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rissen kinevezett miniszterelökünk kétségtelenül új színt ho-
zott köztársasági hétköznapjainkba. Éjt nappallá téve avat hű-
tőalkatrész-gyárat, vesz részt érettségi találkozón, látogat

édesanyjához, egyeztet japán császárral és hagy állva kormányőrsé-
get. Lendületét értő szemmel figyelik a sajtó kegyetlen tollú munka-
társai, s próbálják legalább megközelítően visszaadni olvasóiknak-
nézőiknek-hallgatóiknak mindazt a jót, amit Gyurcsány Ferenctől
kap a nemzet nap nap után.

A máskor oly távolságtartó Figyelő „baloldali tigrisnek” titulálja
Gyurcsányt, szerkesztőségi véleménye szerint színrelépésével véget ért a posztkommu-
nizmus a magyar politika baloldalán és azt sem mulasztják el tudomásunkra hozni,
hogy „barátainak csak Ferike”. A Népszabadság „Gyurcsány felkereste édesanyját Pá-
pán” tartalmú írásai olyanok, mintha valami bulvárlap számolna be egy valóság-show
sztárról, vagy éppen a Beijing Daily a kínai főtitkárról. A Heti Hetes éles nyelvű sztár-
jait is cserben hagyja humorérzékük, ha a miniszterelnök kerül szóba, komoly arccal
tesznek hitet mellette, szónoki tehetségéről és talpraesettségéről áradoznak.

Pedig akadnak itt olyan fejlemények, melyek néhány éve, a Köztársaság kevésbé idil-
li időszakában még minden bizonnyal a populizmus és a diktatúra rémképét idézték
volna fel a most boldogan tapsikoló értelmiségiekben. „Inkább egyheti plusz nyugdíj,
mint újabb fegyverek.” – így indokolta a miniszterelnök, hogy miért nem teljesíti Ma-
gyarország jövő évre vállalt NA-
TO-kötelezettségeit, melyek pri-
oritásáról eddig a konszenzus
volt a meghatározó politikai
erők között. Hasonló a helyzet
a jegybank-törvény tervezett
módosításával (amelyet formá-
lisan ugyan 3 kormánypárti
képviselő terjesztett az Országgyűlés elé, ám láthatóan bírja a kormányzat támogatását),
ami ellen az Európai Központi Bank tiltkozik. Ennek révén Gyurcsány delegálhatná a
kormánytól elvileg független Jegybank Monetáris Tanácsa tagjainak közel felét, a többi-
ek (az elnök és az alelnök kivételével) kinevezéséhez pedig szintén szükség lenne az
egyetértésére.  Az ellenzéki sajtóorgánumok diszkriminiációjáról és elszigeteléséről szó-
ló nem hivatalos, többször cáfolt, de a gyakorlatban mégis érvényesülő kormányzati el-
határozás a demokratikus elkötelezettség hitelét erősíti. Egy kormánydöntés értelmé-
ben bizonyos esetekben a miniszterelnök egymaga is alkothat jogszabályt, azaz bocsát-
hat ki kormányrendeletet, ami bevett megoldás – királyok és diktátorok esetében.
Gyurcsány első másfél hónapjának legszebb húzása mégis egy kitüntetés, melyet saját
bevallása szerint azért adományozott egy idős, szocialista képviselőnek, mert betegsége
ellenére is bement az Országgyűlésbe, hogy megszavazza őt miniszterelnöknek.

Gyurcsány Ferenc színrelépése óta a kormánypárti véleményformálók megnyilvánu-
lásai egyértelműen mutatják: nem az fájt nekik, hogy Orbán úgy politizált, ahogy, ha-
nem hogy nem az ő oldalukon. Orbán-irigységük volt, amit most boldogan kompenzál-
nak.                                                                                      – BALOGH ÁKOS GERGELY

Pedig akadnak itt olyan fejlemények,
melyek néhány éve, a Köztársaság

kevésbé idilli idoszakában még minden
bizonnyal a populizmus és a diktatúra

rémképét idézték volna fel a most
boldogan tapsikoló értelmiségiekben
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• A nemzet serpája
A progresszív governance-szal
kapcsolatban a serpa megfogal-
mazás teljesen természetes, így
hívják azt az egy embert, aki az
adott kormányfőt, vagy államfőt
kíséri a zárt ajtók mögött zajló
megbeszéléseken. (Batiz András
kormányszóvivő, radio.hu)
Kérem, a progresszió az prog-
resszió.

• Felszólító kérelem
A Bizottság hasonló problémák
miatt az év elején felszólító levél-
ben kérte Olaszországot és Né-
metországot a szükséges lépések
megtételére. (Index, 2004. októ-
ber 15.)
Határozott kérést intézett,
ahogy a diplomata mondja.

• Oreseanutól Orbánig
…Oreseanu dédnagyapából, Or-
sós, majd Orbán lett a család ne-
ve. Mihály nagyapó már erdélyi
szegkovácsként, cigányvajda-

ként kereste meg a mindennapi
betevőt… A már Orbánként is-
mert család életében azonban
van egy aprócska sárdarabocs-
ka. Mi 1956-ot forradalomnak
hívtuk, Mihály nagyapó azon-
ban ellenforradalomnak. Sőt,
önéletrajza szerint annak leveré-
sében is részt vett. Meg is kapta
az érte járó fityegőt, mint ahogy
Orbán édesapja karrierje is azért
ívelhetett olyan gyorsan felfelé,
mert tizenhét évesen, egykori
ÁVH-sokat is megszégyenítő mó-
don vallatta a forradalom ismert
és ismeretlen katonáit. Hát, in-
nen indult el a mi Viktorunk,
aki a Kádár jobb kezének tartott
Aczél Györgynek köszönhetően,
Soros György jótékony anyagi
támogatása mellett Nyugaton
diplomázhatott, s lett Kádárék
kinevezett „ellensége”… (Laka-
tos Pál „Viktor, a tengerek győ-
zője” c. cikkéből, Magyar Világ
2004. szeptember) 
Lakatos, a családfakutató.

• Paranoia
Furcsa látogatásoknak nevezte a
magyar politikusok gyakori er-
délyi utazásait és követelte a ma-
gyar hivatalos személyek semmi-
vel sem indokolt romániai ma-
gánlátogatásainak megritkítását
a Cronica Română napilap. 
A cikk szerzője leszögezi: „bárki
van hatalmon Budapesten, a di-
verzió, amelynek tárgya a mi
Transsylvaniánk, folytatódni fog.”
(www.3szek.ro 2004. október 1.)
A magyarok már a spájzban
vannak!

• Munkamánia
A színésznő tudatosan választot-
ta egykor a pornózást, ám né-
hány forgatást követően vissza-
vonult. A lány tanulni akart, ám
annyira hiányzott neki a munka,
hogy nemrégiben újrakezdte a

pornófilmezést. (Club 54 maga-
zin, 2004. október 5.)
Első a munka, aztán a szóra-
kozás!

• Károlyi, a békeosztó
Károlyi Mihály „a földosztó
gróf” előbb miniszterelnöke,
majd államelnöke ezen az őszi
napon megszülető őszirózsával
köszöntött köztársaságnak. Pol-
gári szabadságot, jogegyenlősé-
get, békét, méltányos békét hirde-
tett az országban. (Szász István,
Népszava, 2004. október 30.)
Milyen lett volna a méltányta-
lan béke?

• Leszakadók kérték
A magát jobboldaliként aposzt-
rofáló pártszövetség ugyan válto-
zatlan sikerrel beszél a
nemzetieskedő-keresztényieskedő,
érzelmi radikalizmustól túlfűtött
„lényeglátókhoz”, egyre keveseb-
bet tud ajánlani az európai kö-
zösségbe betagolódni kívánó,
ideológiai ortodoxiában nem
szenvedő, korszerű világértelme-
zést kereső, progresszív polgá-
roknak – és végképp semmit a
társadalmi szolidaritásra szoru-
ló, úgynevezett leszakadóknak.
(Mészáros Tamás, 168 óra,
2004. október 27.)
És akkor ezt most így hogy?
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Isten ostora
„Lányok ti zsiványok valóra 
váltom legvadabb álmotok, 
testközelbe kerül hozzátok 
vágyatok, de jaj, nehogy 
megégessétek magatok,
Attila izzó tekintetével vár
rátok.” 
(Kócs Attila ars poeticája a
SexMission chippendale-csapat
honlapján)
Egy XXI. századi misszionárius.

Tisztelt Olvasóink!
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LAPZSEMLE EXTRA

Besztof turulmadar.hu
Nagy Károly Frank király min-
den baj okának a Hunokat tartot-
ta – pedig Etelének köszönhetik
a Frankok, hogy Galliát meghó-
díthatták. Trianonban azok fosz-
tottak meg országunk 2/3-ától,
akik nekünk köszönhetik szabad-
ságukat és nemzeti létüket! 

Kulturális színvonal tekinteté-
ben az Ázsiai Hun birodalom, a
Parthus Birodalom és sumér Ba-
bilon utódai, a hunok – messze
felette állnak a primitív germá-
noknak, de a rómaiaknak és a
görögöknek is.

A magyar kultúra a Habsburg
uralom alatti időkben vált ketté
– egy német és nyugati szellemi-
ségű csoportra, és egy keleti ori-
entációjú népi irányzatra. A Mo-
narchia bukása után ez a ketté-
válás az urbánus és a népi írók
közötti szétválásban testesült

meg. A nyugati szellemiségűek,
az urbánusok elvesztették hatal-
mi bázisul az osztrák uralkodó-
házat, de kultúrális életben be-
töltött pozícióikat megőrizték 
– és kíméletlenül el akarnak ti-
porni minden népi hangot ma is. 

(István) Koppány birtokait –
köztük az én szülőfalumat is –
az őt segítő külföldi lovagok, és
a hozzá hasonlóan kereszténnyé
lett magyarok között osztotta fel.

A művéből szerencsére a pusztí-
tás nem lehetett teljes. Már azért
sem, mert utód nélkül halt meg.
Fia, Imre herceg fiatalon meg-
halt, és az egyház sietve a szent-
jei köré sorolta őt is és apját is. 

Ez a korona a legrégebbi egész
Európában! Az angol korona
vagy a Romanovoké, új keletű
bóvli a magyarokéhoz képest. 



7 Kovács Lász ló
a hónap vesztese

8 Bat iz  András
a hónap nyertese

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

kormányzati pr, amelynek
meghonosításában még
az Orbán-kormány jeles-

kedett, most ért el alulmúlha-
tatlan pontjára. Már a bulvár is
jó, itt tartunk. A legbulvárabb
bulvár. Hadd ne dicsérjem a
Blikket, de, igen, a Fókusz (és
párja) nála is durvább régió –
elég csak arra gondolni, ami-
kor este hétkor pornósztárok
mesélték el, mit kell egy férfi-
nak fogyasztania, hogy jóízű le-
gyen az ondója (mit mondunk
ilyenkor egy gyereknek?).
Ugyanezen a hangon ezután
azt halljuk majd, hogy a 13. ha-
vi nyugdíj esedékes része. A
frissen kinevezett szóvivő out-
putja így szólt napokon keresz-
tül: értem a köz nyelvét, a köz
problémáival találkoztam ed-
dig is. Hát, amit az előbb idéz-
tem, az a köz problémája. Meg
néhány elszenesedett láb. Meg
egy-két harminc métert zuhant
öngyilkos feje – húsz centiről.
Ez a köz problémája. De most
beköszöntött a Harmadiknak
Nevezett Köztársaság. Amikor
már a bulvár is. Már az is.

agyarország az EU nyelvi szempont-
ból halmozottan hátrányos tagálla-
ma. Elszigeteltségünk oldása nemzeti

program kéne legyen, ehelyett úgy tűnik,
mintha némely egyetemek mindenáron szaba-
dulni szeretnének az idegennyelv-tanítás nyű-
gétől. Nyelvóraszám-csökkentés, óraösszevo-
nás, órarövidítés – évek óta megszokott a fel-
sőoktatásban. Érdekes módon azonban, az
egyetemi nyelvtanítás színvonalának csökken-
tésével párhuzamosan elszaporodtak a nyelv-
vizsgaközpontok. „Megtörjük a Rigó utca mo-
nopóliumát” felkiáltással vizsgahelyek sorát akkreditálták, ame-
lyek azután egymással versengve kínálják az alap-, közép- és fel-
sőfokú nyelvvizsgákat. Ennek következtében persze, amióta a –
ki tudja már, melyik – kormány felszabadította a nyelvvizsgák pi-
acát, időnként vad pletykák süvítenek végig a diákok között ar-
ról, hogy melyik egyetem nyelvvizsgája a legkönnyebb angolból,
netán franciából és melyiké németből. Nos, akár igazak a plety-
kák, akár nem, amiről szólnak, logikus: ha a vizsgázók helyett a
vizsgáztatók versenyeznek, akkor nem a tudás minősül, hanem
a vizsgák engedékenysége.

A verseny helyénvalóságának alapvető félreértése persze nem
az Oktatási Minisztérium privilégiuma. Példa erre a „zöldkártya”
kiadásának, tehát a gépkocsik környezetvédelmi vizsgálatának
mai rendszere. Ennek jegyében több száz műhely versenyez azért,
hogy az autósok náluk igazoltassák járművük károsanyag-kibocsá-
tásának törvényes mértékét. Az eredmény ismét csak amilyen siral-
mas, olyan logikus: ha négy keréken gördülő matuzsálemünk
vagy újszerű, de agyonhajszolt dízelünk x műhelyben megbukik,
egyszerűen vállat vonunk, odébbállunk és nekifutunk máshol. A
visszaélés lehetőségének oka itt is a helyét tévesztett verseny,
amelynek nyomására nem a gépkocsik próbálják megütni a mér-
cét, hanem a mérce hajlik az autók rozsdás kipufogója alá.

Létezik persze – és jóval gyakoribb, hiszen évtizedeken keresz-
tül burjánzott – a hatósági monopóliummal történő visszaélés is.
Ilyen például a regionális vízművek által megállapított tervezési
ár, a legtöbb önkormányzat által kivetett helyi adó mértéke, a me-
redeken emelkedő repülőtéri illeték vagy éppen az Európai Unió-
hoz való csatlakozásunk kevés, már ma is megtapasztalható elő-
nyének megnyirbálására bevezetett gépkocsi regisztrációs díj. 

Mégsem ezek, hanem a verseny fogalmával való fentebbi vissza-
élések igazán tanulságosak, hiszen torz mivoltuk éppen piacorien-
táltságukból fakad. Létrejöttük forrásvidékén – a műveletlenség és
a szakmai inkompetencia mellett – felsejlik a mai magyar hatósá-
gok vészes önbizalomhiánya, ami egyrészt az alulfizetettség kény-
szerképzetéből, másrészt a szocialista idők legitimációs deficitjéből
fakad. Magabiztos hatóság nélkül viszont nincs hatékony államigaz-
gatás, ami nélkül pedig Magyarország előbb-utóbb tényleg „élhetet-
len ország” lesz, hogy Friderikusz Sándor minapi, Esterházy Péter
kitüntetése alkalmából elejtett közszolgálatias fordulatával éljek. 
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ögöttünk az októberi
napsütés, és új kormá-
nyunk diplomáciai of-

fenzívája, aminek eredménye-
képpen a miniszterelnökünk
mobiljába olyan nevek kerül-
tek be, mint Tony, Geri, Aki cs.
és Micsi cs.né, természetesen a
hozzájuk tartozó privát mobil-
számmal. Külpolitikailag tehát
vonalban vagyunk. Itthon
Zuschlag bonmotján kívül leg-
inkább a követhetetlené vált
hazai médiapolgárháború ér-
demelt figyelmet. Magyar Hír-

lap önfenntartásba fordulása,
Népszava kontra Matula,
Andrassew kontra újságírói
szakma, Bayer kontra Bencsik,
Liszkay kontra Kerényi,
Koczián kontra Hír TV. De mi-
vel nekünk nem osztottak la-
pot, mi sem ástuk be magun-
kat a lövészárokba, inkább kí-
vülállóként figyeltük, mi lett a
Magyar Bálint kontra magyar
felsőoktatás, a Demszky kontra
Felkay, Kulcsár kontra ügyész-
ség, Törökország kontra EU, il-
letve a Felcsút kontra Debre-
cen végeredménye. Akik pedig
Oli bácsihoz igazítják a vélemé-
nyüket, azoknak jó hírrel szol-
gálhatunk. Véleményük lehet
Budapestről is.  

PÁKOZDI IMRE

„A szerkesztő azt üzente”

Csalóka 
napfény

lyan Götterdämme-
rungot láttunk az el-
múlt hónapokban,

hogy minket már semmi
nem lep meg. A magyar poli-
tikai élet Pom-Pom-ja, aki
bámulatosan tudja változtat-
ni az alakját: a Szocialista
Párt Kémiatanára, aki gyor-
sította a részecskéket rende-
sen, a Nemzet Oktatástech-
nikusa, aki szorgosan cipelte
az  írásvetítőt osztályterem-
ből a kémiaszertárba, a Bal-
oldal Népének Gondterhelt
Susztere, aki az ajkai közül
kilógó szögek mellől oda-
odaszúrt a jobboldalnak.
Szóval a Nagy Kamionos
nincs többé. Még ha marad
is európai kormánytag, ezt a
hercehurcát legfeljebb Újhe-
lyi Istvánnak  kívánnánk.  S
még az is megtörténhet,
hogy a közmondásos két
szék közé. De akkor mi már
nem fogunk kacagni. A mo-
soly végérvényesen az ar-
cunkra fagy és nincs az az
energiahordozó amelyik
felolvasztaná.

O

M

Ha a pálya versenyez,
a versenyzõ pihen

MA
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Budapest nagyobbik ellen-
zéki frakcióját alig több
mint egy éve irányító

Kupper András május óta buda-
pesti elnöki mandátummal
megerősítve koptatja a főpolgár-
mestert. Feltúrták a sztorit, a
sajtó pedig páros lábbal csúszott
be. Tagadhatatlan, ez a harcmo-
dor villámcsapásszerűen érte a
város kormányzását mellék-
üzemágban végző nagypályását.
Emlékezetes, A szólás szabadsá-
ga című műsorban Demszky ér-
tetlenséggel a hangjában jelez-
te, őt eddig a média nem szur-
kálta, most van először ilyen
helyzetben, akár le is döfhetik.

Mintha a lapok tettektől függet-
lenül ítélkeznének élet és halál
fölött. Burokban született –
mondhatnánk –, ám ez a burok
most megrepedni látszik.

