemmüüggyyrree..

P U N C S . F I D E L  G A S T R OP U N C S . F I D E L  G A S T R O

A történelmi Magyarország borvidékei (III.)

Alföldi tájakon

É

H I R D E T É S

Az Alföldön elsõsorban rizling, kövidinka, kadarka, zöldveltelini kerül a hordókba





M Ú L T I D É Z ÕM Ú L T I D É Z Õ

z a vallomás – természe-
tesen (?!) – olyan értelmet
nyert az aktuális nyomo-

zást vezetõ Szücs Ernõ – erede-
tileg szovjet hírszerzõ, aki ak-
kor már az ÁVH katonai felde-
rítését vezette – számára, hogy
a „kémfõnök” és a „szocdem
vezér” együtt konspirált. Azaz
közöttük egy rejtett kapcsolat
van, amelyet már csak „élesíte-
ni”, azaz megfelelõen át szer-
keszteni kell  ahhoz, hogy egy
bíróság elõtt is terhelõvé vál-
jon. Ezzel kezdetét vette egy
koncepció felépítése, amely az
1950-es év nagy perének szánt
tábornoki-szociáldemokrata
összeesküvés néven került (vol-
na) be a történelemkönyvekbe.
A letartóztatások ekkor már ja-
vában folytak, tehát nem arról
volt szó, hogy egy ilyen pert ele-
ve elterveztek volna, hanem ar-
ról – mint az más esetekben is
történt –, hogy korábbi opera-
tív forrásokból és politikai
szempontok alapján kiválasz-
tottak bizonyos embereket, aki-
ket hûvösre akartak tenni. Az-
tán pedig nekiláttak valami-
lyen „rendezõelvet” (koncepci-
ót) keresni, amely megfelelõen
leplezi a letartóztatás valódi
okát. A letartóztatások ekkor
valóban a fent említett két cso-
portot érintették, azaz a kato-

natisztek és szociáldemokrata
politikusok kerültek a Sztálin
út 60. pincéibe. A késõbbi, fe-
lülvizsgálatnak álcázott kon-
cepciógyártás során az ügy
egyik nyomozója – Janikovszky
Béla – azt állította,
hogy a letartóztatottak
aránylag könnyen beis-
merték a soha el nem
követett bûneiket, de
azért idõnként verések-
re így is sor került.
1950 nyarára azonban
valami megváltozott,
ezért a tavasszal kiagyalt „nagy
koncepciót” elvetették, a kü-
lön-külön csoportosítva állítot-
ták bíróság elé a katonákat és a
politikusokat. A tábornoki per
fõvádlottjaként Sólyom László
– 1945-ben Budapest rendõr-
kapitánya – szerepelt. A politi-
kusok esetében a kiinduló val-
lomást végül nem az eredeti el-
képzelés szerint használták fel,
Szakasitsot kihagyták az ügy-
bõl és „megfelelõen kispolgári
környezetet” biztosító
családiházban házi õrizetbe
helyezték… A többi szocdemet
pedig néhány kisebb perben, ti-
tokban ítélték el, akik még eb-
bõl is kimaradtak, azok egy
recski „jutalomutat kaptak” az
államvédelemtõl. A probléma
nem is a dolognak ezzel a ré-

szével van, hiszen koncepció-
váltást már korábban is alkal-
mazott az államvédelem, ha po-
litikai vezetés igényei megvál-
toztak. Az államvédelmisek ál-
tal a tavaszi koncepció alátá-

masztására felvett vallomások-
ból kirajzolódó kép sokkal ér-
dekesebb lehet számunkra.
Nem terhelve felesleges nevek-
kel az olvasót, a meg-nem-való-
sult per koncepciójában egy
politikus (ez lehetett volna
Zsedényi Béla, az Ideiglenes
Nemzetgyûlés ex-elnöke,  vagy
a mártír Bajcsy-Zsilinszky End-
re özvegye, de akár egy szoc-
dem pártvezetõ is) vezette ösz-
szeesküvéshez kapcsolódott
volna Budapest 1946-47-es kis-
gazda fõpolgármestere (a világ-
háború alatt még katonatiszt
volt). Õ vezette volna azt a ki-
terjedt katonai összeesküvést,
amely az ÁVH által elképzelt
hatalomátvétel során a rendõri
erõt biztosítja a szervezkedés
számára. Ezt a karhatalmat ter-

mészetesen a régi „horthysta”
tisztikar szervezte és irányítot-
ta volna, akik mindannyian
„ellenszenvvel viseltetnek a né-
pi demokrácia iránt”. A volt fõ-
polgármesterhez kapcsolódó
tábornokok – az ÁVH szerint –
a hadsereg egész felsõ vezetését
átfogták volna.

Ezen a ponton válik érdekes-
sé számunkra a koncepció,
ugyanis az egész összefüggés-
rendszer valóban létezett egy-
szer. A második világháború
alatt Magyarországon egy elég
markáns és összetett politikai-
katonai ellenállás jött létre. Ez a
szervezkedés ugyan nem hozott
létre a francia vagy a szerb par-
tizán–mozgalomhoz hasonló
fegyveres erõt, többek között
azért, mert az ország legitimnek
tekintett vezetõje – Horthy Mik-
lós – és az államszervezet csak
Szálasi nyilas-puccsa után tûnt
el. Azonban ez a hálózat már
1944 nyarán lényegében készen
állt önmaga aktivizálására és
1944. október 15-e után mûkö-
désbe is lépett.
Tehát az ÁVH 1950 tavaszán elõ-
vette azt a kapcsolati hálót,
amely az ellenállás során létre-
jött, majd azt ráhúzta az 1945
utáni helyzetre, és egy, a kom-
munisták elleni összeesküvéssé
maszatolta át… – P. CSABAI ISTVÁN

AAzztt  mmoonnddttaa  aa  sszzeerrkkeesszzttõõ,,  hhooggyy  oollyyaann  ttöörrttéénneellmmii
cciikkkkeett  óóhhaajjttaannaa,,  aammeellyy  vvaallaahhooggyy  kkööttõõddiikk  mmáárr--
cciiuusshhoozz..  PPeerrsszzee  nneekkeemm  eerrrrõõll  rrööggttöönn  eeggyy  nnaaggyy  kkaarr--
rriieerrtt  bbeeffuuttootttt,,  kkoonncceeppcciioonnáálltt  vvaalllloommááss  jjuuttootttt
eesszzeemmbbee,,  aammeellyyeett  aazz  ÁÁVVHH  11995500..  mmáárrcciiuuss  33--áánn  ––  aa
hhiivvaattaallooss  lleettaarrttóózzttaattááss  eellõõtttt  mmaajjdd''  kkéétt  hhéétttteell  ––  vveetttt
ffeell  KKuutthhyy  LLáásszzllóóttóóll..  AAzz  iilllleettõõ  11994422--bbeenn  ééppppeenn  aazz
aakkkkoorrii  hhaaddsseerreegg  hhíírrsszzeerrzzéésséénneekk  ffõõnnöökkeekkéénntt
tteevvéékkeennyykkeeddeetttt,,  ééss  eebbbbééllii  mmiinnõõssééggéébbeenn  ttaalláállkkoozzootttt
SSzzaakkaassiittss  ÁÁrrppááddddaall,,  aakkii  vviisszzoonntt  sszzoocciiáállddeemmookkrraattaa
vveezzeettõõkkéénntt  vviittéézzkkeeddeetttt

Szociáldemokraták és tábornokok a népi demokrácia ellen

Az elmaradt per

2 6

E

»Ezzel kezdetét vette egy kon-
cepció felépítése, amely az

1950-es év nagy perének szánt
tábornoki-szociáldemokrata

összeesküvés néven került be a
történelemkönyvekbe«

A Sztálin út 60-ba kerültek a gyanús személyek



ogy szinte csak a (nem el-
lenség hanem) ellenfél ké-
pében van egyetértés a

jobboldal eme két (kisebb, de
ijesztõbb és nagyobb, de hallgata-
gabb) része között, azt talán már
mondani sem kell. Olyan alapvetõ
kérdésekben gondolkozunk telje-
sen másként, amelyekre maga az
(érdek)szövetség alapul. Itt van
mindjárt az ezen írás témáját szol-
gáltató Demokrata–Heti Válasz
vita, amely nem mást, mint a má-
sodik világháborúban vitt szere-
pünkrõl alkotott képet
hivatott egy kicsit lepo-
rolni. Az 1944. október
15-ei kiugrási kísérlet
utáni szerepünkrõl van
szó. Ugye világos, ponto-
san mirõl? Arról, amikor a ha-
nyatló hatalom, világosan látva az
elkerülhetetlen véget, még min-
dig hajtotta a vágóhídra a kato-
nák, leventék tízezreit Nyugat-
Magyarországon. Két igazság áll
egymással szemben, ám a De-
mokrata úgy fejti ki nézeteit,
hogy árt a saját álláspontjának. A
Keleten éledezõ új Magyarorszá-
gon átállt katonák és árulók szer-
vezkednek, hogy csak egyet említ-
sek a nem is olyan rejtetten érzé-
keltetett véleménybõl. Tehát Var-
ga Béla, Tildy Zoltán, Dálnoki
Miklós Béla vagy a ma a Fidesz so-
raiban ülõ Horváth János, aki
mellesleg az utolsó olyan a mai
Parlament tagjai közt, aki az

1945-ben megalakultnak is képvi-
selõje volt. Ezek az emberek ak-
kor Európa ellen küzdöttek, vagy
mi. 

A vitában megszólaló másik
fél, azt hiszem, sokan csak bíztak
benne, hogy egyáltalán létezik,
mert hallgatott, nem mutatott ki-
felé belsõ vitát, és közben nem
örült annak, hogy belsõ nézetelté-
résnek kellett tekintenie, ha ne
adjisten nem értett egyet ennek
meg annak a tökösködõ, félmû-
velt, amolyan kódisigazság-jellegû

nyálverésével. Amelyek rendsze-
rint onnan jönnek, ahol uni-
verzáliákat szokás megkérdõjelez-
ni. Elek István pontos és kõke-
mény válaszával (sajnálkozzunk
azon, hogy Makovecz Imre, nem
az építész, hanem a kvalitásokkal
kisebb Politikai Vélemény
Makovecz is megszólalt a vitában)
ez a másik, kimért, finom, euró-
pai, felkészült, de ha kell: kímélet-
len, nem mellesleg pedig már vá-
lasztásokat is nyert hang mutat-
kozik és kér helyet. Lassan elválik
a címben jelölt dolog a tetszés sze-
rint behelyettesíthetõ dologtól.
Van új a Nap alatt, bár ha uni-
verzáliákról beszélünk, állapítsuk
meg azt, hogy: nincs.         – S. H.
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z iskoláját neki! Pedig hány-
szor megfogadtam, hogy az
országértékelõ beszédek

elém dobott kesztyûjét nem ve-
szem fel. Most mégis elõrehajol-
tam a közélet zuhanyzójában,
hogy félve lenyúljak a szappan-
ként elõttem heverõ témáért. A
beszédek kvintesszenciáját nagy-
jából mindenki felcsipegette, le-
szûrte, általbocsátotta elméjének
érzékeny kristálymûszerén. A
publicisták pedig mindennek
ürügyén még némi honoráriu-
mot is felkarmoltak.