Karrierbontás
Siker, pénz, nők, csillogás… az
egységsugarú állampolgár szá-
mára is könnyen értelmezhető
kulcsszavak. Átlátható összefüg-
gések, miként a kátyú, a kutya-
szar vagy a lángoló buszok.
Ezek a témák „ülnek” igazán.
Az összeférhetetlenség nem
ilyen. Rigorózus jogszabályi
meghatározások az egy időben
betölthető, illetve be nem tölt-

hető tisztségek köréről. Főváro-
si Ferenc meg a többiek pedig –
ezek már csak ilyenek – szíve-
sebben vásárolnak Blikket,
mint Magyar Közlönyt. 

Ezen a síkon tehát önmagá-
ban az ügy közérthetővé tételé-
vel nagyot lépett előre a főváro-
si ellenzék. Fritz Tamás polito-
lógus szerint az amúgy is elfá-
radt városvezetés kénytelen volt
védelmezni egy vesztett pályán
mozgó főpolgármestert. A Fi-
desz átvette a kezdeményezést
és olyan irányba tematizálja a
közbeszédet, amire a város lakói
érzékenyek. Az összeférhetetlen-
ség ügye eszköz volt arra, hogy
ráirányítsa a figyelmet arra,
hogy Demszky Gábor visszaélt a
hatalmával, és sokáig olyan po-
zíciót is fogni akart, ami jogilag
minimum aggályos. Azzal, hogy
végül brüsszeli székét elengedni
kényszerült, újabb szakaszgyő-
zelmet könyvelhetett az oppozí-
ció. 

Az összeférhetetlenségi ügy a
koalíciós partnerre is ki-
józanítólag kezdett hatni. Gy.
Németh Erzsébet az Info Rádió
Aréna című műsorában már
megkezdte a lehátrálást az örök
és megbonthatatlan barátság
doktrínájáról. Bár a Fővárosi
Közgyűlés termében szocialista

szavazatokkal kétszer is elfogad-
ták az összeférhetetlenséget el-
utasító határozatot, ezt már in-
dokolni nemcsak hogy nem tud-
ta (a törvény szelleméből indul-
tunk ki), de nem is igazán akar-
ta. Szavaiból kicsendült ugyan-
akkor, hogy a Gyurcsány Fe-
renccel kötött megállapodás ér-
telmében Budapest fokozatos
„dinamizálásában” csak 2006-
ig feszül vállhoz a váll. 

Rámozdultak
A fővárosi szocialisták öntudat-
ra ébredése Gyurcsány minisz-
terelnöki színrelépésétől datál-
ható. Ebből az aspektusból is ér-
demes egy kósza pillantást vetni
Demszky álláshalmozási ügyé-

Folyamatos nyomás alatt Demszky Gábor főpolgármester

Lejtmenet
Nehéz pályára kényszerítette a fővárosi ellen-
zék Budapest főpolgármesterét, amikor au-
gusztusban összeférhetetlenségi eljárást kezde-
ményezett Demszky Gábor ellen európai parla-
menti és főpolgármesteri tisztsége okán. Az üte-
mezéssel nem volt hiba. A bulvár média által
„dzsentri allűrökként” emlegetett elhajlások
nyomán amúgy is megrogyott városvezető ezút-
tal direktbe kapta a gyomrost. 

Viszonlátásra? – Aba Botond és Demszky Gábor a felújított Blaha Lujza téri metrómegálló mozgólépcsõjén

A
● Május 1. Az SZDSZ az EP-

választásokon két mandátu-
mot szerzett, Demszky Gá-
bor és Szent-Iványi István
kapott képviselői megbízást

● Július 20. Demszky Gábor
átveszi uniós képviselői
megbízólevelét

● Augusztus 20. Letelik az
összeférhetetlenség meg-
szüntetésére szabott 30 na-
pos türelmi idő

● Szeptember 23. A Fővárosi
Közgyűlés határozatban
mondja ki, nem összeférhe-
tetlen a két poszt

● Szeptember 27. Gyurcsány
Ferenc indoklás nélkül me-
neszti Felkai László köz-
igazgatási hivatalvezetőt,
utóda Forgács Imre

● Október 6. Forgács Imre
közleményben tudatja sze-
rinte is összeférhetetlen
Demszky két tisztsége

● Október 7. Demszky Gábor
lemond európai parlamenti
mandátumáról

● Október 18. A Fidesz –
MKDSZ frakció a Fővárosi
Főügyészségtől kér segítsé-
get az ügy bíróság előtti tisz-
tázáshoz

Kronológia
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re. Felkai László a Fővárosi
Közigazgatási Hivatal
(Gyurcsány Ferenc közben-
járása által) menesztett vezetője
ugyanis a főpolgármestert bíró-
ság elé küldte volna. Ha pedig
Felkait nem kaszálták volna el
időben, Demszky mondhatott
volna búcsút a fővárosnak. Ez
pedig a szabaddemokratákat
szomoríthatta volna el annyira,
hogy bánatukban a miniszterel-
nökről döntő parlamenti szava-
záskor a „nem” gombot nyomták
volna meg néhányan. A sorstra-
gédiák láncolatát izomból megol-
dó miniszterelnök ereje teljében
már kevésbé volt megértő partne-
rével szemben, s a Miniszterelnö-
kiből a Közigazgatási Hivatalba
leküldött Forgács Imre által, ha
nem is Budapestet, de – meg-
fricskázva a városvezetőt, Brüsz-
szelt elvette Demszkytől. 

A Fidesz háza táján persze a
főpolgármester levadászása lett
beállítva alapértelmezésként.
Erre azonban szakértők szerint
még egy ideig várni kell. Bár a
Szövetség fővárosi csapatát viszi
előre a lendület, egy esetleges
előrehozott főpolgármester vá-
lasztás bekövetkeztekor ugyan-
úgy nem látszik a felépítendő
emberük, mint az SZDSZ-nek
vagy a szocialistáknak. Fritz Ta-
más Pokorni Zoltán nevét említi
esélyesként, Demszky Gábor
egyik sajtóközleménye pedig
Kupper Andrást szólítja fel arra,
hogy fékezze városvezetői ambí-
cióit.

Bár beígérte 2006-os újrain-
dulását, egyre kevesebben hi-
szik, hogy a főpolgármester ké-
pes újra megtalálni egykori ar-
cát. Elég kinyitni egy napilapot,
s a nép hangja nem hagy kétsé-
get. „Demszky Gábor fő bűne,
hogy nem oldotta meg a közle-
kedés gondjait. Ezért kellett vol-
na kirúgni, nem pedig a nyaraló
meg a terepjáró miatt haragud-
ni rá” – sóhajtja konkrétan egy
nyugalmazott tisztviselő. A VII.
és XI. kerületi szocialista polgár-
mester is (gyökös, törzsökös

Gyurcsány-helytartó mindkettő)
már Demszky helyére gyúr. És
akkor még nem említettük a Fi-
desz holdudvarához tartózó
Cselovszki Zoltánt, aki az Új Bu-
dapest Központ rejtélyes csarno-
kai egyikében ül egy nagy ha-
lom koncepción és rendületle-
nül sző.

Válóper?
A brüsszeli mandátum elveszté-
sével látszólag nyugvópontra ke-
rült a kínos történet. Demszky
Gábor bejelentette, az összefér-
hetetlenség megszűnt. Bőhm
András és Gyuriczáné Németh
Erzsébet is egybehangzóan állít-
ják: az ügy lezárult. Ezt az állás-
pontot igazolta vissza Forgács
Imre főhivatalnok nyilvánosság-
ra hozott jogi álláspontja is, mely
szerint nincs oka arra, hogy az-
tán a bírósághoz forduljon. 

Ha a nyári zuhanórepülés
helyszíne a média volt, akkor
az EP-mandátum beáldozásá-
val épp a médián keresztül ta-
lálhat egérutat az érintett.
Demszky jogvégzett emberként
nyilván tudja, hogy hazardíro-
zott. Ugyanis kövér ötven napig
fennállt az összeférhetetlenség,
s Kupper András ezt nem hagy-
ja ki. A frakcióvezető szerint bí-
róságnak kellene kimondania,
hogy ebben az időszakban a fő-
polgármester jogszerűen ho-
zott-e döntéseket. Ha nem,
Demszky bedől. Ám Forgács
Imre nem partner ebben. A Fi-
desz a miértet illetőleg a Fővá-
rosi Főügyészség előtt ad a hi-
vatalvezetőnek indoklási lehe-
tőséget. Jogilag a jobboldal sze-
rint megáll az érvelés, ám a mé-
dia már nem vevő az ilyen fi-
nomságokra, mint „sztori”, ki-

került az érdeklődés közép-
pontjából.

Kolláth György alkotmány-
jogász biztos abban, hogy a Fő-
városi Főügyészségnek ebben a
történetben nem osztottak la-
pot. A média által előszeretettel
foglalkoztatott szakember állít-
ja, az ügy jogi alapját képező ön-
kormányzati törvény rendszer-
hibájából adódóan monopol-
helyzetbe hozza a közigazgatási
hivatal vezetőjét. Aktuálisan te-
hát Forgács Imrén túl nincs
élet. Kolláth annyit hozzátesz
még, hogy természetes, amit az
ellenzéki frakció tesz, ugyanak-
kor jogilag kamunak nevezte a
főügyészség belekeverését. Mi
több, a két tisztséget egy időben
birtokló főpolgármester dönté-
seit sem lehet megkérdőjelezni
szerinte. 

A bulvármédiából a hivatásos
és botcsinálta jogászok terrénu-
mába utalt ügy pikantériája,
hogy a Fővárosi Közgyűlés hatá-
rozatban mondta ki, a két tiszt-
ség nem összeférhetetlen. Jelen-
legi helyzet szerint tehát egy jog-
sértő határozat van érvényben,
ám Forgács Imre ezt eddig nem
kifogásolta, nem tett törvényes-
ségi észrevételt. Érdekes megol-
dási javaslatot vázolt az UFi-nak
Kolláth. Az elgondolás szerint
maga a Közgyűlés vághatná át a
gordiuszi csomót azzal, hogy sa-
ját hatáskörben módosítja a ha-
tározatát.

Jegyezzük meg, ezzel a város-
házi többség igazolná a gyanút,
hogy Demszky érdekei szerint
szavaz, hol így, hol úgy. Az effaj-
ta önrevízió pedig nem vetne jó
fényt a magukat jogállam hívei-
nek beállító kormányzó erőkre.

Legfrissebb információink
szerint, Forgács Imre az ügyben
informális egyeztetést tartott
szükségesnek Kupper András-
sal, ez azonban az ügyészség
munkatársainak a Közigazgatá-
si Hivatalban tett látogatása mi-
att egyelőre késik. Demszky Gá-
bor hosszú és kemény tél elé
néz.                   – BÁNSZKY ERVIN

A fõvárosi szocialisták öntudatra
ébredése Gyurcsány miniszterelnöki

színrelépésétõl datálható
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Távozóban – Felkai László, a Fõvárosi Közigazgatási Hivatal leváltott vezetõje
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Szöveg: Salgói Ernõ Fotó: Ufi/Késmárki Péter

Bálint barátodék kicsit túlpörögtek – mondom az egyetem folyosóján az
SZDSZ-aktivista voltát nyíltan és büszkén vállaló kollegának. – Olvastad az új
liberális eftévé-tervezetet? A kolléga erre sírva fakad, egy teszkós nejlonzacs-
kót húz a fejére, s bemenekül a fűtetlen szemináriumi terembe, hogy ott szé-
gyellje magát. Minden oka megvan rá.

Felsőoktatási reform Magyar módra

Végelgyengülés
felsõfokon

Felsőoktatási reform Magyar módra

Végelgyengülés
felsõfokon
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z év elején lapunk az elsők
között számolt be a felső-
oktatás készülő reformjá-

ról, a magyar felsőoktatási rend-
szer feldúlására irányuló törek-
vésekről (Az ország, amely túl
sokat tudott, UFI 2004/2). Az-
óta sok víz s miegymás lefolyt
Magyar Bálint luxusvillájának
csatornáján, de a reformok fő
elemei nem változtak, csupán a
helyesírási hibák egy részét javí-
tották ki a sok tízmillióért elké-
szített szakértői anyagban,
amely így törvénytervezetté
érett. Az új felsőoktatási tör-
vényt (Ftv.) várhatóan idén no-
vemberben fogadja el a parla-
ment, szövege szeptember óta
tölthető le az Oktatási Miniszté-
rium (OM) honlapjáról. Tudjuk,
hogy nektek mi a jó – üzenik a
tervezetben a Szalay utcából az
egyetemeknek és főiskoláknak
–, merjük megcsinálni nektek a
jót, ha akarjátok, ha nem; a
hasznot pedig zsebre tesszük.

Elvi alapok
Az Ftv. tervezete tisztán tükrözi
azt az ultraliberális szemléletet,
amely még az ős-szabadelvű ér-
telmiségiek körében is riadalmat

vált ki, akikre időközben rákö-
vesedett a rendszerváltó puló-
ver. A magyari utópiában az or-
szág egy nagy piac, amelyben a
felsőoktatás egy a piaci szerep-
lők közül, szatócsként kínálgat-
va áruját, a tudást. Sorsáról a
munkaerőpiac dönt: ha egy dip-
lomára a piacon igény van, ak-
kor az azt kiadó intézmény fenn-
marad; ha a munkaadóknak
nincs szükségük egy adott fajta
tudásra, akkor viszont pusztul-
jon. Sőt a főiskolák és egyete-
mek immár nem csak az orszá-
gos piacon versenyeznek, ha-
nem az egységes európai tudás-
börzén is: ezért az oktatást meg
kell fosztani nemzeti jellegétől,
hiszen a speciálisan magyar tu-
dás nem értékesíthető például
Luxemburgban.

A kulcsszó tehát a versenyké-
pesség, pontosabban annak egy
félreértelmezett fajtája. Fel sem
merül, hogy a tudásnak az el-
adhatóságon kívül bármiféle
értéke és értelme lenne, s hogy
a felsőoktatási intézmények
(FOI-k) nem ugyanolyan szol-
gáltatók, mint a fénymásoló
szalonok és a callgirl-
közvetítők, hanem a nemzeti
kultúra átörökítői és fejlesztői
is, amelyek nélkül, hogy is
mondjuk, szegényebb lenne a
világ, persze nem anyagi érte-
lemben.

Autonómia
liberális módra
Ahogy ez lenni szokott, a szél-
sőséges liberális alapelvekből
egyáltalán nem következik,
hogy a reformok a rendszert
szabadabbá tennék. Valójában
a tervezetből a Kádár-kori veze-
tési mechanizmusok, az angol-
szász oktatási struktúra és az
albán finanszírozási rendszer
ügyes ötvözete bontakozik ki.

A reformok legtöbbet táma-
dott, bár a többinél nem káro-
sabb eleme a FOI-k vezetésé-
nek átszervezése, ami az évszá-

zados hagyományokra visszate-
kintő egyetemi autonómia meg-
szűnését jelenti. Az intézmé-
nyek élére úgynevezett irányító
testületek (IT) kerülnek, me-
lyek tagjainak felét a miniszter,
másik felét pedig az egyetemi
közösséget képviselő szenátus
jelöli. Sem a szenátus, sem a
miniszter nem jelölhet azon-
ban olyan személyeket, akik az
adott intézménynél dolgoznak,
vagyis a legfőbb döntéshozó
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Elnökjelõltek bemutatkozása – ki mit tud?

z OM szerint az Ftv. terve-
zetét a felsőoktatásban
érintett valamennyi fon-

tos fórum megvitatta és elfo-
gadta, sőt lelkesen támogatta.
Valójában ennek éppen az el-
lenkezője igaz: nincs olyan
szakmai testület vagy érdek-
képviselet, amely elfogadható-
nak minősítette volna az anya-
got.

Az ELTE Egyetemi Tanácsa
szerint „a tervezet… az euró-
pai egyetemek Magna Chartá-
jában rögzített értékekkel
nincs összhangban”, „az IT
idegen testként jelenik meg az
intézmények életében, utat

nyit a változó politikai szándé-
koknak és a szakszerűtlensé-
geknek”, ráadásul „a feladat
jelentőségéhez méltatlan a ter-
vezet alacsony színvonalú stí-
lusa, a megfogalmazások és
megállapítások pontatlansága
és pongyolasága, különös te-
kintettel a jogi terminológia
következetlen és helytelen
használatára, az alapvető kodi-
fikációs elvárások mellőzésé-
re”, így a reform, amely
amúgy alkotmányellenes, „az
anarchia szélére sodorhatja” a
magyar felsőoktatást – tehát
„nem alkalmas az Országgyű-
lés elé terjesztésre”.

A Magyar Rektori Konferen-
cia nyilatkozatában ez áll: „A
rektorok úgy vélik, hogy szük-
séges a törvénytervezet új
szemléletű és szerkezetű újra-
fogalmazása, formai követel-
ményekben a jelenleginél lé-
nyegesen magasabb igényesség
biztosítása”, s „elengedhetet-
lennek tartják a széleskörű in-
tézményi szintű véleményfeltá-
rást, azok összesítését és figye-
lembevételét a törvényjavaslat
véglegesítésében.” (Ez termé-
szetesen nem történt meg, bár
a nyilatkozat kiadása óta a ter-
vezetben néhány paragrafust
kicseréltek.)

A Semmelweis Egyetem ve-
zetése szerint a tervezet „veszé-
lyezteti a képzés színvonalát,

semmibe veszi a tudományos
kutatást, veszélyezteti a felső-
oktatási intézmények gazdál-
kodását”. „A tervezet az egye-
temi autonómiát semmisítené
meg, ez pedig példa nélküli
nem csak Európában, a Bolo-
gnai Nyilatkozatot aláíró álla-
mok jogalkotásában, hanem
az egész világon.” „A modell
centralizáló, államosító, anti-
demokratikus struktúrát ír le,
amely komolyan felveti, hogy a
»rombold le és privatizáld« 
– elv alapján készült.”