Számolva Vona Gábor megve-
tésével, elõrebocsátom, hogy az
Élet és Irodalom vezércikkeit per-
verz mûélvezettel olvasom. Nem
hiába: a fent idézett írás csúnyán
rácáfolt a jobbközép táborban el-
harapódzó vélekedésre. E szerint
Medgyessy beszéde annyira ergya
volt, hogy még a koalíció mögött
álló értelmiségi elitet is elbizony-
talanította. Hittük: akit nem tán-
torított el a késõ kádárizmus
nyelvi fordulataival operáló be-
szédképtelen kormányfõ, azt
most a vállalhatatlan közjogi ka-
landozásokba bocsátkozó szózu-
hatag végképp kijózanított.
Ez bizony olyan súlyos önáltatás,
mint a választások elõtt vélt 13
százalékos elõny. Kovács
Zoltánék – korábbi feltételezé-
semmel szemben – utalásszerû-
en sem fogalmazzák meg ízlésbe-

li fenntartásaikat, a kínosan
mesterkélt elõadással szembeni
averzióikat. Bár számukra a
Medgyessy beszéd kizárólag Or-
bán Viktor országértékelõjének
antitézisével együtt értelmezhe-
tõ, ezen összefüggésben nem
hagynak kétséget kötelezõ péter-
pártiságuk felõl. Így az sem meg-
lepõ, hogy ebbéli álláspontjuk
képszerûen is megjelenik a csa-
takos izzadt miniszterelnöki hát
szeretni rendelt allegóriájában.
Míg Orbán pózol, Medgyessy
küzd. Küzd, dolgozik, bízva bí-
zik; jómunkásember, a politikai
porond Szalacsi Sándorja. Talán
éppen ez a kulcsa és sarokköve
Medgyessy viszonylagos népsze-
rûségének: olyan preferált fajan-
kó, akit a Fidesz elnökének
démonizált alakja miatt tol maga
elõtt a szabadgondolkodó gárda.
Félnek. 

Minden magára valamit is adó
orgánum megemlékezett február
hónap páros produkciójáról. Mi-
közben az index.hu például köte-
lezõ gyakorlatként az orbáni pá-
toszon ironizál, nem rest a mi-
niszterelnöki izét is helyiértékén
kezelni.  Kovács Zoltán tõle nem
várt módon a sós testnedv csor-
dogálását jelöli meg a beszéd eré-
nyeként, noha ettõl a miniszter-
elnöki fejtegetés nem, csupán a
fõszerkesztõi vezércikk vált ért-
hetõbbé.                   – ZAB ERVIN

Máj és társai
MMeeddggyyeessssyy  OOrrbbáánnhhoozz  kkééppeesstt  vvaallaammiivveell  ttööbbbbeett  mmoonn--
ddootttt,,  ddee  nneemm  eezz  eemmeellii  õõtt  mmeegg,,  hhaanneemm  hhooggyy  mmiinnddeezztt
éélleess  hheellyyzzeettbbeenn  tteettttee,,  ééss  aa  nnéépp  mmiinnddiigg  jjoobbbbaann  hhoonnoo--
rráálljjaa  aazztt,,  aakkiinneekk  lleeggaalláábbbb  mmeeggiizzzzaadd  aa  hhááttaa..  IInnkkáábbbb
sszziimmppaattiizzááll  aazzzzaall,,  aakkiitt  kküüsszzkkööddnnii  lláátt,,  sseemmmmiinntt  aazz--
zzaall,,  aakkii  aazz  öövvééii  eellõõtttt  ppóózzooll..  ((......))  OOrrbbáánn  eeggyysszzeerr  mmeegg--
vviizzssggáállttaatthhaattnnáá  aa  vviilláággeeggyyeetteemmrree  nnyyiittootttt  rreennggeetteegg
sszzáámmúú  ppoolliittoollóógguussáávvaall,,  hhooggyy  vvaajjoonn  nneemm  aazz  vvoolltt--ee  vváá--
llaasszzttáássii  vveerreessééggéénneekk  ookkaa,,  hhooggyy  jjóóvvaall  rriittkkáábbbbaann  vvoolltt
22000022  ttaavvaasszzáánn  ccssaattaakkooss  aa  hhááttaa,,  mmiinntt  MMeeddggyyeessssyyéé..
((KKoovvááccss  ZZoollttáánn,,  ÉÉSS,,  ffeebbrruuáárr  2200..))