A Szent István Egyetem Ál-
latorvos-tudományi Karának
állásfoglalása szerint „az új fel-
sőoktatási törvényjavaslat a
megmaradt autonómia gyakor-
lati felszámolására tör”, a do-

Falra hányt 
A

A

A magyari 
utópiában az 

ország egy nagy
piac, amelyben
a felsõoktatás

egy a piaci 
szereplõk közül
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testületben nem kapnak helyet
az adott intézmény oktatói.
Szükséges viszont ötéves, gaz-
dálkodó szervezetben szerzett
vezetői gyakorlat, tehát míg a
Nyúlszaporító Bt. beltagja akár
az IT elnöke is lehet (feltéve,
hogy már elég régen űzi a nyúl-
szaporítást), addig egy mezei
egyetemi professzor vagy az in-
tézményben tanító akadémi-
kus maximum kávét főzhet a
tagoknak. Az IT így az egye-

temhez szorosan nem kötődő
emberekből áll, akik nem je-
lentéktelen fizetésüket a mi-
nisztertől kapják. A tervezet a
juttatás alsó határát a minimál-
bér négyszeresében határozza
meg, míg felső határ a csillagos
ég, ami lehetőséget teremt a
miniszternek arra, hogy egy kis
fizetésemeléssel bármikor meg-
nyerhesse egy-egy terve elfogad-
tatásához az IT nem általa ki-
nevezett tagjait is. Az IT megbí-

zatása egyébként öt évre szól, s
az első IT-ket 2005. július 31-ig
kell felállítani: így a mostani mi-
niszter emberei a 2006–2010-es
kormányciklus alatt is teljhatal-
mat gyakorolnak majd a FOI-k
felett, s az új emberek kinevezé-
sére csak a 2010-es választások
után kerül majd sor…

Az IT jogköre gyakorlatilag
korlátlan, minden fontosabb
ügyben (például a költségvetés-
ről) ez a testület dönt, s a tör-
vény pallosjoggal is felruházza.
(Az első éjszaka jogát a minisz-
ter állítólag magának tartja
fenn, de ezt az információt mi-
nisztériumi forrásaink sem meg-
erősíteni, sem cáfolni nem kí-
vánták.) Az IT létrehozása tehát
nem egyszerű strukturális re-
form: általa olyan, a miniszter
kezéből falatozó csúcsszerv ke-
rül a FOI-k élére, amely aztán
bármely őrült ötletet bármikor
elfogadhat, például ha olyan
kedve támad, dönthet akár az
egyetem megszűnéséről vagy ló-
istállóvá alakításáról is. Így te-
hát nem az egyetem lesz függet-
len a politikától, hanem az egye-
tem vezetése lesz független az
egyetemtől.

Bolognai szósz, 
magyar tészta
Ami az oktatás szerkezetét illeti,
a törvényhozók szeme előtt az
angol–amerikai rendszer lebe-
gett, amely a kétciklusú képzé-
sen alapul. Az új szisztémában a
hallgatók három év után kap-
nak egy BA (bachelor) szintű
diplomát, s azzal kiléphetnek a
munkaerőpiacra. Lehetőségük
van azonban további két évig
folytatni a tanulmányaikat, ez
esetben MA(mester)-diplomát
szereznek, amely megfelel a
mai egyetemi végzettségnek.
(Ezután a legkitartóbbak még
háromévnyi doktori képzésben
is részt vehetnek). A felsőoktatá-
si reform elemei közül ez az
egyetlen, amelyet nem az unat-
kozó Szalay utcai szakértők ta-
láltak ki. Az ötlet néhány EU-
tagországbeli oktatási miniszter-
től ered, s az úgynevezett bolo-
gnai folyamat során, amely az
európai felsőoktatás versenyké-
pességének fokozását célozza,
előbb-utóbb az európai orszá-
gok többsége át fog térni a több-
ciklusú rendszerre. A hazai
megvalósítás azonban tipikusan
magyarra sikeredett: a 3+2 éves

kumentumban „nem szerepel-
nek a képzés minőségi garan-
ciái”, s az egyetemek „össztár-
sadalmi érdek helyett könnyen
a kisebb-nagyobb gazdasági,
politikai és egyéb csoportosu-
lások érdekérvényesítésének
az eszközévé válhatnak”.

Kifejezetten a törvényterve-
zet megfúrására alapították te-
kintélyes kutatók és oktatók
az „Egyesület a Felsőoktatás-
ért és Kutatásért” (EFOK) ne-
vű szervezetet, amely aláírás-
gyűjtéssel, tiltakozások szerve-
zésével, nyilatkozatok kiadásá-
val igyekszik megakadályozni
a törvény elfogadását. A kü-
lönböző tiltakozó nyilatkoza-
tok és az OM ezekre adott cini-
kus válaszai az EFOK honlap-

ján (http://efok.mrginfo.com)
olvashatók.

A fentiek jelzik, hogy a fel-
sőoktatási intézmények végre
felismerték: az új Ftv. a létük-
ben fenyegeti őket. Sajnos
azonban a Szalay utca ke-
ményvonalas szabadságpárti-
jai egyelőre nem mutattak túl
sok érdeklődést a teljes tudo-
mányos és oktatási szféra véle-
ménye iránt. Mindenki jobban
járna, ha aláírások helyett
pénzt gyűjtenénk: a befolyt
összegből vehetnénk Magyar-
nak és minden emberének
egy-egy horvátországi nyara-
lót, hátha az adriai napfénytől
megjönne az eszük, s békén
hagynák azokat, akiknek szol-
gálatára hivatottak.
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képzési rendszert mechaniku-
san, az érintettekkel való egyez-
tetés nélkül, kötelező jelleggel,
az egyes tudományterületek sa-
játosságaival nem törődve veze-
tik be – mindez élesen szemben
áll mindazzal, ami Nyugat-Eu-
rópában elfogadott. A hivatko-
zási alapul szolgáló bolognai
nyilatkozat csak általános kere-
teket tartalmaz, s egyáltalán
nem követeli meg az aláíróktól,
hogy pontosan ugyanaz a struk-
túra vonatkozzon a kukorica-
címerező, illetve a klasszika-filo-
lógiai képzésre. Csak hab a tor-
tán, hogy Magyar a reform teljes

egészét Bolognára próbálja ken-
ni, pedig EU-s kollégái valószí-
nűleg soha nem is hallottak az
Ftv.-ben szereplő ötletek többsé-
géről.

Mindezek mellett a többcik-
lusú képzés bevezetése komoly
alkotmányossági aggályokat is
felvet. Míg ugyanis az érintettek
a törvénytervezet komoly fejfá-
jást okozó elemzésével voltak el-
foglalva, az OM ez év augusztus
végén suttyomban a kormány
elé terjesztett egy rendeletterve-
zetet, amely részletesen szabá-
lyozza az új rendszerre való át-
térést, s függelékben közli a tel-

jes magyar felsőoktatás új szer-
kezetét. A kormány – apropó,
milyen kormánya volt Magyar-
országnak 2004 augusztusa vé-
gén? ki volt a miniszterelnök?
miféle kormányülés lehetett az,
amikor azt se lehetett tudni,
hogy ki miniszter, ki nem? – a
tervezetet elfogadta, így jelen-
leg hatályban van az a kor-
mányrendelet, amely gyakorla-
tilag a még el sem fogadott új
Ftv. végrehajtási rendelete. Ma-
gyarék ezzel újjáélesztették a
valaha volt Elnöki Tanács „tör-
vényerejű rendeleteinek” emlé-
két – hiába, ki ne érezne nosz-

talgiát a Kádár-korszak iránt,
főleg, ha akkor volt fiatal –, de
ami ennél is fontosabb: a rende-
let felszámolja a több évszázad
alatt kialakult szakstruktúrát.
Az egyetemi szakok mint olya-
nok megszűnnek, helyettük a
képzést „képzési ágakba”,
„alapszakokba” és „szakirá-
nyokba” rendezik. (Ebből a
„szakirány” felel meg a mai sza-
koknak, de ilyenre az ember
csak akkor járhat, ha elvégzi a
képzési ág és a szakirány közös
tanegységeit – ezeket nevezi a
szakma vatta-tantárgyaknak.)
Egyszóval a kormányrendelet
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olyan kérdésekkel foglalkozik,
amelyek törvényi szintű szabá-
lyozást igényelnének, konkrét
rendelkezései pedig ellentmon-
danak a jelenleg hatályos Ftv-
nek. Az üggyel nyilván az Alkot-
mánybíróság is foglalkozni fog,
de addig is az egyetemi oktatók
sok vidám órát töltenek saját
szakterületük képzésének át-
szervezésével.

Zsebre megy
Az új rendszer nemcsak a vár-
ható zűrzavar miatt érinti a
hallgatókat, hanem anyagi
szempontból is rejteget néhány
meglepetést. Jelenleg ha valaki
bejut egy egyetemre, akkor – el-
ső diploma esetén – ötéves kép-
zését az állam finanszírozza. A
magyari szisztémában viszont
csupán a BA fokozatig biztosí-
tott a hallgató ingyenes tanulá-
sa, a mesterképzés két évére
csak a BA fokozatot szerzett
hallgatók töredéke (egy 2004.
nyári titkosított minisztériumi
anyag szerint: 20–40%-a) kap

állami támogatást, a többiek
nem. Így a központi költségve-
tés jól jár, a pénzügyminiszter
dörzsölheti a tenyerét, hiszen
az egyetemi képzés utolsó két
évében jóval kevesebb diák
után kell csengetnie, viszont a
finanszírozott képzésből kiszo-

rulóknak szopoleszku káresz;
de mindez csak a következő kor-
mány idején fog kiderülni.

Az intézményi és a képzési re-
form csak kettő azoknak a válto-
zásoknak a sorából, amelyeket
az új Ftv. kikényszerít. Ezek ha-
tása már önmagában katasztro-

fális: az autonómia meg-
szüntetése bizonytalan-
ságot és kiszolgáltatottsá-
got, a többszintű képzés-
re történő áttérés pedig
kaotikus viszonyokat és
rengeteg többletmunkát
teremt. A felsőoktatás
koporsójába az utolsó
szeget azonban a pénzel-
vonással veri a kormány:
2003 óta a FOI-k költ-
ségvetési támogatása fo-
lyamatosan csökken, s az
OM a László- és
Draskovics-csomagok rá-
eső milliárdjainak nagy
részét is az egyetemektől
vonta el. A helyzet 2005-
ben sem lesz jobb: a költ-
ségvetés tervezete az idei

153 milliárdhoz képest néhány
milliárdnyi növekedést tartal-
maz, de ennek mértéke az inflá-
ciót sem éri el, így a felsőokta-
tásra fordított összeg reálérté-
ken tovább csökken. (Nesze ne-
ked, tudásalapú társadalom.)
Ráadásul ebből az apadó ösz-
szegből kell kigazdálkodni a re-
formok okozta terheket: az irá-
nyító testületek költségeit (fize-
tés, titkárnő, iroda, faxgép, ká-
vé), a szakértői tiszteletdíjakat
és az oktatók gyomorfekélyének
kezelését. Anyagilag a magyar
felsőoktatás eddig is csődben
volt, s erre a kivéreztetett rend-
szerre kényszerítik rá a mindent
felforgató reformokat. Hogy
mindez fokozza-e versenyképes-
ségünket, az meglehetősen két-
séges. Viszont hogy jó néhány
miniszteri cimbora, volt osztály-
társ, szakértővé érett máso-
dunokatestvér igen jól fog járni
az IT-kben, bizottságokban, ta-
nácsokban és munkacsoportok-
ban, az egészen biztos. Kérdés,
hogy megéri-e ez nekünk.   
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lyesmire azért – mindeddig
– nem vetemedtünk. Már-
mint, hogy keletkezéstörté-

neti, sajtómódszertani kitekin-
tővel indítsuk írásunkat. (Elvég-
re, a postás sem szokott mesélni
arról, hogy hánykor ébredt,
nem mutogatja, hogy milyen
nehéz is az ő táskája. Csak csön-
get, bedob, továbbmegy, kétszer
csönget, bedob, továbbmegy.)
Kulcsár Attila esete, illetve a
brókerügy azonban egészen
más, mint a többi botrány. Tit-
kok, sejtelmek övezik, az egy-
szeri firkász maga sem tudja,
hol az igazság. Kapkod a fellel-
hető tények után, néha kész-
pénznek veszi, ha – mondjuk
politikusokra, gazdasági embe-
rekre nézve terhelő – írásos em-

lékek jutnak a birtokába, néha
viszont nem hisz a rendőrségi,
ügyészségi jelentéseknek sem (a
cikke persze, ettől függetlenül,
úgyahogy összerendeződik).

Feljegyzett múlt
Naszóval. Tavaly nyáron kezdő-
dött. Valakik csúnyán megbo-
tozták Szász Károlyt, a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyelete (PSZÁF) – akkori – el-
nökét. Robbant hát a bróker-
bomba, kiderült, hogy Kulcsár
egy hamisítatlan self-made-
man, aki a nagykanizsai nep-
pervilágból dobbantott, majd a
K&H Bank csúcsai közelében
landolt. Afféle modern kivitele-
zésű betyárfajzat. Aztán sajtó-
berkekben forogni kezdett há-

rom-négy, azóta csak „feljegy-
zésként” emlegetett iromány –
fejléc és szignó, mindennemű
egyéb azonosító-jel nélkül –,
amin körülbelül negyven, több-
nyire balpárti politikus és üzle-
ti nagyság neve sorjázik. Ha
nem csal a szimatunk, ezekből
a feljegyzésekből dolgozott a Fi-
gyelő, a Magyar Nemzet, a Nép-
szabadság, a Heti Válasz, és
mindenki, aki számít. A beava-
tottak Kulcsár Attila írói mun-
kássága részének tartják a papí-
rosokat, mások egyszerűen
nem hajlandók komolyan venni
a fecnikre kent mondatokat –
azt meg végképp nem fogadják
el, hogy e betűsorok akár Kul-
csártól is származhatnak. Pedig
akad köztük érdekes bőven.

Példának okáért: „A 2002. évi
választásokat megelőzően felke-
restek a jelenlegi kormány ma-
gas rangú vezetői, hogy támo-
gassam választási kampányu-
kat, és vegyek részt pénzügyi
bonyolításaikban is. Én ennek
eleget is tettem, mivel baráti
szálak kötöttek hozzájuk. (…) A
Britton finanszírozta és szer-
vezte X. Y. szocialista képviselő
teljes választási kampányát, X.
Zs. szocialista polgármester vá-
lasztási kampányát is pénzügyi-
leg nagymértékben támogatta
és segítette.” Vagy: „W. Y. szoci-
alista államtitkárral szintén a
kormányváltást követően talál-
koztam, akivel szoros üzleti
kapcsolat alakult ki. Több in-
formatikai közbeszerzési ügy-
ben is részt vettem, mint pénz-
ügyi bonyolító.” Esetleg: „Az
MSZP-hez és SZDSZ-hez szoro-
san kötődő gazdasági csoport-
hoz tartozó kör részére milliár-
dos nagyságrendű pénzügyi
tranzakciót bonyolítottam az el-
múlt egy évben. A kormányvál-
tást követően X. cég csúszópén-
zeinek áramoltatásában is sze-
repet vállaltam.” Na még egy
gyöngyszem: „Egy jelenlegi mi-
niszter és egy jelenlegi államtit-
kár közötti csúszópénz bonyolí-
tására is felkértek. Az ügyet elő-
készítettük, többszöri megbe-
szélésekre került sor, viszont
nem került lebonyolításra.” És
a ráadás: összeállt egy csapat a
kormányzat képviselőiből és
baloldali újságírókból, „akikkel
együtt a médiában szerettünk
volna nyomást gyakorolni” a
PSZÁF-ra. A megszületett cik-
kek alapját más dokumentu-
mok mellett egy háttéranyag al-
kotta, „melyet 10 millió forin-
tért bocsátottak a rendelkezé-
sünkre”.

Ufi: kuss!
A fenti „termés” tehát több
mint egy esztendeje született –
vagy Kulcsár tollából, vagy má-
séból. Tény viszont: a 22 milli-
árdos sikkasztás fő gyanúsított-
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A nagypolitikát, a rendőri szerveket, illetve Kulcsár Attila üzlettársait is elérte a brókerbotrány

Sártenger felette
Bár a közvélemény – a kutatók szerint – rühelli a brókerbotrány-te-
matikát, és meggyőződése, hogy „soha nem lesz itten eredmény,
mer’ úgyis futni hagyják a bűnösöket”, Kulcsár Attila kiszivárgott
ügyészségi vallomása egyelőre pontosan az ellenkezőjét sejteti. El-
áruljuk: annak ellenére, hogy az Ufi szerkesztői is részei a közvéle-
ménynek – rühellnek bizonyos dolgokat, és van meggyőződésük –,
mára elkezdtek reménykedni. Mégis lesz itten eredmény?  
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ja idén június 2. és szeptember
22. között többszakaszos vallo-
mást tett az ügyészségen, és –
miként a Magyar Nemzet közel-
múltbeli cikksorozatából kide-
rült – gyakorlatilag egy az egy-
ben, nem egyszer szó szerint
megismételte a feljegyzésekben
foglalt állításokat. Amelyek –
nem győzzük hangsúlyozni –
vagy tőle származnak, vagy
nem. A lényeg: a bukott bróker,
több mint egy évvel a K&H-ügy
kipattanása után, névvel is el-
vállalta (értsd: vallomását en-
gedte közokiratba foglalni)
mindazt, amit korábban csak
bizonytalan eredetű feljegyzé-
sekben olvashatott a nagyérde-
mű. 

Kikre is vallott Kulcsár? Pél-
dául Bálint Tamásra, Keller
László exállamtitkár ex-kabinet-
főnökére, akit az ügyészségi
nyomozók máris meggyanúsítot-
tak, hogy 10 millió forintot vett
át hősünktől – a PSZÁF-ról szó-
ló, „közpénzügyi” eszközökkel
összetákolt jelentésekért cseré-
be. A feljegyzések egyik pontja –
a „melyet 10 millió forintért bo-
csátottak a rendelkezésünkre”
– tehát egy év után megszemé-
lyesült: a rejtett alanyt, ma már
tudjuk, Bálint Tamásra kell be-
helyettesíteni. Pontosabban: kel-
lene. Az ártatlanság vélelme
ugyanis B. T.-t is megilleti, az
Ufi tehát jobb, ha kussol a jog-
erős bírósági ítéletig. 

Az egyik feljegyzésben –
mint írtuk – megemlítődik:
Kulcsár szoros üzleti kapcsola-
tot ápolt egy informatikai köz-
beszerzési ügyekre szakosodott
szocialista államtitkárral. A
bróker vallomásában mindez
már úgy csapódik le: Baja Fe-
renc, a kormányzati informati-
káért felelős politikai államtit-
kár gyakori vendég volt az Új-
pesti rakpart 1. szám alatt (va-
gyis a Kulcsár-hajlékban). A ta-
lálkozókon – az alkusz állítása
szerint – több tízmillió forint
„került át” Bajához, aki szinte
mindig éjszaka ment a zsetono-

kért. Amelyek – megint a pénz-
mágust idézzük – egy kormány-
zati megrendeléssel kapcsola-
tos Synergon-ügylettel hozha-
tók összefüggésbe. (Ez esetben
méginkább kuss az Ufi neve,
hisz’ az ügyészség – lapzártán-
kig – nem próbálta meggyanú-
sítani Baját.) A tavaly kelt fel-
jegyzésekben X. Zs. szocialista
polgármesterként emlegetett
személy pedig akár Andó Sán-
dor, Kőbánya ura s parancsoló-
ja is lehet, legalábbis róla vallot-
ta most Kulcsár: az önkormány-
zat két másik vezetőjével egye-
temben összvissz 500 milliós
extrahasznot tett el a X. kerület
pénzeinek törvénytelen tőzsdei
megforgatása után.