EEggyy  ttáábboorr,,  eeggyy  zzáásszzllóó,,  hhaa  nneemm  iiss  sszzéépp,,  ddee  jjóó  ––  kkaamm--
ppáánnyyiiddõõsszzaakkbbaann..  PPeerrsszzee  aa  jjóó  ffooggaallmmáánnaakk  oollvvaassaattáá--
rróóll  iiss  vviittáákk  zzaajjllaannaakk,,  aakkáárr  bbaarrááttii  kköörröökköönn  bbeellüüll,,
aahhooll  iiss  kköözzeellii  iissmmeerrõõssöökk  vviittaattkkoozznnaakk  aarrrróóll,,  vvaajjoonn  aa
FFiiddeesszznneekk  kkíínnoossaabbbbaakk--ee  aa  vváállaasszzttáássii  éévvbbeenn  aa  mmeelllléé--
rreennddeellõõddöötttt  rraaddiikkááll--sszzáázzaalléékkookk,,  vvaaggyy  aa  mmiinnddeennkkoorrii
SSZZDDSSZZ--eess  sszzaavvaazzóó  éérrzzii--ee  aa  ttööbbbb  hhaannggyyáátt  aa  ggaattyyáábbaann,,
hhaa  aa((zz  eeggyyrree  tteerrmméésszzeetteesseebbbb))  sszzöövveettssééggeess  jjuutt  aazz  eesszzéé--
bbee..  ((VVaaggyy  eenn  bblloocc  aa  mmaaii  SSZZDDSSZZ,,  ddee  mmoosstt  nneemm  eezz  aa
ttéémmaa..))

Kötelezõ gyakorlat
H Á L Ó  É S  P U D I N GH Á L Ó  É S  P U D I N G

A

»A vitában megszólaló másik
fél, azt hiszem, sokan csak bíztak
benne, hogy egyáltalán létezik«

H
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lyesmirõl szó sincs. Az ügyfél-
szolgálat olyan pípsó (vissza-
kanyarodunk a pornóvonal-

ra), ahol testi és/vagy lelki hibás
macaként illegeti magát a ma-
gyar élet egyes számú megnyo-
morítója, a Hivatal. Beleshetünk
mûködésébe, kitakarja elõttünk
rút hibáit, sõt riszálja magát és
kiabál: „Nézd, nézd: amikor lete-
lik a 8.30-tól 11.15-ig tartó félfo-
gadási idõ, lehúzzuk a rolót, és
Sanyi, a biztonsági õr kirúgta az
utolsó sápítozó nyugdíjast is, na,
akkor is így mûködünk, csak
nem láthatsz minket! Nyilván
mindig is izgatott, hogy mi törté-
nik akkor, amikor nem vagyunk
szem elõtt? Hát ez. Tessék, gye-
re.” És két árva asszonyka ül
vala a nyolc ablaknál, és
táplálkozának, kiabálának egy-
másnak, hogyaszongya „Judit-
kám, hol a körbélyegzõ?” meg
„De várom már a delet!”, és le-
nõtt, melírozott frizurát vala-
mint tortaalátét-csipkegallért
viselének, és magántelefonokat
intézének, és láták, hogy a segg-
vakarás jó.  

Öreg rókák vagyunk: nagyon
jól tudjuk, hogy az új forgalmiért
eszünkbe ne jusson nyolcra men-
ni, mert akkor már nincs sor-
szám. Vágjuk, hogy fénymásolat
kell mindenrõl („Nem vagyunk
mi fénymásolószalon, kérem.”),
hogy illetékbélyeg nincs, és öt-
százas címletekben kell hozni,
hogy ne tudjanak kicselezni.
„Tegnap beszéltem a kolléganõjé-
vel”: ez egy varázsige. Amikor
már minden veszve van, mert az
5/a adatlapot nem töltöttük ki,
akkor száraz hangon csak annyit
kell mondani: „A nevét legyen szí-
ves, és küldje ki a csoportvezetõt.”

Mindent tudunk. Most is itt
ülünk, morzsolgatjuk a kis sor-
számot, amelyen az a biztató be-
jegyzés szerepel, hogy „Ön elõtt
várakozik: 68 fõ.” Hoztunk újsá-
got, könyvet, uzsonnát,
Seduxent, horgolnivalót. Az ilyen
várakozásokban két rémes dolog
lehetséges. Egyik a mobiltelcsó.
Vannak emberek, akik egyszerû-

en képtelenek halkan beszélni:
ez annyira evidens, hogy nem is
ragozzuk tovább. Ennek társas
változata az, amikor két ilyen
kretén kerül egymás mellé: ezzel
kínosságban csak egy Kovács
Kálmán-sajtótájékoztató vetek-
szik. Szégyelljük, hogy ott va-
gyunk, és hogy az asztalvégen ülõ
mókus nem érzi a gázszagot.
Most is ráfaragtunk. Van egyfelõl
Bundás Asszonyka, má-
zsányi fuksszal, meg az
õ szomszédja, a Hango-
san Kontrázó Rémnõ.
Ismerik egymást már
régrõl, és ettõl beindul
a maghasadás. Egy idõ
után ki kell bújnunk a Bazijó
Nõk, Bazijó Autók magazinból,
mert az ordibálás a mentális
egyensúlyunkat fenyegeti. Bun-
dás Asszonyka (BA) házat épít, és
tanácsokat ad szomszédjának.
„Mondja is nekem az építésveze-
tõ: én ám nem ilyen jöttment, meg
moszkvatérrõlösszeszedett romá-
nokkal dolgoztatok kérem, ha-
nem rendes, magyar mesterembe-
rekkel”. A Hangosan Kontrázó
(HK) hozzáteszi: „Így van Ildi-
kém. Mer' ezek átjönnek, nem is
tudnak rendesen magyarul, és

mindjárt mindent akarnak. Se-
gélyt, meg lakást. Nálunk a cég-
nél is van egy ilyen erdélyi nõcs-
ke, nincs is magyar diplomája,
úgy könyököl, hogy az eszelõs, és
tessék, már õ vezeti a brencset”.
„Ja, hát az a jugoszláv is, hogy
megölte azokat a boltosokat. Az is
tudott magyarul” – helyesel BA.
Ez nem az a helyzet, amikor a ci-
zellált értelmiségi érvelést lehet

használni, vagy finom iróniával
lehetne üzenni. Egyszerûen dör-
renni kell, mint Gábor Áron
rézálgyúja. „Csönlegyen!” -– vala-
hogy így.  