Ügyészségi kontra
Ex-kabinetfőnökön, államtitká-
ron és polgármesteren kívül
Kulcsár terhelő vallomást tett
Forró Tamás médiaszemélyiség-
műkincskereskedőre is (a Világ-
gazdaság című lapot kiadó Zöld
Újság Rt. körüli ügyletekkel, va-
lamint ilyen-olyan pénzmozgá-
sokkal kapcsolatban), valamint
– több más főrendőr mellett –
Molnár Csabára, az ORFK egy-
kori szervezett bűnözés elleni
igazgatósága pénzmosás elleni
osztályvezetőjére. A „keller-
iánus” Bálint Tamáshoz hason-
lóan nemrégiben Molnárt is gya-
núsítottként hallgatta ki a Köz-
ponti Ügyészségi Nyomozó Hiva-
tal, esetükben tehát máris „beér-
ni” látszik Kulcsár vallomása.
Hogy mit vétett Mr. Fakabát? A
hatóság gyanúja szerint: hivata-
los személyként közokirat-hami-
sított és hivatalilag visszaélt, rá-
adásul folytatólagosan. Ahelyett,
hogy tovább cizellálnánk közok-
irat-hamisítás és a hivatali vissza-
élés mibenlétét, inkább arra em-
lékeztetünk: Molnár volt az, aki
2003. június 30-i határozatában
– vagyis két kerek héttel Szász
Károly megveretése után – meg-
tagadta (!) a nyomozást a K&H-
ügyet kirobbantó Pannonplast-
részvényfelvásárlás kapcsán, és

így, ha indirekte is, lehetővé tet-
te, hogy a bróker másnap Auszt-
riába meneküljön. A szigorú Fő-
városi Főügyészség aztán július
18-án – a jobb később, mint so-
ha elvet követve – úgy, ahogy
volt, hatályon kívül helyezte
Molnár nyomozásmegtagadó ha-
tározatát, mondván: „A nyomo-
zó hatóság a feljelentés-kiegészí-
tés keretein belül beszerzett ira-
tokat nem értékelte teljes körű-
en. Ezen iratok az ÁAK (Állami

Autópálya Kezelő Rt. – A szerk.)
sérelmére elkövetett sikkasztás
bűntette, valamint pénzmosás
bűntette gyanúját alapozták
meg. E bűncselekmények felde-
rítése és az elkövetők személyé-
nek tisztázása a nyomozás fel-
adata.”

A nyomozás márpedig folyik,
s ha lassan is, dőlnek a domi-
nók. Ha a feljegyzésekben – ne-
gatív kontextusban – emlegetett
politikusok, üzletemberek
mind-mind bedőlnének (ami
nyilvánvaló képtelenség), jócs-
kán megtizedelődne a jelenleg
regnáló politikai elit. A feljegy-
zések tartalma azonban – bár,
mint mondtuk, több helyen egy-
becseng Kulcsár vallomásával –
továbbra sem szentírás. Ma még

nem tudhatjuk például, hogy
van-e valóságalapja azoknak a
mondatoknak, amelyek azt su-
gallják: a bróker többször is
egyeztetett Gyurcsány Ferenccel
– ráadásul „nem épp tiszta”
pénzügyi tranzakciókról. Igaz, a
tisztánlátásban a miniszterelnök
sem igyekszik túl sokat segíteni.
Ahogy az Országgyűlésben fogal-
mazott (egy „nem épp tiszta”
képletű felszólalás keretében): a
brókerügy kirobbanása előtt

„egynél többször, de három-
négynél kevesebbszer” találko-
zott Kulcsárral. Demeter Ervin
fideszes képviselő azon írásbeli
kérdésére pedig, hogy a Szász
Károly megverése utáni napok-
ban Gyurcsány vajon találkozott-
e Bodnár Zoltánnal, a K&H-s
üzelmekben ugyancsak érintett
Nemzeti Autópálya Rt. vezér-
igazgatójával, Kiss Péter kancel-
láriaminiszter volt szíves vála-
szolni (a címzett, vagyis a kor-
mányfő helyett). E szerint: „Bod-
nár Zoltánnal a miniszterelnök
úr az utóbbi tíz évben legalább
két tucatszor találkozott. Ezek
alapján azt sem tartom kizárt-
nak, hogy az ön által megneve-
zett intervallumban is létrejött
találkozó.”                  – B. D. S.  
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ízévesen, 1939-ben kerül-
tem a kőszegi katonai
alreálba, majd 1943-tól a

nagyváradi Magyar Királyi Gá-
bor Áron Honvédtüzér Hadap-
ródiskola hallgatója voltam – ele-
veníti fel a kezdeteket a ma is
egyenes tartású, szabatosan fo-
galmazó Sujánszky Jenő.

– Ezért aztán a Kádár-rend-
szer propagandakiadványai-
ban – például Pintér Ervin–
Szabó László: Titkos utakon
vagy éppen Sólyom József–
Zele Ferenc: Harcban az ellen-
forradalommal című könyvek-
ben – az Ön rendszerellenes,
ötvenhatos tevékenységét
olyan ember pótcselekvésének
állították be, aki visszasírja a
Horthy-rendszert, a „glaszé-
kesztyűt” és a „tiszti bojtot”, és
ezért képes a dolgozó nép álla-
ma ellen fegyverrel támadni.

– Mondanom sem kell, hogy
teljesen hamis ez a beállítás. Ter-
mészetesen otthon, Siófokon,
(ahol édesapámnak patikája
volt) és az iskolában is hazaszere-
tetre, kötelességtudatra, fegye-
lemre neveltek istenfélő szellem-
ben, de szó sem volt semmiféle
„reakciós” magatartásról. Egy-
részt az iskolában politikával
nem foglalkozhattunk – csak a
Nemzeti Sportot és a katonaújsá-
got olvastam –, másrészt én már
szinte gyerekfejjel keservesen
csalódtam az egész rendszerben,
és magában Horthyban is.

– Miért?
– A katonai pályára nevelt fia-

talként személyes megaláztatás-
ként és a nemzeti becsület sár-
batiprásaként értékeltem, hogy
Horthy szó nélkül tűrte, sőt, legi-
timálta az ország német megszál-
lását 1944 márciusában. És ami
még jobban megdöbbentett: ‘44
nyarán, amikor hazamentem va-
kációra Siófokra, gyerekkori ba-
rátaim közül több tucatot nem
találtam otthon. Zsidó származá-
suk miatt deportálták őket,
ugyanúgy, mint ismerőseink jó-
részét. Édesapám, aki az első vi-
lágháború végén többszörösen

kitüntetett tisztként szerelt le,
sok hivatalt megjárt, levelezett,
kérelmezett dr. Pick érdekében,
aki nagyszerű ember és orvos
volt, első világháborús hős. A fel-
mentés megérkezett, azonban a
deportáló vonat már elindult.
Édesapámnak mégis sikerült le-
állíttatnia a vonatot, de késő
volt: dr. Pick megmérgezte ma-
gát. Szóval, nem tudtam feldol-
gozni, hogy Horthy magyar ál-
lampolgárokat szolgáltatott ki
egy idegen hatalomnak.

– A budapesti katlancsatá-
ban, 1944–45 telén mégis részt
vett…

– A tisztjeink és az egész veze-
tőréteg hátbatámadásként érté-
kelte a románok augusztusi átál-
lását, de október 15-én mi ugyan-
úgy meg akartuk ezt tenni. Én
úgy véltem, hogy a szovjetek már
az ország területén vannak, har-
colni kell ellenük. Ezért önként
jelentkeztem Budapesten a kö-
rülzárás előtt néhány órával, be
is osztottak tizenöt évesen egy
légvédelmi tüzérüteg tömbharc-
ra formált rohamosztagába. A
nyilasokkal semmi kapcsolatunk
nem volt, a zsidóellenes kegyet-
lenségeket mélységesen elítél-
tem, a mi körletünkbe nyilas
nem tehette be a lábát. Végighar-
coltam a budapesti katlancsatát
Kelenföldön, Dél-Budán. A kitö-
rés napján estem fogságba, ahon-
nan sikerült megszöknöm.

– Mi történt negyvenöt
után?

– 1947-ben leérettségiztem, és
ugyanabban az évben egyetemre
is felvettek, gyógyszerészetet ta-
nultam. Életem legszebb néhány
éve volt a háborút követő rövid
időszak, úgy tűnt, hogy van lehe-
tőség a szabad választásokon, a
társadalmi igazságosságon és
szolidaritáson alapuló parlamen-
táris demokrácia megvalósításá-
ra. 

– Keserű lehetett a csalódás…
– Annál is inkább, mert 1949-

ben származásom miatt kirúgtak
az egyetemről, végül segédmun-
kásként helyezkedtem el, később
a Gyógyszerértékesítő Vállalat-
hoz kerültem. Az egyre erősödő
kommunista diktatúra, a félelem
légköre indított arra, hogy tenni
kell valamit, mert Magyarország-
nak a nyugati demokráciák sorá-
ban a helye, és a szovjet szuro-
nyok segítségével fenntartott el-
nyomás ember- és nemzetelle-
nes. Ebben az elhatározásom-
ban megerősített az is, hogy első
munkahelyemen, a FAÉRT vál-
lalatnál igazi munkásemberek,
valaha meggyőződéses kommu-
nisták mondták, hogy nem ezt
akarták és elegük van a diktatú-
rából.

– Mit tett?
– Volt hadapródiskolás társa-

immal és megbízható emberek-
kel megszerveztünk egy Mezartin
fedőnevű ellenállási csoportot.
Fegyvereket, hamis igazolványo-
kat  szereztünk, búvóhelyeket lé-
tesítettünk.

– Mi volt a céljuk?
– Azt képzeltük, hogy egy

adott helyzetben, a bel- és külpo-
litikai helyzetet kihasználva
megtámadjuk és elfoglaljuk a
Rádiót és a lakihegyi adót. A két
nagy politikai–katonai tömb kö-
zötti esetleges fegyveres összetű-
zés esetén pedig a szovjet csapa-
tok hátában akartunk partizán-
tevékenységet folytatni.  

– A forradalom egyik első
cselekménye 1956-ban végül
valóban a rádió elfoglalása volt.

– Igen, de ebben nekünk sem-
mi szerepünk nem volt, a cso-
port ugyanis 1956 elején lebu-
kott. Hiába volt a legnagyobb
elővigyázatosság – a körülbelül
ötven tag egymást nem is ismer-
te, csak néhányan tudtunk min-
dent –, a vezetőségbe sikerült be-
épülni az ÁVH operatív osztályá-
nak. Bíróság elé kerültünk, a
vád „a népi demokrácia elleni
fegyveres összeesküvés” volt.

– Hogyan sikerült elkerülni
a halálos ítéletet?

– Ez egy ideig nekem is rej-
tély volt, olyannyira biztos vol-
tam a kötélben, hogy az elsőfo-
kú tárgyaláson nem is kívántam
élni az utolsó szó jogával. Azon-
ban ekkor, 1956 nyarán már túl
voltunk az SZKP XX. kongresz-
szusán, ahol Hruscsov leleplez-
te Sztálin bűneit. Egy desztali-
nizációs folyamat indult el, ami
a csatlósállamokban is enyhü-
léshez vezetett. Első fokon tizen-
hét évet kaptam, másodfokon ti-

Katonai iskolák és budapesti katlancsata. Szervezkedés a kommunista
államrend ellen, börtön. Corvin-köz és menekülés. Újrakezdés Francia-
országban. Íme a hetvenötéves Sujánszky Jenő életútja, aki a Franciaor-
szági Magyar Szabadságharcos Szövetség vezetőjeként évtizedeket áldo-
zott  életéből a magyar forradalom szellemének ébrentartására és a nyu-
gati közvélemény tájékoztatására. Párizsban beszélgettünk vele novem-
ber negyedike, a forradalom eltiprásának évfordulója kapcsán. 

T Az ötvenhatos forradalmár Sujánszky Jenő harcról, hazáról és a francia Diadalívről

Ave Maria a bombazuhatagban
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zenhármat, ugyanis minden
vádlott büntetéséből levontak
négy évet. Jellemző, hogy a má-
sodfokon elnöklő Jónás bíró,
aki előtte az ÁVH szavára több
tucat embert küldött a halálba,
megtiltotta, hogy ávéhások le-
gyenek a teremben, és enyhítő
körülményként vette figyelem-
be, hogy tevékenységünk a
most már a Párt által is elítélt
időszakra esett.

– Mikor kapcsolódott be a
forradalom eseményeibe?

– Az első időszakról semmifé-
le élményem nincs, mert 1956.
október 31-én szabadítottak ki a
forradalmárok a Kőbányai Gyűj-
tőfogházból. Meglehetősen rossz
egészségi állapotban voltam,
ezért nagymamámhoz mentem a
Ferencvárosba. Onnan csatlakoz-
tam a Corvin-közi felkelőcsoport-
hoz november 1-jén.

– Mi indította erre? Hiszen
börtönből szabadulva, legyen-
gülve úgy érezhette, hogy már
megtette kötelességét.

– Édesanyám is megpróbált
rávenni, hogy pihenjek, de úgy
gondoltam, hogy erre ráérek az
oroszok kivonulása után. Azt a
néhány napot szintén életem leg-
szebb korszakai közé sorolom.
Nagyon sokfajta indíttatású,
származású, politikai alapállású
ember egyesült akkor a nagy, kö-
zös célokért: a szovjet csapatok
kivonulásáért, a szabad választá-
sokért, a demokráciáért, egyszó-
val a szabadságért. A Corvin-köz-
ben nem tapasztaltam, hogy bár-
ki is a Horthy-rendszert akarta
volna visszahozni. Furcsa is lett
volna, hiszen az corvinisták több-
sége diák vagy munkás volt. A
kommunista ideológia hazugsá-
gát mutatja, hogy pontosan „az
uralkodó osztály”, a proletariá-
tus fordult leginkább szembe a
diktatúrával. Ottlétem alatt sem-
miféle antiszemita vagy rasszista
hangulatot nem tapasztaltam,
oroszellenességet sem, mindenki
csak azt akarta, hogy a szovjet
rendszer tűnjön el, és magunk
alakíthassuk az életünket. Általá-

ban nagyon bizakodó volt a han-
gulat…

– Aztán jött november ne-
gyedike.

– Nem gondoltuk, hogy az
ígéretek ellenére a szovjetek tá-
madni fognak, és nagyon bíz-
tunk a nyugati demokráciák se-
gítségében. Én november negye-
dikén vasárnap a nővéremnél
aludtam a Kisfaludy közben, és
hajnalban a fegyverropogásra
ébredtünk. Leszaladtunk az
egyik szomszédhoz, akinek szólt
a rádiója és meghallgattuk Nagy
Imre rövid, nevezetes beszédét.
Megvallom, nekem addig elég
rossz véleményem volt róla, a Rá-
kosi-korszak belügyminiszterét, a
volt begyűjtési minisztert láttam
benne. Akkor megváltozott a vé-
leményem, ma is úgy látom:
olyan politikus volt, aki a kriti-
kus pillanatban, amikor válasz-
tania kellett népe és meggyőző-
dése között, népét választotta, és
halála árán is hű maradt dönté-
séhez. A beszéd után a lakók le-
vonultak a pincébe, én pedig föl-
szaladtam a szobába a fegyvere-
mért. A lépcsőkön lefelé rohanva
felejthetetlen élményben volt ré-
szem: pirkadt még, a József kör-
úton, az Üllői úton, a Práter ut-
cában már nehéztüzérségi löve-
dékek csapódtak be hatalmas ro-
bajjal, de az egyik tárva-nyitva
maradt lakás bekapcsolva ha-
gyott rádiójából Schubert Ave
Mariája szólt.  Nem tudtam kön-
nyek nélkül hallgatni.

Az elkövetkező öt napban
részt vettem a tömbházharcok-
ban. Szó sem volt szervezett el-
lenállásról, kisebb-nagyobb cso-
portok vették fel a harcot szovjet
alakulatokkal. Az ő taktikájuk is
megváltozott: a már korábban is
Corvin-közben tartózkodóktól
tudtam, hogy október végén tan-
kokkal erőltették a behatolást,
amelyek persze nehezen manő-
vereztek a városi terepen, köny-
nyű volt eltalálni őket. Novem-
ber negyedikétől más volt a takti-
ka, hasonlított a világháborúban
tapasztaltra. A szovjet tankok

csak a támogatást adták, nehéz
aknavetők fedezése mellett de-
szant alakulatok nyomultak ház-
ról házra. Így is nagyon elkesere-
dett, néha szobáról szobára folyó
volt a harc, sokan elestek a Cor-
vin-közi szabadságharcosok kö-
zül. November kilencedikén si-
került elrejtőznöm, aztán kijut-
nom, de még mindig bíztam a
nyugati beavatkozásban.

Egyik társammal november
huszonnyolcadikán szöktünk ki
hihetetlen szerencsével Ausztriá-
ba, akkor, amikor a karhatalmi

egységek már nagyon kerestek.
Most nem kerültem volna el az
akasztófát. Így kerültem Francia-
országba.

– Ahol több mint negyven
éven keresztül szervezte a
Franciaországi Magyar Sza-
badságharcosok Szövetségét.

– Így van. Franciaország befo-
gadott, letelepedtem, dolgoztam,
francia nőt vettem el feleségül,
de társaimmal, barátaimmal
együtt mindig feladatunknak
tartottuk, hogy a francia közvéle-
mény figyelmét felhívjuk az öt-
venhatos forradalom és Nagy Im-
re emlékére. Magyarországon so-
kan nem is tudják, hogy a ma-

gyarságnak micsoda – máig ható
– erkölcsi tőkét jelent az, hogy el-
sőként fordult szembe a szovjet
birodalommal, a kommunista
diktatúrával. Neves francia törté-
nészek is 1956-hoz kötik az ad-
dig nagyon befolyásos francia
kommunista párt megrendülé-
sét, számos neves értelmiségi áb-
rándult ki a brutálisnak és elnyo-
mónak bizonyuló  rendszerből.
A megbecsülést mutatja az is,
hogy a magyar közösség az egyet-
len, amely évről évre koszorúz-
hat a szabadságharcra emlékez-
ve Párizsban, a Diadalívnél, az is-
meretlen katona sírjánál. Az évti-
zedek során rendezvényeinken
ismert francia politikusok, újság-
írók, közéleti emberek vettek
részt, és nemegyszer katonai tisz-
teletadással ünnepeltük a forra-
dalmat. Emellett munkálkod-
tunk különféle, az emberi sza-
badságjogokért és a rab népek
felszabadításáért küzdő szerveze-
tekben, előadásokat tartottunk,
cikkeket, tájékoztatókat írtunk,
együttműködtünk közép-kelet-
európai emigráns közösségekkel. 

– Miért oszlott fel 1999-ben a
szervezet?

– Titkos szavazással döntöt-
tünk úgy, hogy befejezzük. Meg-
öregedtünk, elfáradtunk, nem
bírtuk már az anyagi és fizikai
megterhelést. Magyarország
1990-ben szabad lett, területét el-
hagyták a szovjet csapatok. Én is
ekkor látogathattam először ha-
za, és ekkor láttam 1986-ban el-
hunyt édesanyám sírját. Nem tit-
kolom, hogy az elmúlt tizennégy
év nagy csalódásokat is jelentett
számomra. Fiatalként, 1956-ban
egy igazságosabb, önérzetesebb
országot és társadalmat képzel-
tem el. A szabadság nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket, és
ez a helyzet az én életemben már
nem változik meg. De hiszek, és
mindig is hittem egy szabad, fele-
lős, büszke és egységes nemzet-
ben. Engem arra tanított ötven-
hat, hogy a legkilátástalanabb
helyzetben is érdemes hinni. 

– ABLONCZY BÁLINT
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lakszandr Lukasenkót 1994-
ben választották meg elnök-
nek, nem utolsósorban a

populista és korrupcióellenes
programja miatt. De azóta foko-
zatosan számolta fel az alig ki-
épült demokratikus rendszert és
ma hihetetlen hatalmat összpon-
tosít a kezében – ő nevezi ki a
kormányfőt, valamint a miniszte-
reket, az ügyészeket, a táborno-
kokat, az egyetemi rektorokat,
ráadásul ő a Fehérorosz Olimpi-
ai Bizottság elnöke is. Az elnök
mesterségesen tartja fenn a szov-
jet örökséget – nem épült ki a pi-
acgazdaság (privatizáció alig volt,
tovább működnek a kolhozok,
szovhozok). Az évtizedes russzi-
fikáció következtében a lakosság
többsége ma oroszul beszél (köz-
tük az elnök is), s az állami szim-
bolika területén a szovjet (és
nem a nemzeti) hagyomány a
mérvadó. Mindez a Kreml bele-
egyezésével és hallgatólagos tá-
mogatásával történik, s Oroszor-
szág maradt meg Lukasenko
egyetlen szövetségesének (az el-
nök Nyugaton egyébként perso-
na non grata).

Ebben a (rendőr)államban
rend uralkodik, hangsúlyozza az
elnök, ahol nincsen terrorizmus
és polgárháború (ellentétben a
keleti szomszéddal), a fizetése-
ket, nyugdíjakat időben megkap-
ják a címzettek. Lukasenko iga-
zából nem rendelkezik saját ide-
ológiával vagy stratégiával, ha-
csak nem tartjuk annak azt,
hogy mindenáron meg akarja
őrizni minél hosszabb ideig pozí-
cióját. Ezt a célt szolgálta az ok-

tóber 17-ére kiírt referendum,
amelyben azt kérdezték a polgá-
roktól, támogatnak-e olyan alkot-
mánymódosítást, amely megen-
gedi a két elnöki időszak lejárta
után Lukasenko 2006-ban újra
jelöltethesse magát a posztra
(akár élete végéig). A népszava-
zással egyidőben alsóházi parla-
menti választásokat is tartottak,
igaz a törvényhozás már régen
elveszítette jelentőségét.

A választások lehetőséget te-
remtettek arra, hogy az ellenzék
rendezze sorait. Ez év januárjá-
ban alakult meg az „5+” ellen-
zéki koalíció, amelyben helyet
kaptak az oroszellenes nemzeti-
ek, a Nyugat-barát polgári de-
mokraták és az elnökkel szem-
benálló kommunisták. De a
kampány egyenlőtlen versenyt
hozott: minden egyes jelölt 450
dollárnyi kortespénzt kapott a
Központi Választási Bizottság-

tól, saját vagy pártpénzt (elméle-
tileg) nem lehetett felhasználni.
Az önkényesen felállított sza-
bálysértéseket persze az ellenzé-
ki jelölteknél fedeztek fel és
büntették meg – azaz törölték
az illetőt a jelöltlistáról, amelyet
mellesleg a hatóság megtehetett
egészen az urnák lezárásáig. 

Jellemző, hogy az EBESZ je-
lentése szerint médiában a hír-
programok háromnegyedében
Lukasenko elnök szerepelt, a
legnagyobb fehérorosz napilap,
a „Szovjetszkaja Belorusszija”
pedig 3,5 milliós példányszámú
választási különszámot jelente-
tett meg, ahol, mondani sem
kell, az elnököt népszerűsítet-
ték. Ő pedig a kampány során
nem habozott magát dicsérni és
az ellenzéket besározni – az el-
lenlábasai szerinte idegen hír-
szerzésekkel állnak kapcsolt-
ban, destabilizálni akarják az

országot (értsd: megdönteni
Lukasenko hatalmát, s Nyugat
felé fordulni).

Maga a választás igazi kutya-
komédia volt – már a voksolás
előtt lehetett tudni annak ered-
ményét, hiszen az egész szavazá-
si és számlálási procedúrát az
adminisztráció ellenőrizte (a vá-
lasztási bizottságok mindössze-
sen 0,1%-ba sikerült az ellenzék-
nek tagokat delegálnia). A sza-
vazás már kedden megkezdő-
dött, ellenben az urnákra éjsza-
kánként senki sem vigyázott;
volt mozgóurnás voksolás, szin-
tén ellenőrzés nélkül; az idősek-
nek sokszor már előre kitöltött
lapokat adtak. A nagyobb vá-
lasztási hajlandóságot szolgálta,
hogy a szavazóhelyiségek előte-
reiben olcsóbban volt kapható
sör, vodka, édesség.

Az eredmény senkit se lepjen
meg: 89,7%-os részvétel mellett
a szavazók 86,1%-a támogatta
az alkotmánymódosítást, a 110
egymandátumos körzetből 108-
ban már az első fordulóban
győztek, de ebből egy sem volt
ellenzéki. A sorozatos csalások
ellen tiltakozó pár száz fős el-
lenzéki tömeget a minszki rend-
őrség határozott módon, azaz
erőszakkal feloszlatta.

Már a választások után írta
alá George Bush amerikai el-
nök a Fehéroroszország de-
mokratizálásáról szóló tör-
vényt, amelynek alapján dollár-
milliókban mérhető segítséget
kapnak a helyi pártok, civil
szervezetek és a független mé-
dia. Ugyanakkor az elmúlt évti-
zedben az Európai Unió nem
dolgozott ki semmiféle haté-
kony tervet a fehérorosz állam
irányában, pedig az stratégiai
helyen fekszik (gáz- és kőolajve-
zetékek), s immáron három
EU-tagállammal (Lengyelor-
szág, Litvánia, Lettország) is
határos. De mindennek ellené-
re úgy tűnik, Washington és
Brüsszel számára a Minszkbe
vezető út Moszkván keresztül
vezet. – LAGZI GÁBOR
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Manipuláció, csalás és erőszak a fehérorosz választásokon

Életfogytiglanra ítélve?
Úgy tűnik, most már törvényi akadálya sincsen annak, hogy
Alakszandr Lukasenko fehérorosz elnök élete végéig hivatalában ma-
radjon. Az Európa utolsó diktatúrájában megtartott októberi refe-
rendum és parlamenti választás igazolta a régi sztálinista elvet: nem
az számít, ki hogyan szavaz, hanem ki számolja a voksokat.
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törvény — amely lehetővé te-
szi a kommunista érában
államosított földtulajdon

visszaigénylését 2004. decem-
ber 31-ig — ugyanis egyértelmű-
en leszögezi, hogy a restitúcióra
kizárólag szlovákiai lakhellyel és
szlovák állampolgársággal ren-
delkező egykori tulajdonosok-
nak, avagy az ő közvetlen örökö-
seiknek van joguk. A törvény te-
hát eleve kizárja annak a lehető-
ségét, hogy külföldiek restitúció
útján bármilyen vagyonhoz hoz-
zájussanak, s ez vonatkozik
azokra az egykori felvidéki ma-
gyarokra is, akiket a hontalan-
ság éveiben telepítettek Magyar-
országra, s immár magyar ál-
lampolgárok.

A törvény rosszindulatú értel-
mezése azért megbocsáthatat-
lan ármánykodás, mert félrema-

gyarázásokra adott okot, egy-
szersmind elbizonytalanította a
felvidéki magyarokat, de a Ma-
gyarországra telepített egykori
honfitársaikat is. Köztudomású
ugyanis, hogy a magyarok nagy
többségének nem a kommunis-
ta érában államosították földjei-
ket és egyéb ingatlanaikat, ha-
nem a hontalanság éveiben ko-
bozták el tőlük vagyonukat a
benesi dekrétumok, illetve az
azok alapján meghozott szlová-
kiai törvények következtében.
Minthogy azonban a tavaly elfo-
gadott, úgynevezett második
restitúciós törvény  — az elsőt
még az egységes Csehszlovákiá-
ban fogalmazták meg a rend-
szerváltás után, de csak 1992
december végéig volt hatályos —
egy szóval sem említi a benesi
dekrétumokat, sok felvidéki

magyarban merült fel a kérdés,
vajon visszakaphatja-e földjeit
az új törvény értelmében. A vá-
lasz: persze, igen, minthogy a
törvény hivatkozik egy 1948-as
jogszabályra, amely szerint visz-
szakaphatják vagyonukat azok
a magyarok és németek, akik el-
len nem folyt eljárás a fasizmus,
illetve a kollaboráció vádjával, s
a februári kommunista hatalom
átvétel után megkapta a cseh-
szlovák állampolgárságot. A tör-
vényalkotók ezzel kerülték meg
azt, hogy a benesi dekrétumok-
hoz nyúljanak, holott minden
józan gondolkodású ember tud-
ja, hogy szükség van erre, hi-
szen a kollektív bűnösség elve
ezáltal tovább él az országban.
Ennek az oka az, hogy ezúttal
sem kaphatnak vissza minden
egykori ingatlant a jogtalanul
meghurcolt németek és magya-
rok, hiszen most is csak szántói-
kat, erdejeiket kérhetik vissza,
malmaikat, kisüzemeiket nem,
ahogy a református egyház sem
juthat hozzá templomaihoz, egy-
kori iskolaépületeihez — hogy
csak néhány példát említsünk.

Az értelmetlen vitának mégis
volt haszna. Egyrészt nyilvánva-
lóvá vált, hogy a Szlovákiában
nevesítetlen földekként számon-
tartott szántók és erdők nem-
csak restitúciós eljárással, ha-
nem örökösödéssel is megszerez-
hetők, másrészt hangsúlyossá
vált, hogy ez utóbbi eljárás során
viszont külföldi állampolgárok —
tehát magyarok is — ingatlanhoz
juthatnak az országban. Hogy ez
utóbbi lehetőséget eddig miért
fedte homály, nehéz megítélni,
de tény, a szlovákiai köztudatba
igazából csak a nyáron került be,
hogy a nemzetközi egyezmények-
nek megfelelően az örökösödési
eljárás részesei lehetnek Szlová-
kiában is a külföldi állampolgár-
ok. A magyar állampolgárok —
természetesen a Felvidékről kite-
lepítettek is — tehát örökösödés
útján szerezhetik vissza őseik
földjét. Az eljárás ugyanúgy in-
dul, mint a szlovák állampolgár-

ságú magyarok restitúciós folya-
mata, azaz a telekkönyvi hivatal-
ból kell kikérni az igazolást ar-
ról, kinek a nevén vezetik az
adott földterületet. A nyilvántar-
tást csak az elmúlt két esztendő-
ben pontosították és véglegesítet-
ték a hivatalok, ezért érdemes
minden érdekeltnek informálód-
nia az illetékes központban. A
pontosítás során ugyanis kide-
rült, hogy korábban a földtulaj-
donlás kérdéséhez igen hanya-
gul viszonyultak a hivatalok, sok
esetben nem tüntették fel példá-
ul az államosítás, az elkobzás
vagy kisajátítás tényét, nemes
egyszerűséggel „nevesítetlen
földnek” minősítettek minden
olyan területet, amelyért nem je-
lentkeztek a tulajdonosok vagy
leszármazottaik. Előfordul te-
hát, hogy egy-egy földterület
utolsó tulajdonosi bejegyzése
még a háborús évekből, esetleg
még korábbról származik. 

A telekkönyvi kivonat — a tu-
lajdonosi igazolás — megszerzése
után válik csak az eljárás mássá:
míg a restitúciós folyamat részt-
vevőinek a visszaigénylés lebo-
nyolítása céljából létrehozott ille-
tékes földhivatalban kell benyúj-
taniuk igényüket, az örökösödési
folyamatot polgáriperes úton a
bíróságon kell kezdeményezni.
Érdemes tudni, hogy Szlovákiá-
ban a már említett 503/2003-as
törvény értelmében a
nevesítetlen földek 2005 júliusá-
tól az Állami Földalapba kerül-
nek, 2006 januárjától pedig a
helyi önkormányzatok tulajdo-
nát képezik majd. Ez azonban
nem vonatkozik azokra a földek-
területekre, amelyekkel kapcso-
latban elindult a restitúciós vagy
örökösödési eljárás, tehát azok-
nak, akik úgy vélik, őseik földtu-
lajdosok voltak egykoron a Felvi-
déken, érdemes mihamarabb fel-
keresni az illetékes telekkönyvi
hivatalt, s meggyőződni arról,
van-e visszaigényelhető, illetve
örökölhető földje, hogy a szüksé-
ges eljárást még az idén elindít-
sák. – NESZMÉRI SÁNDOR (POZSONY)

T É M AT É M A

Visszaperelhető földtulajdon a Felvidéken

Benesítetlen földek
A nyári uborkaszezonban nagy vihart kavart
az egyik szlovák napilap „bombasztikus hí-
re”, miszerint a magyarok akarják visszaigé-
nyelni a szlovák földet. Ha most figyelmen kí-
vül hagyjuk az olyan apróságot, hogy a föld-
nek nem nemzetisége, hanem tulajdonosa
van, akkor is elmondható a szerzőkkel kapcso-
latban: a Szlovák Köztársaság Nemzeti Taná-
csának 503/2003 számú törvényét rosszindu-
latú értelmezéssel tárták a nyilvánosság elé. 
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urópa jövője szempontjá-
ból azonban az idei év
legnagyobb horderejű

stratégiai kérdésének egyértel-
műen a török csatlakozási tár-
gyalásokról hozandó decembe-
ri döntés ígérkezik.

Négy évtized 
az integráció kapujában
Törökország és az Európai Kö-
zösségek 1963-ban kötötték
meg a társulási megállapodást,
amely tartalmazta az EK-tag-
ságra való jogosultságot, azaz a
tagsági perspektívát. Ankara
1987-ben nyújtotta be hivata-
los csatlakozási kérelmét,
1996-ban létrejött a vámunió
az Európai Unió és Törökor-
szág között, kulcsfontosságú-
nak azonban az Európai Ta-
nács 1999. évi helsinki döntése
bizonyult, amely alapján Tö-
rökország tagjelölti státuszt
nyert. A 2002. decemberi kop-
penhágai Európai Tanács-ülés
végül úgy határozott: ha a tag-
államok a Bizottság jelentése
alapján úgy értékelik 2004-
ben, hogy a tagság ún. koppen-
hágai politikai kritériumai tel-
jesülnek, akkor az Unió hala-
déktalanul megkezdi a csatla-
kozási tárgyalásokat Törökor-
szággal. Az idén október 6-án

közzétett jelentés – noha meg-
állapította, hogy több területen
vannak hiányosságok – javasla-
tot tett a csatlakozási tárgyalá-
sok megkezdésére. Az ún. Véle-
mény (Avis) szerint Törökor-
szág nagy előrelépést tett a po-
litikai reformok terén, ugyan-
akkor a jogalkotás és jogalkal-
mazás terén további lépésekre
van szükség, például a szólás-
szabadság, vallásszabadság, a
kínzás tilalma, a nők és kisebb-
ségek jogai tekintetében. Az
Európai Bizottság szerint ab-
ban az esetben, ha a jelzett hiá-
nyosságokat kiküszöböli, Tö-
rökország képes lesz teljesíteni
a politikai kritériumokat. Az
Európai Bizottság 2005 végétől
évente éves jelentést készít az
ország helyzetéről és javasol-
hatja a tárgyalások felfüggesz-
tését abban az esetben, ha az
emberi jogok és alapvető sza-
badságjogok sorozatos megsér-
tését állapítja meg. 

Összetett kihívás
Törökország EU-csatlakozási
perspektívája stratégiai határkő
az Európai Unió és a teljes euró-
pai kontinens jövője szempontjá-
ból. E határ átlépése – vagy a
visszahőkölés – válaszút elé állítja
az Uniót. Komoly kihívást jelent
a döntés, amelynek bonyolultsá-
gát a következőkben kiragadott
néhány szempont is megvilágítja.