Aztán már el is megy a ked-
vünk heti intellektuális betevõnk-
tõl. Sem az autók, sem a csajok
nem izzítanak be minket. Elréve-
dünk: ezek a polgártársaink vet-
ték-e maguknak valaha a fáradsá-
got, hogy a Magyar Közlönyben
összeadogassák a határontúli ma-
gyaroknak szánt pénzt és össze-
vessék – mondjuk – a hazai rek-

lámtorta nagyságával (a minõség-
rõl most nem is ugatunk). Ker-
gette-e már meg az utcájukban
õket a rendõr, mint szegény ma-
rosvásárhelyi kõmûvesünket, aki-
nek éppen nem volt tartózkodási-
ja? Dolgoznának-e õk napi ezer-
ötszáz forintért, esõben és fagy-
ban? Egyáltalán: jártak-e valaha
Kõrösmezõn vagy Atyhán, látták-
e azt az irdatlan nyomorúságot,
aminek õk a felétõl megbolon-
dulnának? Fenyegette-e õket vala-
ha az a veszély, hogy a kezükbe
nyomnak egy gépkarabélyt, és azt
mondják nekik: „Fiam, átmész
az erdõn, bemész a faluba, és akit
látsz, kibelezed, de úgy, hogy fáj-
jon neki?” Mielõtt etnobolsinak
bélyegeznének, leszögezzük, a
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, dél-
vidéki magyarok is elsõsorban
emberek. Van köztük ilyen is,
olyan is. Még csalók, rablók,
hímringyók, meg jó nõk és fájó
lelkû poéták és belevaló mester-
emberek is. Nem különböznek
tõlünk, legfönnebb szívósabbak
és ügyesebbek, mert õket gyak-
ran ütik azért, amik, és ezt meg
kell tanulni elviselni. Nem kell
Dobos Lászlót, Sütõt, Tamásit
meg Reményiket citálni, meg,
hogy mit adtak õk nekünk, meg
a magyarságnak. Merthogy ad-
tak, de ezt a típust ez nem érdek-
li. Arra kéne rákérdezni, hogy
amikor a tiszai vizitúrán az édes-
egy kisfiuk részegen belegyalo-
golt egy horgonyba, ki a fene
varrta össze a lábát, ha nem a
Kárpátaljáról áttelepült körzeti
orvos? Aki nélkül, és akinek tár-
sai nélkül már rég összeomlott
volna a keleti országrész
egészségügyi ellátása, mert a fris-
sen végzettek mind elmentek
orvoslátogatónak. A határontúli-
ak nem tehetnek arról, hova szü-
lettek, és eszébe ne jusson senki-
nek hibáztatni õket, mert eljöt-
tek a nyomorból és a kilátásta-
lanságból. Egyébként mi már
próbáltuk: Nagyszõlõsön és
Gyimesbükkön is van élet, olyan-
kor is, amikor nincs magoskifli a
bótban. – TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

A határontúli
magyarokról

I

»Nem különböznek tõlünk,
legfönnebb szívósabbak és

ügyesebbek, mert õket gyakran
ütik azért, amik, és ezt meg kell

tanulni elviselni«

AAzz  üüggyyffééllsszzoollggáállaatt  ssaajjááttoossaann  ppeerrvveerrzz  sszzóó..  AA  nnéévvrree
hhaallllggaattóó  iinnttéézzmméénnyy  oollyyaann,,  mmiinntt  vvaallaammii  ssookkiixxeess
ppoorrnnóóffiillmm..  SSzzeerrbb  AAnnttaall  mmaarrssllaakkóójjaa,,  aakkiinneekk  mmeeggmmuu--
ttaattttaa  BBuuddaappeesstteett,,  nnyyiillvváánn  aazztt  ggoonnddoollnnáá  aa  mmaaggaa
nnaaiivvssáággáábbaann,,  hhooggyy  aazz  üüggyyffééllsszzoollggáállaatt  vvaallaammii  oollyyaann
hheellyy,,  aahhoovvaa  bbeemmeennnneekk  aazz  eemmbbeerreekk,,  jjoobbbb  hheellyyeekkeenn
ssoorrsszzáámmoott  hhúúzznnaakk,,  eennggeeddeellmmeesseenn  lleeüüllnneekk  aa
BBaasszzkkiikkaa  kkíínnáállaattáábbóóll  lleeggoollccssóóbbbbaann  kkaapphhaattóó  bboorrzzaa--
ddáállyyzzöölldd  sszzéékkeekkrree,,  ééss  aammiikkoorr  MMéésszzáárroossnnéé  MMaarrggiittkkaa
hhiipppp--hhoopppp  sszzóóllííttjjaa  õõkkeett,,  ffeellkkeellnneekk  ééss  MMaarrggiittkkaa  eelléé
jjáárruullnnaakk,,  aakkii  eelliinnttéézzii  pprroobblléémmááiikkaatt,,  mmoossoollyyoogg  rráájjuukk,,
kkvváázzii  sszzoollggáálljjaa  õõkkeett..  
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yanútlan szörfözgetés
folytán, turisztikai hon-
lapokat böngészve lyu-

kadtam ki a nu.hu portálra.
„Minden, ami utazás…” – hir-
dette a szlogen, és valóban,
volt ott minden: last minute
kerékpárral Budafokról Gib-
raltárig, hõmérséklet és szél-
irány Kuala Lumpurban hol-
napután ilyenkor, szombathe-
lyi átszállással. A nagyérdemû
még Réz András külföldi ka-
landjait is megismerhette, aki-

rõl kiderült, hogy „õt kérdezni
olyan, mintha egy XXXV. szá-
zadi virtuális információs köz-
pontot kollokváltatnál.” Én
azonban eredeti szándékom-
nak megfelelõen egy közelgõ
felvidéki kiránduláshoz keres-
géltem ötleteket, így aztán Réz
Andrást egy határozott mozdu-
lattal egyedül hagyva az orszá-
gleírásoknál magabiztosan rák-
likkeltem a Szlovákia linkre.

Valójában a szállásajánla-
tokhoz már nem sikerült eljut-

nom, a történelmi áttekintés
maradandó intellektuális él-
ménye ugyanis asztalhoz sze-
gezte az egeremet. Rögtön a
hatodik sorban megtudtam,
hogy a „Nagy Morvai Biroda-
lom” szétesését köve-
tõen „1018-ra az egész
Szlovákiát elfoglalták
a magyarok és ez így
is maradt a következõ
900 éven keresztül.”
Majd valódi reveláció-
ként ért, hogy „ami-
kor a törökök a 16. század ele-
jén lerohanták Magyarorszá-
got, a magyar fõváros Budáról
Bra-tislavába költözött.”
Ezekután nem csoda, hogy fel-
háborodással vettem tudomá-
sul a tényt, miszerint 1868 és
1918 között „erõltetett magya-
rosítási politikát vezettek be
Szlovákiában”, s megnyugvás-
sal csak az töltötte el a jogsér-
tések felett háborgó lelkemet,
hogy a „szovjet csapatok 1945
eleji elõrenyomulása láttán egy
csehszlovák kormány jött létre
Kosice városban”. 

Bár az anyag összeállítója
láthatóan megingott egy pilla-

natra, amikor egy alkalommal
egy bizonyos „Pozsony” látni-
valóiról értekezett, az eset sem-
miképpen nem tekinthetõ elõ-
re megfontolt szándékból, foly-
tatólagosan, nagy nyilvánosság

elõtt elkövetett magyarkodás-
nak.

„Alapvetõen informatikai
cég vagyunk” – ezt már a
webmester válaszolta érdeklõ-
dõ e-mailünkre (vö. „Minden,
ami utazás…”), hozzátéve:
nincs energiájuk és tudásuk az
országleírásokat felülbírálni,
amelyek egyébként a „nagy te-
kintélyû” lonelyplanet.com tü-
körfordításai. 

A megnyugató válasz után
már csak egyetlen gondolat
gyötri lelkemet: lehet, hogy
Réz András nem is a XXXV.
század virtuális információs
központja…?    – BENKÕ LEVENTE

havi nyertesünk rendha-
gyó módon nem mások
tappancsát nyalogatja fé-

nyesre, inkább a tükör elõtt do-
rombol – saját magának. A je-
lentõs anyagi javak felett disz-
ponáló üzletemberek néha
meglepõ hobbit választanak
maguknak: akad, aki topligás
futballcsapatokat kezd el gyûj-
teni, más valamilyen pártba vá-
sárolja be magát. Jaksity
György, a Budapesti Értéktõzs-
de elnöke a kispolgár bõrébe
bújik és politikai elit-ellenes
pamfletet fogalmaz. A Népsza-
badság gazdasági rovatában

megjelent írás összefoglalható
annyiban, hogy a politikusok
korruptsága miatt gyermekek
tízezrei éheznek és hajléktala-
nok fagynak meg az alujárók-
ban. 

A populista máz még a pub-
licisztikában megfogalmazott
értelmes és jogos észrevétele-
ket is teljesen hiteltelenné te-
szi. Egy olyan gazdasági szakte-
kintély sírdogál egyébként, aki
harmadik alabárdosként hálá-
san végszavazott Medgyessy Pé-
ter egyik tévéinterjújában.
Amit a rendszeres Orbán–Baló
csata mintájára vezettek volna
be, azonban ez a kezd-
ményezés is elhalt. Lásd még a

közös lista gondolatát, amit az
államférfit meg nem értõ go-
nosz politikusok szétszedtek,
mint tigris a tornazsákot. Meg-
lehetõsen meredek kijelentés
még az is, hogy nem igazán az
5,6%-os költségvetési hiány a
probléma, hanem a költségve-
tés azon 10%-a, melyet a politi-
kusok „eltulajdonítanak és el-
herdálnak”. Miközben kemé-
nyen ostorozza a közszférát, ál-
szemérmesen hallgat a ver-
senyszféra bejáratott mutyijai-
ról, csúszópénzeirõl és az eti-
kustól néha igencsak távol álló
üzleti gyakorlatáról. Az írás
minden bizonnyal megállná a
helyét bármely modern popu-
lista párt programjának része-
ként. A cikk végén Jaksity egy
mártír önérzetével mondja be-

le az arcunkba, hogy anyagi
pozíciói révén akár cinikusan
is szemlélhetné az egész jelen-
séget, de nem, õ a tízmillió ma-
gyar állampolgár egyikeként,
alkotmányos jogával élve kije-
lenti, hogy elég (a zenekar tust
húz, majd függöny). 
Ígérjük, hogy márciusi Cicu-
sunk kicsit megkésve ugyan,
de mindenféle nemzetrontó
lobbi-érdektõl mentesen do-
rombol Jaksity Györgynek.