A kulturális és civilizációs ér-
tékrend, valamint az európai
identitás jövője szempontjából a
kockázatok összetettek. Három
évtizeddel ezelőtt az „európai-
ság” civilizációs, kulturális érte-
lemben is egyértelmű volt. Ezen
először a nyugati kereszténység-
hez tartozó országokat értették,
melyek kijelölték e civilizációs
kör földrajzi határait. A görög,
ciprusi csatlakozás nyitott a kele-
ti kereszténység felé, Törökor-
szág csatlakozásával pedig megje-
lenne az első muszlim ország az
európai klubban. Ugyanakkor az

egyház és az állam szétválasztásá-
ra már a törököknél is korábban
sor került, Atatürk a szekularizált
Franciaország alkotmányos
struktúráját vette át. A civilizáci-
ók összeütközésének kockázata
az Európai Unión belül ráadásul
már nem csupán elméleti kérdés-
ként, hanem tényként merül fel
– l. a „foulard”(fejkendő-)problé-
mát Franciaországban, vagy akár
a török és kurd bevándorlók tár-
sadalmi integrációjának nehézsé-
geit több másik államban. A kér-
dés kezelésének távlatai jórészt
annak fényében mérhetők fel,
hogy Törökországban milyen a
nem muszlim közösségek helyze-
te, a nem török ajkúak kulturális,
nyelvhasználati jogainak érvénye-
sülése az oktatásban, a műsor-
szórásban és általában a minden-
napokban. Kérdéses, hogy az
Unió európai önazonosságának
mibenléte vajon veszélyeztetet-
tebb-e, ha a török milliók a többi
belga, francia stb. polgárhoz ha-

Törökország menni Európa

A Félhold árnyékában
Az Európai Unió 2004-ben két nagy horderejű folyamat végére tett
pontot. Május 1-jén egyrészt sor került történetének legnagyobb
szabású bővítésére, másrészt politikai megállapodás született az
Alkotmányos Szerződésről, amely átfogó intézményi reformon
keresztül hivatott megteremteni a kibővített Unió működőképességét
és a hatékonyabb nemzetközi fellépés kereteit. 
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sonlóan otthon gyakorolják vallá-
sukat? Vajon a kulturális sokféle-
ség, a türelmesség a musz-
limokra nem vonatkozik, függet-
lenül attól, hogy törzsökös euró-
pai országban kisebbségben, vagy
újonnan csatlakozóban többség-
ben vannak? 

Az Unió további fejlődési pers-
pektíváját, egységének fenntart-
hatóságát is befolyásolja Törökor-
szág esetleges EU-tagsága. Tény,
hogy a török csatlakozás erősíte-
né az Unió többsebességes jelle-
gét, azaz egyre kevesebb olyan te-
rület lenne az Unióban, ahol az
összes tagállam részese az adott
együttműködésnek. Ennek ered-
ményeképp egyre távolabb kerül-
nének a tagállamok egymástól,
és az Unió egysége meggyengül-
ne. Ezt a folyamatot azonban
nem Törökország esetleges csat-
lakozása váltja ki: az Európai
Unió már jelenleg is többsebessé-
ges integrációként jellemezhető.
Számos olyan fontos politikai te-
rület van, ahol az új tagállamok,
vagy több régi tagállam nem ré-
szese az együttműködésnek –
hogy csak az eurózónára, vagy a
schengeni együttműködésre utal-
junk. Az Alkotmányos Szerződés
tárgyalásai során is megfigyelhe-
tő volt, hogy erősödik a szándék
olyan együttműködési formák ki-
alakítására, amelyben a tagálla-
moknak csak egy korlátozott kö-
re vesz részt. A többsebességes
jelleg erősödése természetesnek
nevezhető egy olyan 25 tagú Uni-
óban, amelyet többek között je-
lentős gazdasági-társadalmi kü-
lönbségek jellemeznek. Így aztán
minél közelebb kerülünk Török-
ország csatlakozásához, annál in-
kább erősödnek azok a törekvé-
sek az Unióban, amelyek a kisebb
csoportban történő előrehaladás-
ra törekednek.

Ami az Unió alapelveinek és
értékeinek érvényesülését, a ko-
hézió és a szolidaritás jövőjét ille-
ti, ha Törökország jelenleg tagja
lenne az Uniónak, akkor egyes
becslések szerint az EU teljes
költségvetésének (éves szinten je-

lenleg közel 100 milliárd euró)
mintegy 25-30 százalékát kellene
Ankara számára biztosítani.
Ezért a török csatlakozás meg-
erősítheti a kohézió gyengítésé-
re, illetve a szolidaritás jelentős
csökkentésére irányuló esetleges
jövőbeli törekvéseket az Unión
belül, ami elsősorban a közös
mezőgazdasági politika és regio-
nális politika részleges rena-
cionalizálását eredményezheti. A
török csatlakozási perspektíva
ebben az esetben is inkább alátá-
maszthatja a folyamatokat, nem
pedig azok kiváltó oka.

A török csatlakozás fontos vál-
tozást eredményezne az Unió bel-
ső hatalmi egyensúlyában. Az Al-
kotmányos Szerződésben java-
solt új szavazati rend alapján Tö-
rökország rendelkezne a legna-
gyobb formális befolyással azzal
számolva, hogy már ma közel 70,
de két-három évtized távlatában
akár 85-90 milliós lakossággal is
rendelkezhet. A rendszer alapján
Ankara döntéshozatali súlya a je-
lenlegi három meghatározó
nagy tagállam zárt körének
négyszögesítését eredményezné.
A negyedik nagyhatalom színre
lépése az Unió belső hatalmi
egyensúlyának átértékelését von-
ná maga után. A minősített több-
ségi szavazás 2009. november 1-
jétől hatályos új meghatározása
(az ún. „kettős többség”) alapján
a népes tagállamok viszonylagos
súlya mindenfajta koalíciókötés
során megnő a nizzai szavazati
rendhez képest. Az Unió tovább-
fejlődése szempontjából kulcs-
fontosságú, hogy az új rendszer-
ben a nagy tagállamok könnyen
kialakíthatnak blokkolni képes
koalíciókat, szövetségeket, ami
lehetővé teszi, hogy ne szülessen
számukra kedvezőtlen döntés.
(Hipotetikusan Törökország la-
kossága a 28 tagú Unió népessé-
gének mintegy 13 százalékát ten-
né ki a jelenlegi demográfiai ada-
tok figyelembevételével. A dönté-
sek megakadályozásához a jövő-
ben az Unió népességének 35
százaléka szükséges.) 

A török csatlakozás számos
globális geostratégiai, biztonság-
politikai egyensúlyra gyakorolt
hatással bír az energiaellátásel-
látás biztonsága, valamint az új
biztonságpolitikai kockázatok
kezelhetősége (drog, terroriz-
mus, szervezett bűnözés) tekinte-
tében. Törökország Eurázsiában
a Balkánra, a Kaukázushoz, a
Perzsa-öbölhöz és a Közel- és Kö-

zép-Keletre vezető utak találko-
zásánál helyezkedik el, kulturális
értelemben pedig Közép-Ázsia
türk nyelvű országaihoz kötődik.
Ezen régiók (in)stabilitása a hi-
degháború vége óta még fonto-
sabb globális kérdéssé vált. Az
Unió bensőségesebb viszonya Tö-
rökországgal hídfőállást képez-
het ahhoz, hogy részesévé és ala-
kítójává váljon az ország globális
és regionális stratégiai helyzeté-
ből fakadó előnyei kiaknázásá-
nak. Az Európai Unió három
kulcsországának érdekközössége
a török csatlakozási perspektíva
megerősítésében pedig éppen az
iraki és perzsa-öböl kőolaj és más
térségbeli földgáz- és olajtartalé-
kokhoz, illetve késztermék-felve-
vő piacokhoz való közvetlen hoz-
záférés terén ismerhető fel egyér-
telműen. Az EU-Oroszország
kapcsolatok várhatóan szintén
átértékelődnének: a mai helyze-
tet a kétoldalú alapon tagállami
érdekek alapján kialakított kap-
csolatok jellemzik, és a volt szo-
cialista országoknak nem sike-
rült elfogadtatniuk a tagállamok-
kal, hogy az orosz befolyás erősö-
dése a kelet-közép-európai régió-
ban veszélyeket rejthet magában
mind a volt orosz érdekszférába
tartozó országokra, mind az EU

egészére nézve. Azáltal, hogy az
EU határai a Kaukázusig nyúl-
nának, saját stabilitásának bizto-
sítása miatt is érdekelt lenne az
ottani válságok rendezésében,
ami közvetlen érdekütközést
eredményezne Oroszországgal.
Továbbá azáltal, hogy Törökor-
szágon keresztül az EU könnyeb-
ben hozzáférhetne a Perzsa-öböl
kőolaj- és földgázkészletéhez,
Oroszország geopolitikai súlya
leértékelődne.

A demográfiai, gazdasági mu-
tatók változása, valamint a geo-
politikai tényezők alapján meg-
erősödne az Unió nemzetközi
szerepvállalása Törökország csat-
lakozásával, a török csatlakozás-
sal erősödne transzatlanti kötele-
zettsége. Az Egyesült Államoktól
külön úton járó, önálló Európa
kialakítására törekvő országok
lehetőségei szűkülnének Török-
ország felvételével, és nagyobb
esély nyílna az egyenrangú part-
nerségen nyugvó kapcsolatok
szorosabbra fűzésére az Egyesült
Államok és az Európai Unió kö-
zött.

Különleges tagság?
Az Európai Unió állam- és kor-
mányfői december 17-én egyhan-
gú döntést hoznak a 41 éve napi-
renden lévő kérdésről arról,
hogy Törökországnak van-e he-
lye Európában. Az integráció ed-
digi öt bővítési folyamatában 19
országgal bővült az Unió. Min-
den olyan ország, amellyel meg-
kezdődtek a tárgyalások, rövi-
debb-hosszabb idő után az Unió
tagja lett. (Ez alól csak Norvégia
jelent kivételt, ahol a csatlakozá-
si tárgyalások lezárását követően
népszavazáson utasította el a la-
kosság a belépést.) Ankara eseté-
ben legalább tíz éves tárgyalási
időszakra kell számítani. Nem
zárható ki az sem, hogy – ha ki-
mondatlanul is – az Unió tovább-
fejlődése és a tárgyalások ered-
ményei alapján Törökország va-
lamilyen speciális típusú tagság-
gal rendelkezik majd.       

– KÖRÖSFŐI BERTALAN
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A török 
csatlakozás

fontos változást
eredményezne
az Unió belsõ
hatalmi egyen-

súlyában



zért esett rá a választás,
mert aki tíz nap alatt ké-
pes Mao Ce-tung összes

művét elolvasni, minden gondo-
latát megérteni, az okos elvtárs
lehet, nyilván a temérdek, össze-
vissza szórt kottafejjel sem lesz
gondja. Aki pedig ma Darwintól

búcsúzik egy tévéműsorban és a
törzsfejletlenségre szavaz, az
Maóra is rácsukhatja a zongora-
fedelet, mint kínai barátunk tet-
te végül Bartókkal. Mert hiába
vagy papíron ügyes és eszes, ha
pódiumra hívnak, kamerák néz-
nek, ügyeletes esztelenné válsz.

Az okosokat is mérhetetlen
butának láttató játékot olasz tele-
víziósok szabadították a világra,
úgymond rácáfolni különböző
embercsoportok alá- és föléren-
deltségeire, az őket övező, ab ovo
ostoba pletykák ab ovo ostobasá-
gára. Meg, hogy „mit érdemes to-
vábbvinni a következő évezredek-
re, mely sztereotípia felsőbb-
rendűbb a másiknál”. Magya-
rán: ma már tévéműsor kell ah-
hoz, ha a nyilvánvaló hülyeséget
nyilvánvaló hülyeségnek akar-
juk látni. 

Két harmincfős csapat áll
szemben. Nekem legutóbb az
entellektüelek és kigyúrtak ész-
tornájához, valamint a magas
lányok és alacsony csajok elme-
bajnokságához volt szerencsém.

Nevesítsünk: a médiasztár-létbe
lassan beleszürkülő-őszülő
Bochkor Gábor egy mobil súgó-
gép segítségével végigtaszajtja
licenszsínén a mellesleg iszonya-
tos utómunkával villogó adást.
Az viszont már emberiség elleni
merénylet, hogy a tv2 egyik hír-
adós póttagja, Azurák Csaba le-
het a csúcsragadozó… A darwi-
nizmus maga.

Legközelebb már a libák kel-
nek versenyre: bekötött szemű,
hosszabb-rövidebb combú tangá-
sok testére csótányokat enged-
nek, kibírjatovább-alapon. Min-
denki sötét itt, ez a konklúzió,
mint a novemberi éjszaka. Kivéve
Árpa Attila kreatív butító jövőjét,
az fényes ugyanis: sok agybeteg
közt a féleszű a király.      – SZ. O.

ajdnem híres, majdnem
halott: előbb cigány
származása miatt mun-

kaszolgálatra viszik, utóbb tiltott
határátlépés kísérlete miatt kö-
vet töretnek finom mechanikájú
kezeivel. A recski rab ‘56 októbe-
rében éppen szabad, másnap pe-
dig azonnal disszidál. Cziffra
Györgyről elsők közt jelentetett
meg DVD-t, művészetének szen-
telt virtuális palotát a nagy mul-
tinacionális kiadó, az EMI.

A fekete-fehér koncertrészle-
tek, sajnos nem arról a forró
hangulatú Erkel színházi estről
valók (a nagy lemezcég évekkel
korábban megjelentette már
CD-n), de az is felemelő, hogy
három etapban láthatjuk
Cziffra csillagának gyors emel-
kedését, nagy francia koncert-
termekben.

A Cziffra-palota menüjében
elképesztő Chopin-bravúrsor és
egy zongoraversenymű-szerű

opusz, Cezar Franck szimfoni-
kus variációgyűjteménye is meg-
található. Természetesen prog-
ramon van – többek között –
legalább egy „Magyar rapszó-
dia” Liszttől, a hatodik: egyesek
ezután a zongorista-zeneszerző
reinkarnációját látták Czif-
frában. Tudja a fene, minden-
esetre mintha két virtuóz pók
szaladgálna a klaviatúrán,
mindezt olyan laza, minden
erőltetés nélküli kéztartás mel-
lett, mintha irdatlan futamok
helyett álló akkordokat tapogat-
na a játékos. Van, aki hangver-
senyen billentyűrálátásra vesz
jegyet, mások a művész muzsi-
káló testét, vállát, arcát szemlé-

lik szívesen a túloldalról, elvo-
natkoztatva a materiális kala-
pácsmechanikától. Nos, ők, ma-
gyarán a hölgyek is jól járnak a
DVD-vel: csak két kamera dol-
gozik a régi televíziós adásban,
de a rapszódia melankolikus el-
ső témája alatt a révületben mo-
solygó, kezeire le se néző
Cziffrában sokáig gyönyörköd-
hetnek.

Liszt szinte játszhatatlan mű-
veit Cziffra gyakran saját átdol-
gozásban nehezítette tovább,
kettőnél több kéznek is bőven
elegendő billentenivaló akad.
(Vásáry Tamás története a pódi-
umok helyett a Váci utcai Anna-
presszóba szorított zongoristá-
ról: amikor megkérdezte a pin-
cért, kik játsszák itt a négyke-
zest, azt a választ kapta, „egy
Cziffra György nevű kezei”.)

Aki látni szeretné, milyen ra-
jongással ölelte keblére Francia-
ország, a szakma s megannyi ra-
jongónő a magyar zsenit, s hogy
kedves kriptokommunistáink
mekkora művészt ijesztettek el
az országból, vegye az irányt a
DVD-boltok felé, de az exkluzív
szerződéssel az EMI-hoz kötött
Cziffra György hanglemezei is
megérnek egy misét. És nem-
csak Párizsban.              – SZ. O.

A

1956. október 22-én este a budapesti Erkel
Színházban briliáns koncert zajlik. Száz mé-
terre sincs a Köztársaság téri pártszékház,
ávéhásai még nem sejtik, hogy a hangverseny-
re áramló tömeg felfegyverzett variánsa veszi
majd körbe őket egy jó hét múlva… Odabenn,
a színházteremben neves olasz karmester,
Mario Rossi dirigál, Bartók Béla 2. zongora-
versenyét pedig egy majdnem híres magyar
művész játssza. Cziffra György.
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Képes-képtelen zongorázás

Cziffra-palota

M
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VizuálkultVizuálkult
Törzsfejletlenség

Csaó, Maó!
Egy kínai zongoraművész az ötvenes évek de-
rekán majdnem lejátszotta Bartók előadha-
tatlanul nehéznek titulált II. versenyművét. 
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z időközben forradalommá
és szabadságharccá vissza-
nemesedett „népfelkelés”

évfordulójának előestéjén saját
sort bitorolunk az Urániában:
ahogy készséges szponzor,
bőbukszájú állami pénzalap,
úgy néző se tolong erre a boron-
gós történelmi filmre. Kár pe-
dig. Nem mintha Mészáros Már-
ta ne maradna adós a forrada-
lom, s azon belül Nagy Imre sze-
repének bemutatásával. Mert
adós marad. Időnként belemar
a folyamba, kimarkolja a 23-i es-
ti beszéd egy részletét („Elvtár-
sak!” – indít a miniszterelnökké
„lett” Nagy Imre, s a szocialista
Magyar Népköztársaságról szó-
nokol, láthatóan még fogalma
sincs, mit vár tőle az őt pajzsra
emelő, tíz éve titkon felajzott
népharag); látunk még pár koc-
kát egy nemzetközi sajtóbeszél-
getésből (ahol egy firkász ma-
gyar politikai zsargont jegyze-
tel, majd angolul kérdez. Két-
szer kerül képbe Andoray Pé-
ter hízott háta jóvoltából az
archetípusos, gerincmentes
komcsi, aki támogat, de közben
kést is fen.

És hamar a jugó követségen
vagyunk, a Parlamentből kifüs-
tölt miniszterelnök az Andrássy
út legvégéről, függöny mögül
iszonyodik a téren hajnalpará-
dézó ruszki tankok 4D-s tech-
nikával fölidézett látványától.
Mikor percek múlva Snagovba
repít minket a rendezőnő, azt
hisszük, erről szól majd a film.

Román ügynökszemélyzettől
övezve, családjától félig szepa-
rálva él a házaspár, töprenge-
nek, vívódnak, a hazulról késve
érkező újságokat s az utolsó op-
portunista lehetőségként sza-
lajtott Kulka János gépelt pa-
pírját szinte olvasatlanul hajít-
ják el. (Bár beleolvashatnánk,
ugyan mit ajánlott Budapest,
de nem…)

Aztán a váci börtön. Mire
ide jutunk, tudható: ez a sza-
kasz és a per a film igazi tár-
gya, a többi csak esetlen előtör-
ténet. Ha itt kezdődne, rövi-
debb lenne. De több. Finom,
hátborzongató képek. Svábbo-

garak a vasajtó mögött és előtt.
Cserhalmi konzseniálisan hoz-
za a felolvadó, zsigereiben be-
csületes ávó-orvost, pedig csak
percei, sorai vannak a karak-
terfejlesztésre. Nagy Imre szán-
nivaló. Sír. Dühöng. A NOSZF-
ot szibériai fogolytáborban
megélt, oda vöröskatonaként
becsatlakozott ateista funkcio-
nárius gyermekkori imaszavait
keresi. Első zuhanyzásakor, he-
tek mocska után a fal sarkába
fordulva szinte szűköl. Igazi ka-
maraszínpaddá növeszti a be-
játszhatatlan, szűkös cellát.