– TURUL

Doromboló cicus-díj

E

A nu.hu bemutatja: 

Bratislavától
Kosicéig
AAmmiikkoorr  nnééhháánnyy  sszzáámmmmaall  eezzeellõõtttt  aa  kkoorrrriiddoorr..hhuu  jjóó--
vvoollttáábbóóll  vvoolltt  sszzeerreennccsséénnkk  bbeemmuuttaattnnii  JJoohhnnnnyy
WWeeiissssmmüülllleerr  ddáákkoorroommáánn  õõsseeiitt,,  mméégg  nneemm  ttuuddhhaatt--
ttuukk,,  hhooggyy  vvaallaahhooll  aa  mmeesssszzii  kkiibbeerrttéérrbbeenn  vváárr  mméégg
rráánnkk  eeggyy  mmáássiikk  mmaaggyyaarr  hhoonnllaapp,,  aammeellyy  SSzzlloovváákkiiaa
vvaallóóddii  ttöörrttéénneettéénneekk  bbeemmuuttaattáássaa  rréévvéénn  vvééggrree  lleettééppii
sszzeemmüünnkkrrõõll  aazz  iirrrreeddeennttiizzmmuuss  hháállyyooggáátt……  

G

Doromboló cicus-díj

»Réz Andrást egy határozott
mozdulattal egyedül hagyva 

az országleírásoknál 
magabiztosan ráklikkeltem 

a Szlovákia linkre«

Öndoromb
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–– MMiitt  sszzóóllttaakk  sszzüülleeii,,  aammiikkoorr  eell--
kkeezzddeetttt  íírráássssaall  ffooggllaallkkoozznnii??
NNeemm  ggoonnddoollttaakk  aarrrraa,,  hhooggyy  ssookk
lleesszz  aazz  íírróóeemmbbeerrbbõõll  aa  ccssaalláádd--
bbaann??
– Irodalmár családba szület-
tem, de valóban nem akartam
ezzel foglalkozni. Sokáig ope-
raénekesnek készültem, de vé-
gül mégis bölcsészkarra men-
tem; elsõ versem 1987-ben, el-
sõ kötetem 1992-ben jelent
meg. Azóta nincs megállás.
–– EEggyyiikk  aallaappííttóójjaa  ééss  sszzeerrkkeesszzttõõ--
jjee  aa  ddookkkk..hhuu  nneevvûû  iirrooddaallmmii
ppoorrttáállnnaakk,,  aahhoovvaa  bbáárrkkii  kküüllddhheett
vveerrsseett  bbíírráállaattrraa,,  eemmeelltt  ddííjjaass
ssmmss--sseell  ppeeddiigg  ttáámmooggaatthhaattjjuukk  iiss
aa  nneekküünnkk  tteettsszzõõ  íírrááss  sszzeerrzzõõjjéétt..
HHoonnnnaann  jjöötttt  aazz  ööttlleett,,  hhooggyy  aa
kkööllttéésszzeetteett  aa  lleeggmmooddeerrnneebbbb  ééss
lleeggttööbbbbeett  hhaasszznnáálltt  tteelleekkoommmmuu--
nniikkáácciióóss  eesszzkköözzöökkkkeell  ppáárroossíítt--
ssáákk??
– Jónás Tamás barátom fejébõl
pattant ki az ötlet, õ informati-
kusként jól ismerte a netet.
Úgy láttuk, hogy a világháló ad-
ta szabadság sok önjelölt géni-
usz felbukkanásával jár, és sok-
szor hiányzik az egészséges
szakmai kontroll. Az irodalmat
amúgy is ritkán tekintik an-
nak, ami: felkészültséget igény-
lõ, de mélyen emberi kommu-
nikációs csatornának: vagy fir-
kászok lenézett nyavalygását,
vagy félistenek sziklahajigálá-

sát látják benne. Ez a tájékozat-
lanság nagyon sokat árt a szak-
ma presztízsének. A pályakez-
dõket meg sokszor egyfajta ha-
zugul jótékony hangulat veszi
körül. Szükség van bizonyos
mércére, mert a versírás a köz-
hiedelemmel ellentétben nem
csak az ihleten és az alanyi len-
dületen múlik: egy bizonyos
szintig tanulható és elsajátítha-
tó szabályok, szempontok van-
nak. Nekünk is meg kellett ta-
nulnunk persze megfogalmaz-
ni olyan dolgokat, amelyeket
munka közben inkább csak
érez az ember. A dokk.hu be-
tölti a szerepét: olyan irodalmi
kikötõ az internet információs
tengerében, ahol nyugodtan le
lehet horgonyozni egy kis idõ-
re. Ráadásul sikerült tehetsé-
ges embereket is „fölfedez-
nünk”.
–– AA  ffööllffeeddeezzéésseekknnééll  mmaarraaddvvaa::
hhooggyyaann  ttaalláálltt  rráá  aa  bbeellggaa  iirrooddaa--
lloommrraa,,  aa  mmûûffoorrddííttáássrraa??
– Ösztöndíjjal eltölthettem egy
kis idõt Párizsban és Brüsszel-
ben egyaránt. A francia nyelvû
belga irodalomban az ország
határhelyzetébõl adódó konf-
liktusok, az identitások sokfé-
lesége miatt a közép-európai-
hoz hasonló világszemlélet és
humor alakult ki. A belga iro-
dalom vidám és szomorú, gu-
nyoros és negédes, provokatív