A tárgyaláson egy átszelle-
mült embert találunk, akire

többet senki se tekintsen
reformkommunistaként. Hős,
oldalfüggetlenül szerethető,
tiszteletköteles történelmi ikon-
ná vált. Egyetemes igazságokat
mond, formállogikalilag is tisz-
ta, felépített helyzetelemzést.
És nem kér kegyelmet. Az hi-
deg bíró Mácsai Pál emberbur-
kába költözik: tényleg nem
bántanánk, de mintha metsző
önmagát adná, frenetikusan.

A vég közel. Másnap kora
reggel, a bitófához indulva el-
keseredve káromkodik a mi-
niszterelnök. S ahogy az exhu-
málás óta tudjuk, élettelen lá-
bát szögesdróttal tekerik kör-
be, arccal lefele fordítják, kát-
ránypapírba tekerik: valami
primitív szekta vuduzná így az
ellenvallásbelieket. Persze, a
párt csak egy mérhetetlenül
primitív szekta. Rostjaiban re-
meg, kezdetben nem is meri a
börtönkapun kívülre földeltet-
ni a halottat.

(Jan Nowickyről lelkesen
hallgatunk. Döntse el a figyel-
mes Olvasó, ha megnézi majd,
hogy e művészi alakítást né-
hány nyúlfarknyi glorifikáns
sorral letudni illetlenség lett
volna vagy sem.)

Egy nevet még nem írtunk
le. A rossz fogú fiumeiét, akiről
rég látott premierplánokat ka-
punk archív parlamenti teker-
csekről. Aki kommunista gyó-
násról vigyorog, prolihangsú-
lyokkal, képes, de üres beszéd-
del operál. Aki úgy árulja el a
forradalmat, mint senki más. S
aki – e film utolsó felirata jut-
tatja eszünkbe – nem 1989. jú-
nius 16-án, Nagy Imre több föl-
delés utáni temetése napján,
történelmi temethetetlenségé-
nek kezdetén, nem, csak július
9-én hal meg. Posztumusz,
bűncselekmény hiányában az-
nap menti fel legyilkoltját a
Legfelsőbb Bíróság. 

Riasztó jelek közt int nyuga-
lomra, hogy Kreón Mészáros
Márta filmjében sem menekül-
het.                   – SZILVER OTTÓ

Majdnem 16 éve, hogy Pozsgay Imre egy 1988. decemberi 168 Órá-
ban kibökte, hogy mégsem ellenforradalom volt minálunk ’56-ban,
hanem népfelkelés. Még élt a pártfőtitkár, mi az, hogy, nagyon is, sőt,
még előtte voltunk Grósz elvtárs miskolci fehérterroros harákolásá-
nak, ám az államminiszter helyén maradhatott. Sőt, a stílszerű bitóra
se húzták – a Bogár hóhérfamília míves keze alól már a faanyagot is
kilopták kerítéslécnek. Mégse készült a mai napig Nagy Imre-film,
csak most, nyögvenyelős anyagi háttérrel. 

MakroFilm – Nagy Imre először

Temethetetlen halott

Aztán a váci börtön. Mire ide
jutunk, tudható: ez a szakasz és 
a per a film igazi tárgya, a többi

csak esetlen elõtörténet
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Hollywoodoo:
Karmolok, harapok
Magneoton / Warner
Két évvel ezelőtt a nagyközön-
ség azt láthatta, hogy a semmi-
ből jön elő egy kitűnő rock-
együttes. Egy nemhajlóbás,
nemsörrockos, nemfavágó-
inges, értelmes banda, amely a
szellemi szint mellett nem mon-
dott le a vad gitárjátékról és a
keményebb hangzásról. Mert,
ugye, az meg miért legyen kizá-
ró ok. (Ismerjük el, a fővárosi

klubéletben ez a semmiből-jö-
vés jó néhány év munkát jelen-
tett.) A Hollywoodoo sokat érett
második lemezére, keményebb

lett, a funkys alapok szinte el-
tűntek: ez már egy hamisítatlan
rockegyüttes. Az együttes bú-
csút mondott a debütálás bájá-
nak: profi hangszerelés, keve-
sebb hibaszázalék – viszont
egysíkúbb hangzás és kevés ki-
emelkedő dal. Egy sima, egy
fordított: így szokott zajlani a
rockzenében; ami mindenről
dönt: a harmadik album. Ad-
dig is sok sikert a 2000-es évek
legnagyobb hazai rock-
ígéretének.
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R.E.M.: Around the Sun
Warner Music
Volt az R.E.M.-nek egy kitűnő le-
meze 1996-ban (New Adventures

in Hi-Fi), ami megjárta
az eladási listák élét, de
aztán valahogy mégis
megbukott. Aztán az
alapító dobos Bill Berry
nélkül fölvett Up lemez-
zel (1998) az együttes
zenei pályájának mély-
pontjára került, ahon-
nan az életigenlőbb, de
még mindig igen vérsze-
gény Reveal (2001) sem
tudta nagyon elrugdos-
ni. A Reveal után, gon-
dolom, idő- és erőnyeré-
si célzattal jött az ösz-
szegzés egy besztof ré-

vén, néhány nem túl átütő új
számmal. Az ember már nem is
várna semmi meglepetést, erre
2004 és új album. A R.E.M. vég-

legesen lezárta a megasláger-
gyártó korszakát, de szinte csak
egy ilyen hiányzik az Around the
Sunról (azért a lemeznyitó
Leaving New York még akár el is
sülhet). Letisztult, lelassult, de
életerős, szép, kerek dalok váltják
egymást (a lemeznyitó Leaving
New York már tarol a rádiók-
ban), belefér némi hip-hopos kí-
sérletezés is (The Outsiders, a
legfülbemászóbb felvétel), és a vé-
ge felé az utóbbi évek egyik leg-
pszichedelikusabb rockzenei él-
ménye: a High Speed Train című
szám. Egy régi, temetett klasszi-
kus, újra a fedélzeten. És ami so-
kat ígér: az Around The Sun ezer
s még ezer szabad vegyértéket, új
irányt rejt magában – ilyen is
több mint tíz éve volt utoljára.

Kispál és a Borz: 
Én, szeretlek, téged
Universal
Már hat éve annak, hogy meg-
jelent a Holdfényexpressz, ami
mindennemű szakmai szavazá-
son, plusz a vásárlók boltbeli
szavazásán is a kilencvenes
évek egyik kulcslemeze lett. A
rá két évvel megjelent Velőró-

zsák még tartotta valamennyi-
re a szintet (semmi baj, ha
nem megy: nagyon magasra
lett verve a labda), de az azt
követő, és eddig utolsó Turis-
ták bárhol mintha valahogy el-
felejtődött volna. Erre az időre
tehető Lovasi sikeres szólópro-
jektje is, ami érdekes dolog,
még ha nem is beszélt soha
senki arról, hogy valami baj
lenne az együttesben (nincs
is). Az új lemeznek tehát azt
kellett bizonyítania, hogy visz-
szajön a régi lendület, ha min-
denki csak az együttesre kon-
centrál. Az új lemez nem idézi
a Holdfényexpressz zsenialitá-
sát és a Velőrózsák egységét, vi-
szont jó kis dalok kaptak rajta

helyet. Némelyiket vendégelő-
adó énekli (egyet Csík János, a
Csík zenekar prímása, egyet
Leskovics Gábor a Pál Utcai
Fiúkból), de ezek is mind-mind
Kispál-számok, akárhogy is. A
szöveg világa a szerelem és a
boldogság, viszont egy-két dal-
tól eltekintve végre nincs ben-
nük olyan sok gimnáziumi
fíling (érdekes, hogy az egyik
legkarakteresebb szám viszont
éppen…). Az album csúcsszá-
mai a bújós Karácsony és a
plázák-mónikasók közönségét
(annak is nőnemű egyedeit)
körülrajzoló Gomolygó. Nincs
ezzel nagy gond, mondom,
csak az a labda lett magasra
küldve.

LemezvágóLemezvágó
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KönyvajánlóKönyvajánló

Kárpátalja / Lemberg
és Csernovic
JEL-KÉP
Talán két-három év is elmúlt az-
óta, hogy megjelent a Sós–
Farkas szerzőpáros Erdély-úti-
könyve. A könyv a maga nemé-
ben hamar klasszikus lett: eny-
nyire részletes és a mindennapi
turistaigényeket maximálisan
szem előtt tartó útikönyv még
nem született magyar nyelven.
2004-ben már az ötödik kiadást
adták ki belőle, pedig biztos
nem ezer példányban volt meg-
határozva egy egység, és hát ha
belegondolunk, hogy Erdély
még mindig nem versenyezhet
Horvátországgal vagy Prágával
az utazási szezonokban, akár az
is megállapítható, hogy majd’
minden második autós ezzel a
könyvvel a kesztyűtartóban in-
dult el. De nem is ez a tárgy, ha-
nem hogy itt a sorozat második
része: Kárpátalja, és azon is túl
Galícia fölfedezése. És hihetet-
len: ugyanazok a szerzők. Aki
belenézett már a könyvbe, az
tudja csak, miért meglepő ez: a
gondosság szinte odáig terjed,
hogy ebben a faluvégi motelben
a női vécében a bal kettes zu-
hanyzó nem működik. Nem is
tudnék kiemelni sokat az új
könyvből: ugyanaz a hozzáértés
és gyakorlatiasság. 



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

2 52 0 0 4 .  N O V E M B E R

könyvvásár szó hallatán az
embernek elsőre a júniusi
Vörösmarty tér jut az eszé-

be. Kis faházak körbe-körbe, sok
jó könyv és néhány rövidnadrá-
gos író, akik barátaikkal egy mű-
anyagasztal mellett dumálnak és
dedikálnak. Frankfurt, Buda-
pest testvérvárosa – más. Adva
van hozzá a frankfurti vásár
kiállítóterülete, aminek a mére-
tei egy magunkfajta pesti kávé-
nyalónak olyan sokkolóak, mint
Károlyinak a komunisták. Egy-
egy csarnokban legalább három-
négy Millennium Falcon is elfér-
ne. Emellett ez egy olyan könyv-
vásár, ahol az utolsó két nap ki-
vételével, amikor a laikusok is lá-
togathatják a vásárt, nem lehet

könyveket venni. Ez egy szakmai
találkozó, ahol a kiadók egymás-
tól és egymásnak adják-veszik a
könyvek kiadási jogát, írókat
szerződtetnek, illetve üzleteket
kötnek terjesztőkkel, nyomdák-
kal. Közben persze forgószín-
padszerűen több ezer előadás,
rendezvény és műsor követi egy-
mást, a német precizitás jegyé-
ben. Bár létezik a londoni Book
Fair és new yorki BookExpo Gu-
tenberg hagyományaihoz hűen a
frankfurti a legnagyobb könyv-
vásár a világon.  

Ahogy öt évvel ezelőtt Magyar-
ország volt a vásár díszvendége,
úgy most az arab világ kapott
meghívót, hogy bemutatkozzon
a világ legrangosabb könyves ta-
lálkozóján. Tizenkilenc arab ál-
lam fogadta el az invitálást (Lí-
bia  és Kuvait maradt távol),
hogy külön csarnokban mutassa
be legsikeresebb íróit és leg-
szebb kiadványait. Emírek és ál-
lamfők, írók és művészek adták
egymásnak a kilincset, hogy
megnyissanak, árkot temesse-
nek, koccintsanak és tegyenek
azért, hogy a muszlim, arab és
terrorista szavak az utóbbi évek-
ben megszokott összecsengésén
változtassanak. A rendezőkön
semmi sem múlott, hiszen a mu-
zulmán imaterem mellett, külön
sátrat kaptak a fellépő arab mű-
vészek és külön sátor jutott az
arab országok tárgyi kultúráját
bemutató kiállításoknak. Voltak

persze olyan országok, amelyek
az autentikus és a vásár szavakat
komolyan vették, és az országu-
kat bemutató pavilonban bazárt
rendeztek be, ahol euróval
ugyan, de az arab városok
Medináját idézően lehetett alku-

dozni sálra, szőnyegre, ezüst
amulettre, vagy akár ókorinak
tűnő pénzre. 

A németek karakán módon
ragaszkodtak a pártatlanságuk-
hoz is. Mert bár a Simon
Wisenthal központ több arab ki-
adású Izraellel és a zsidó állam-
mal foglalkozó könyv miatt anti-
szemitizmus vádjával feljelentést
tett a német államügyészségen, a
németek mindegyik kifogásolt
könyv kiállítását engedélyezték a
vásáron.

Ha nem is díszvendégként
(mint öt éve), de mi magyarok is
ott voltunk, a kelet-európai
blokkban, egy csarnokban feke-
te Afrikával és a Közel-Kelet né-
hány kiadójával. A kreatív meg-
oldásokat nélkülöző magyar pa-
vilon mellett feltűnő volt Szer-
bia-Montenegró bemutatkozása;
ők viszonylag nagy kiál-
lítóterületet vásároltak maguk-
nak, de általános meglepetésre

elfelejtették könyvekkel feltölte-
ni a standjukat. Szegény Ivó
Andric. 

Nálunk az elmaradhatatlan
Puszta-könyvek mellett a kül-
földön népszerű magyar írók
több nyelvre lefordított könyvei
töltötték meg a polcokat. Ami
egy hazánkfia számára érdekes
lehetett, az az, hogy Török Mik-
lósnak köszönhetően a Konti-
nensek találkozása címmel négy
amerikai-, tizenkét kanadai-, két
ausztrál- és egy argentín–magyar
szerző állíthatta ki könyveit a
nemzeti standon, valamint igazi
könyvcsemegeként itt volt egy
svéd nyelvre lefordított József At-
tila is. Emellett most először ren-
deztek a magyar standon irodal-
mi programokat, így több hazai
író, Bódis Kriszta, Dalos György,
Vámos Miklós, Zilahy Péter is be-
mutatkozhatott.

Persze magyar szempontból
az 56. frankfurti könyvvásár leg-
kiemelkedőbb eseménye Ester-
házy Péter Béke-díja volt. 

Prof. dr. Michael Naumann, a
Die Zeit hetilap kiadója és főszer-
kesztője hosszú méltató beszéde
végén a következőket mondta
Esterházyról Esterházynak.

„Mindazoknak is szeretnék
gratulálni, akik az Ön műveit a
magyar nyelv luxuslakosztályá-
ból kicsalogatták korunk világ-
irodalmának porondjára, tehát
azoknak, akik az Ön szellemes
szövegeit tolmácsolták, a lekto-
roknak és könyvkiadóknak, a
könyvek gyártóinak és a kiadók
ügynökeinek, a könyvkereske-
dőknek és természetesen minde-
nekelőtt – az olvasóknak. Ám
mindazok, akiket most felsorol-
tam, Hölgyeim és Uraim, önök-
kel és velem együtt köszönettel
hajolnak meg Esterházy Péter
előtt.” Egyetértünk.         – NOVÁK

1949-ben a német demokrácia és parlamentarizmus központjában, a
frankfurti Szt. Pál katedrálisban nyílt meg az első frankfurti könyvvá-
sár. Egy földig lerombolt és megszállt városban, néhány évvel a könyv-
égetők uralma után. Idén 110 országból 6700 kiállító 350000 könyvvel
vendégeskedett 10 megtermett ufóméretű csarnokban 170000 m2-en 
– a világ legnagyobb könyvbörzéjén. Ideje volt, hogy mi is körülnézzünk.

Könyvek, könyvek

Az ötvenhatodik 
frankfurti könyvvásár

Könyvvásár
számokban: 
�Terület: 170.000 m2 – 10 db
csarnok 
Időpont: 2004. október 6–10.
Kiállítók: 6.691 kiállító közül
2.809 német kiadó 3.882 kül-
földi
Országok: 110 állam
Kiállított könyvek: 350.000 db
Vendég írók: 1000 fő
Rendezvények: 3000 db
Látogatók: 300.000 fő
Jövő évi díszvendég: Korea,
2005. október 18-23.

Nálunk az elmaradhatatlan Puszta-
könyvek mellett a külföldön népszerû
magyar írók több nyelvre lefordított

könyvei töltötték meg a polcokat

A



– Mi a véleményed a művészi
összegzésekről általában?
Ezeknek mostanában szinte
divatja van. 

– Szép pillanat, amikor az
ember elérkezik valamiféle be-
tetőzéshez, de ha ennek apropó-
ján az illető úgy tesz, mintha
szobrot állítana magának, ab-
ban valami nagyképűséget,
öröklét felé forduló gőgöt látok,
és az kevésbé rokonszenves gesz-
tus. Életünkben nem tornázhat-
juk föl magunkat az érinthetet-
lenség magasába. A kortárs nem
is igen tudja komolyan venni az
efféle próbálkozásokat. Egy vá-
logatott verseskönyv csupán ja-
vaslatot tesz az olvasónak: a
szerző által fontosnak vélt írá-
sokra irányítja rá a figyelmét. 

– Három testes könyved je-
lent meg az elmúlt időszak-
ban, ráadásul ez egy időre
esett a korai harmincas éveid-
del.

– Így van, az első betakarítás-
ra ez a klasszikusan alkalmas
életkor. Ha érzek is valamiféle
megnyugvást, megállapodottsá-
got egy percig sem. Eleven törté-
net ez, bármikor írhatok olyas-
mit, amivel meglepem az isme-
rőimet, a vers barátait és egyéb
olvasóit.

– Egyéb olvasóid alatt egyes
kritikusaidra gondolsz? Mond-
juk így, a „hamis humanisták-
ra”, ahogyan egyik szép ver-
sedben mondod?

– Én magam is humanistá-
nak vallom magam. Olyasfajta
olvasónak azonban, akit zavar a
rózsaszín köd, a mesterségesen

gerjesztett részvét. Az „a huma-
nista napfény”, amelyik kattin-
tásra lép működésbe… A kire-
kesztő esztétikák, amelyek
egyetlenegy, korlátok közé szorí-
tott, normatív irodalmat föltéte-
leznek. Az „irodalmi irodalom-
nak”, a szalon-nyafogásnak so-
hasem voltam barátja. Annak
örülök, ha írásaimmal a tájéko-
zódásban segíthetek, már ami a
világ dolgait illeti. Ha ennek a
világnak olyan eseményeivel ta-
lálkozom, amelyek lélekemelők,
akkor talán szívderítő lesz az is,
amit írok.  Ha viszont valami
olyasmivel szembesülök, mint a
szeptember 11-i tragédia
– A Nibelung-lakópark
történelmi hátterében ál-
ló legfontosabb esemény
–, akkor nem tudok a pil-
lanat hevében valami
hosszú távra szóló vigaszt
nyújtani, mert nekem
nem az a föladatom, ha-
nem az egyik lehetséges
számvetés elkészítése.  