és visszafogott, egyszóval: em-
beri, nagyon emberi.
–– ÖÖnn  ggyyaakkrraann  sszzeerreeppeell  kkööllttõõii
eesstteekkeenn,,  oollvvaass  ffööll  FFrraanncciiaaoorr--
sszzáággbbaann,,  BBeellggiiuummbbaann..  HHooggyyaann
ffooggaaddjjáákk  aa  mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmaatt,,
kkuullttúúrráátt  aazz  eemmbbeerreekk??
– A franciák egy része kíváncsi-
sággal fordul a magyar iroda-
lom felé. Két évvel ezelõtt pél-
dául Burgundia és Champagne
határán, Villon falucskába vol-
tam hivatalos egy költõfesztivál-
ra. A száz állandó lakosú telepü-
lésen egy helyi tanárember ki-
gondolta és megszervezte a ren-
dezvényt, ahova külföldi alkotó-
kat is hívott. Én is a résztvevõk
között voltam és elbûvölt, amit
láttam: az estünkön körülbelül
nyolcvanan szorongtak, és töb-
beknek annyira tetszett a dolog,
hogy a következõ napokban jöt-
tek velünk a többi településen
megtartott felolvasásokra is. Az
érzékenység mellett persze nyil-
ván anyagi függetlenség is kell
ahhoz, hogy például egy nyugdí-
jas házaspár ráérjen ilyesmire.
De ugyanilyen nyitottságot és kí-
váncsiságot tapasztaltam Párizs-

ban, a Sorbonne nagytermében,
ahol 6-700 ember elõtt a Kaláka
együttes mûsorát kommentál-
tam.
–– EEggyyiikk  kkrriittiikkuussaa  kkaattoolliikkuuss  kkööllttõõ--
nneekk  nneevveezzttee  ÖÖnntt..  EEggyyeettéérrtt  eezzzzeell  aa
mmeeggáállllaappííttáássssaall??
– Pilinszky (Claudeltõl kölcsön-
zött) kifejezésével inkább úgy
mondanám: katolikus és költõ.
Nehezen tudnám azonban beil-
leszteni költészetemet a magyar
katolikus költõi hagyományba.
Weöres Sándor írta, hogy min-
den emberben ott él egy szent és
egy tömeggyilkos. Ha katolikus
költészet, hogy minden vers repe-
szeire robbantja, majd újból ösz-
szerakja a világot, akkor egye pe-
nész, vállalom. 2000-ben megje-
lent, öt szent lírai érzékeléseit, tü-
körcserepeit összegereblyézõ Öt
seb címû kötetemben név szerint
egyszer sem szerepel Isten (ezt
számítógépes keresõvel ellenõriz-
tem), pedig minden vers Róla
szól. A szemérmesség talán abból
ered: megtérésemet mélyebb do-
lognak tartom annál, hogy kiáll-
jak vele a hetipiacra. A hit olyan
nekem, mint a halnak a víz: nem
kémiai képlet, hanem éltetõ
elem.    – ABLONCZY BÁLINT

VVeerrsseett  ééss  ddrráámmáátt  íírr,,  hhoonnllaappoott,,  ffoollyyóóiirraattoott  ééss  aannttoollóóggii--
áátt  sszzeerrkkeesszztt,,  ttaanníítt  aa  PPáázzmmáánnyy  PPéétteerr  KKaattoolliikkuuss  EEggyyee--
tteemm  mmaaggyyaarr  ééss  ffrraanncciiaa  sszzaakkáánn  aazz  iiddéénn  hhaarrmmiinncchháárroomm
éévveess  LLaacckkffii  JJáánnooss  kkööllttõõ,,  aakkii  llaappuunnkknnaakk  aaddootttt  iinntteerrjjúú--
jjáábbaann  sszzaakkmmáárróóll,,  iinntteerrnneettrrõõll,,  éélleettrrõõll  bbeesszzéélltt..  AA  JJóózzsseeff
AAttttiillaa--,,  IIllllyyééss  GGyyuullaa--  ééss  SSaallvvaattoorree  QQuuaassiimmooddoo--ddííjjaass  aall--
kkoottóónnaakk  hhaatt  vveerrsseess--  ééss  ttiizzeennhhaatt  mmûûffoorrddííttáásskköötteettee  jjee--
lleenntt  mmeegg..  AA  ffrraanncciiaa  nnyyeellvvûû  bbeellggaa  iirrooddaalloommnnaakk  nneemm  iiss
rreennddkkíívvüüllii,,  nneemm  iiss  mmeegghhaattaallmmaazzootttt,,  ssookkkkaall  iinnkkáábbbb  eell--
kköötteelleezzeetttt  ééss  11999988--bbaann  bbeellggaa  ffoorrddííttóóii  ddííjjjjaall  kkiittüünntteetteetttt
nnaaggyykköövveettee  hhaazzáánnkkbbaann  LLaacckkffii  JJáánnooss..

A szent és a tömeggyilkos – Lackfi János költészetérõl

Villon és az irodalmi kikötõ

„Szükség van bizonyos mércére”

Lackfi János
AZ ARNOLFINI-HÁZASPÁR

Lassan egybemos bennünket a
lágyan szitáló háttér.
Éjjel helyetted én vajúdok
s te korrektúrázol helyettem.
És nem tudjuk már, kivel esett meg
ez vagy az és vadul vitázunk,
védve a másik igazát.
Lassan ugyanazokat az ízeket
szeretjük, éretlen konokságból
ártok magamnak,
eszem erõset, iszogatom kávém, borom,
gyújtok rá a hátad mögött,
akár sunyi kamasz.
S néha erõt vesz rajtam a vágy, hogy
saját szagom legyen,
mint egy kutyának,
a közös gyógynövény-dezodor
helyett férfi-sprayt
fújok magamra.
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