– Rövidlátó kritiku-
said a helyzet rögzíté-
sét, a tények pontos ki-
mondását sem vették jó
néven.

– Egyetlen jóérzésű
ember sem ünnepel tra-
gédiák ürügyén. Eszmé-
nyem az az olvasó, aki-
ben megvan a tények tár-
gyilagos föltárására irá-
nyuló igény, ugyanakkor
tisztában van vele, hogy
az irodalom eszközei
mások, mint a történet-
tudományéi. A mostani

könyv körbejárja azokat az oko-
kat és okozatokat, amelyek
kapcsolatosak a bekövetkezett,
a világ sorsát is befolyásoló tra-
gédiával. A vállalkozás lényege
az, hogy a pusztulást úgy muta-
tod be, hogy te magad közben
építkezel, könyvet és színházat
hozol létre. Vagyis a végered-
mény úgy fest, hogy a rommá
vált város emlékműve nem egy
újabb rom lesz, hanem egy va-
donatúj épület, amelyet körül-
járhatunk és amelyben gyö-
nyörködhetünk, tetszés szerint.
Ez nagyon nagy különbség. De
mindezektől függetlenül több
olyan műről, amelyikben fegy-
verhasználatra van precedens,
nem gondolkodom, mostaná-
ban a csehovi dramaturgia fog-
lalkozat.

– A dráma helyszíne,
Worms, mekkora város?

– Sokmilliós megapolisz,
nem azonos azzal a kisvárossal,
amelyik a Rajna-vidéken áll,
egyedül a székesegyházat emel-
tem onnan át. Sokkal inkább
Frankfurtra, Berlinre vagy
Kölnre emlékeztet, és különös-
képpen New Yorkra, vannak
mutatós felhőkarcolói, komoly
nagyipara, hírtelevíziója, bordély-
negyede, miegymás. Bár tága-
sabb világot ábrázol, néhányan
úgy értelmezik A Nibelung-lakó-
parkot, mint a magyar társada-
lomról szóló híradást, ami egye-
dül a szóhasználatra nézve igaz.
Fölvillan a szövegben a 2002-es
választások néhány utózöngéje,
ha nem is az események, hanem
csakis a nyelvhasználat szintjén.
A gyűlöletbeszéd több dialektu-
sát beszélik a mű nehezebben
barátkozó szereplői.

– A tetralógia egyik részé-
nek bemutatója nagyon sike-
res volt, akkor is, ha a hely-
színválasztás miatt csak pár
száz fős közönség láthatta.

– Emlékezetes pillanat volt,
amikor Mundruczó Kornéllal
találkoztam, mégpedig éppen
ezeknek a választásoknak a
másnapján. Amikor elolvasta a
verses szöveget, kihívást látott
benne. A Krétakör valóban pá-
ratlan helyszínen, a budavári
Sziklakórházban játssza a dara-
bot. A néző főleg filmekből is-
meri ezeket a viharos múltú fo-
lyosókat és termeket, elsősor-
ban külföldi produkciókban
szerepeltek, például az
Evitában. A harmadik rész, sa-
ját műfaji meghatározása sze-
rint: katasztrófajáték. Kornél
olyan szituációt akart modellez-
ni, amikor valamiféle bekövet-
kezett katasztrófa, légitámadás
vagy terrorcselekmény elől me-
nekülünk a föld alá, a biztonsá-
got jelentő zugokba.
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Térey János 34 éves költő-drámaíró. A
Nibelung-lakópark címmel a hetekben jelent
meg drámatetralógiája, amely máris a hónap
irodalmi eseménye. A szerzővel beszélgettünk a
könyv kapcsán – de nem feltétlenül a könyvről.

Interjú Térey János költő-drámaíróval 

Búcsú a fegyverektõl

I N T E R J ÚI N T E R J Ú

Bármikor írhatok
olyasmit, amivel

meglepem az
ismerõimet
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– Nemrég elkészült egy má-
sik dráma is, jóllehet ezt nem
egyedül írtad. Társad a fiatal
hajdúszoboszlói prózaíró,
Papp András, a dráma címe
Kazamaták, és tudtunkkal ez
az egyik első színi földolgozá-
sa 1956-nak. Illetve, 56-on be-
lül is egy olyan napnak, ame-
lyikről általában nem szívesen
beszélnek.

– Így igaz, október 30-ról van
szó. Ezen a napon tombolt a
népharag – korabeli nevén a
„fekete karnevál” – a Köztársa-
ság téren. Valótlan híresztelések
terjedtek el a föld alatti börtö-
nökről, valósak pedig arról,
hogy az épületet a Nagy Imre ál-
tal föloszlatott ÁVH őrzi. Vagyis
egy akkor már törvényen kívüli-
nek számító szabadcsapat, ame-
lyik fegyveres akcióival is zaklat-
ta a környék lakóit, nem véletle-
nül bántotta tehát a nemzetőrök
szemét. A házon belül sem volt
egység, valószínű, hogy a párt és
az ex-ÁVH csak részben műkö-
dött együtt egymással, biztos,

hogy a téren megjelenő tömeg is
számtalan pólust, erkölcsi szín-
vonalat reprezentált. 

– Mennyi kutatómunka
előzte meg a megírást?

– Nem kevés, mégsem
dokumentumdrámát ír-
tunk. A színpad nem a tör-
ténelmi igazságtétel hely-
színe. Aki meg akarja tud-
ni, valóban voltak-e kaza-
maták a Köztársaság téren,
melyik oldalról kapta a lö-
vést Mező Imre, ki számol-
ta föl a pártház kinti védel-
mét, és ki küldte a tanko-
kat a térre, annak a tudo-
mányhoz kell fordulnia.
Azt akartuk, hogy a dara-
bot egyetlen pártoskodó
sem forgathassa ki saját
céljai szerint: azt a pillana-
tot mutatjuk meg, amikor
válságba kerül a személyi-
ség, töprengése tárgya pe-
dig az lesz, hogyan képvi-
selhetné a törvényességet
az egyik vagy a másik olda-
lon. 

– Mik a terveitek a drámá-
val, és milyen reakciókat vált-
hat ki?

– A bemutató valószínűleg fel-
fűtött közegbe kerül: két év múl-

va, 1956 ötvenedik évforduló-
ján. Mindenesetre mi a forrada-
lom karaktereit akarjuk meg-
mutatni, ennek „a hős nélküli
napnak” a tragikus panoptiku-
mát, hiszen a méltán megbecsü-
lésnek örvendő Corvin közi
vagy a Széna téri vezetők gya-
korlatilag nem voltak befolyás-
sal a tér eseményeire, a felső ve-
zetés pedig nem volt ura a hely-
zetnek. Amikor a tiszta forrada-
lom harcosai mellett a csőcse-
lék is megmutatkozik, nem a
hazáért életüket áldozó hősök
dehonesztálásáról van szó. A
hős emléke ragyogó marad, de
a forradalom fekete napja is ré-
sze a magyar történelemnek.
Nem beszélni róla önáltatás,
szomorú tanulságai máig érvé-
nyesek. A színpadi műnek per-
sze mások a belső törvényszerű-
ségei, mint a monográfiáknak.
A darabban a pártházbeli és a
házon kívüli szereplők monda-
tai és gesztusai majdnem mind
a képzeletnek köszönhetik a lé-
tüket.            – SZÁLINGER BALÁZS

H I R D E T É S

A pillanatot
mutatjuk meg,

amikor válságba
kerül a személyiség



Eőry Gabriella: Az Országos Ka-
szinó tisztikara és tagsága
(1883–1943). Korall, 2004. 17.
sz. (2004. szeptember) 61–87. ol-
dal.
Gyengénk a veres folyóirat, mit
tegyünk. Ez a kaszinó nem a
mágnásoké, hanem a dzsentriké.
Itt tarokkoztak és nem whis-
teztek, sport gyanánt pedig in-
kább eveztek a Hunnia Egylet-
ben, a lovaspólóra nem jutott.
Aki nem akart evezni, annak
rendszeresítettek egy kis gőzladi-
kot, amelyik a lustákat felvitte az
alagi tanyáig, ahol lehetett enni
meg tarokkozni. A gőzladik mű-
ködésének legemlékezetesebb
esete az volt, amikor a Kaszinó
igazgatójának, a félisteni státu-
szú Lisznyai Damó Tihamérnak

a gépész a cipőjét is behajította a
kazánba. Malőr. Hah. A „Gazda”
harisnyában dirigált tovább.
Eőry Gabriella dolgozata min-
den eddiginél alaposabb feltárá-
sa e jellegzetes magyar intéz-
mény hat évtizedének és társa-
dalmi hátterének. Döbbenetesen
új értékelést nem kapunk a jó
összefoglalóból, az elemzés azt
mutatta ki, amit tudni véltünk: a
kaszinó az úri középosztály, a
jobboldali keresztény értelmisé-
gi, tisztviselői, birtokosi réteg
gyűjtőhelye volt (épület a mai
Semmelweis utcában, a Magya-
rok Világszövetsége épületében),
szigorúan szabályozott kártya-
órákkal és szobákkal a vidéki ta-
goknak. A Korall legfrissebb szá-
ma a politikai társadalomtörté-
net műfaját igyekszik megvilágí-
tani. Olvassuk még el Paksy Zol-
tán tanulmányát az 1935-ös zala-
egerszegi választásokról: uncsin
indul, de igen jó lesz a vége.
Nagy Ágnes pedig egy lipótváro-
si bérház lakóinak jövés-menését
vette szemügyre 1941 és 1960
között: nyilas trafikosnő a föld-
szinten; műértő pénzügyminisz-
ter egy hétszobásban.

Filep Tamás Gusztáv: Bocskai ko-
ronája. Kortárs, 2004. szeptember,
43–55. oldal.

A szerző a vármegyei főkönyvtár-
nokok titkos reinkarnációja, a bib-
liográfiák harcosa, a megyegyűlés
öntudatos szolgája, öreg titkok tu-
dója. Eléggé el nem ítélhető mó-
don elkanyarodott felvidéki műve-
lődéstörténeti kutatásaitól, és
most, mintegy szabadidejében, fel-
támasztja az esszét, amely elve-
szett kézen-közön. A Bocskai éle-
tének indulását szemléző írás ki-
mondatlan tisztelgés Cs. Szabó
László előtt, igen szép, értő és
meghatott írás Belgijoso kassai ka-
pitány rémálmáról, a hajdúk do-
mesztikálójáról. Ha kezünkben a
lap, olvassunk egy kis Ács Margi-
tot is: ő a legtisztább szavú kriti-
kus a lángokból ölelt honban.

Magyarics Tamás: A magyar kül-
politika új helyzete. Magyar Szem-
le, 2004. október, 54–73. oldal.
A szerzőt bárki összekeverné az
Ivy League valamely professzorá-
val: tvídzakó, klubnyakkendő és a
dolgok kíméletlenül pontos látása.

Mostani írása egy tanulmánykö-
tetbe írt előszavának ifjúság szá-
mára átdolgozott kiadása. Szenti-
mentalizmus nélküli, világos dol-
gozat, amely világosan leírja a ma-
gyar külpolitika mozgásterét. Ez a
mozgástér szűk, ez nem újdonság.
Esélyeink az USA–EU erőtérben
minimálisak ugyan, de ez nem je-
lenti azt, hogy le kéne tenni a
nemzeti érdekérvényesítésről. Mi-
lyen ügyesek voltunk – egyébként
párkülönbségek nélkül – amikor
rác testvéreink magyarverő vellei-
tásait kellett, “Figyellek! Geci
vagy!” felkiáltással helyes meder-
be terelni.

Bónusz: 
Marie Claire Idées, septembre 2004
Az újságosnál vadul állították,
hogy ez is társadalomtudomány;
megvettük. Előre kell bocsátani,
hogy minket végtelenül irritál
minden női lap, a kreativitást
meg legfönnebb az X-filmekben
díjazzuk. Mégis, mégis. Az egész
újságból, a jó kis fotókból a nyu-
godt polgári életnek olyan leve-
gője árad, hogy legszívesebben
vennénk egy eredeti kanadai
rönkházat a Börzsönyben (fi-
nom utalás a Ma cabane au
Canada c. képriportra) vagy ki-
utaznánk Érdre (Voyage de
légende: vállaltan az Orient
Expresszt fényezi, Vuitton-
bőröndökkel, nehézezüst mok-
káskanalakkal). A 43. oldalon
meg van egy igen jó mellű nő, va-
lami testápoló reklámján; kap a
bennünk élő bunkó is.  – B. A. L.
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Mióta az öreg Speibl rituális királygyilkosság
áldozata lett, és a két Hurvinyek átvette a mo-
dern európai lendületes szociáldemokrata köz-
társaság alapozását, nekünk se könnyű. Hitve-
sünket ingerülten utasítjuk a Híradóról való el-
kapcsolásra, nagyapánk gyakorlata – bedugni
a fület, ha komcsit látunk a képernyőn – hirte-
len érett és megfontolt önvédelemnek tűnik. 
A folyóiratok legalább nem hazudnak.

Mitől döglik a francia középosztály?

Bocskait 
a kaszinóba



alun, na. Titkos Szabó Pál-
rajongók ők, akik Szabad
Földből sodorják a span-

glit, ingjük felső gombját is zár-
ják, kucsmájukon megül a vég-
telen magyar sors. Aztán van-
nak a gizdák, akiknek honvá-
gyuk van, ha kikerülnek a Tilos
vételkörzetéből, Mazányi Eszter
(RTL – Moziklub) hangszínére
gerjednek, és szerintük az a vá-
ros, ahol kékek a buszok. Ők a
budapestiánusok, és állítják,
hogy elkergetett Nobel-díjasaink
mellett a főváros az egyetlen vi-
lágszínvonalú, amit valaha is
összekalapáltunk. Ez – talán
mondanom sem kell – jelentős
tévedés. A hely, ahol az igaz ma-
gyar ember megbúvik, ahol jó
élni, ahova mindig vágytunk: a
kisváros.

Vannak történelmi előképek
persze, és mint jó konzervnyitók
mi is sűrűn törölgetjük a köny-
nyeinket, amikor Márait vagy
Mikszáthot olvassuk, meg
Krúdy beszámolóit egy szaty-

tyánbőrbe kötött imakönyvről
meg a podolini táncdélutánok-
ról. És a kandallóban csak ro-
pognak, ropognak a bükkfák.
Azok a kisvárosok még tudtak
tisztességgel haldokolni: elkezd-
ték a török kiűzése meg Len-
gyelország első felosztása után,
aztán százötven éven át haldo-
koltak. Elkerülte őket a kassa–
oderbergi vasút, a Rimamurá-
nyi Rt. és a filoxéra. Úgy, mond-
juk könnyű megtartani a fakoc-
kákat a főutcán, a gótikus ha-
rangtornyot meg az evangélikus
jogakadémiát. Aztán jöttek tót
testvéreink, elzavarták a magya-
rokat meg a németeket, lakóte-
lepeket kúrtak a völgykatlanok
peremére, és a városok pangtak
még újabb néhány évtizedet.
Haldokolni tudni kell. Nekünk
nem sok maradt abból a pará-
dés, régi, püspöklila selyemsza-
laggal átkötött Felföldből. Mis-
kolci kapualjban, a pataki teme-
tőben maradt meg belőle vala-
mi. Egy folt, ahová a nap dél-

után odasüt, ahogy fúj a szél.
Meg ahogy a gyér alkonyi fény-
ben kopog Rózsi néni cipője az
állomás felé menet: az ötórás
gyorssal másfél óra alatt Pesten
van, az operaelődás után meg
az Antiék hazahozzák majd.
„Nem szeretem a Kovács János
stílusát” – itt kicsit toporog, szé-
gyenkezik. „Szétvezényli” – bö-
ki ki végre a terminust. Aha. Mi
is pont erre gondoltunk. Kipp-
kopp, Rózsi néni szaporázza az
állomás felé menet, már fütyült
a vonat fenn a kanyarban.

Az, ami után annyit áhíto-
zunk, a valahavolt Magyaror-
szág, a tisztességé, a becsületé,
az adott szóé, a néhol kicsinyes-
ségbe forduló egymásra figyelé-
sé, itt van a szemünk előtt. A
kisvárosban annak látszunk,
amik vagyunk, és azok vagyunk,
aminek látszunk. Ha nyíratlan
a sövény, ha a sittet a kiserdőbe
visszük, ha a napközis tanárnő-
vel, hát khm. Azok tudva van-
nak. Nincs nekünk felróva, de a
hely mérete miatt éppenséggel
bizonyos morális nyomásnak alá
volnánk vetve, jó tudni, hogy en-
nek a tudva levésnek igenis kö-
vetkezményei vannak. Nem
most. Máskor, később. A kisvá-
rosban még a komcsi polgár-
mesternek is találnak mentsé-
get: „a Béla nem rossz fiú. Ott
van mindig a templomban. An-
nak idején ikszes volt, hát mit
tehetett volna, ha tovább akart
tanulni?” A nagy történelmi tra-
umák nem úgy élnek, mint „a
totalitárius diktatúra berende-
zése”, hanem a nap, ami után
„állandóan tőlünk vitték az ára-
mot április 4-én az emlékmű-
höz”. Az élet. Ahogy az utca ki-
ürül szombaton tizenegykor,
ahogy a pásztói temetőben ki
vannak téve az ötliteres borza-
lomszörpös ballonok egy ágasfá-
ra, ha az ember otthon felejtette
volna az öntözőkannát. Vissza
kell tenni, persze. És a három
kanna ott lóg télen és tavasszal,
és nyáron, és télen is megvan.
Egyre rojtosabb a ronda címke,

néhol repedt, kiszívta a nap. A
vasútállomások mindenütt
ugyanúgy néznek ki, és az állo-
másra vivő utat valamiért min-
denütt akácfák szegélyezik. A
galambok lába kopog a bádog
ablakpárkányon, és a szódának
más az íze, mióta műanyag pa-
lackban hozzák. Ha esetleg el-
kerülünk a kisvárosból, a Népli-
geti buszpályaudvar vagy a Déli
lesz az a hely, ahol a diaszpóra
találkozik péntek délután, de
még inkább vasárnap este. Min-
denki ismer mindenkit, hiszen
egy gimnázium van, ha esetleg
mélyen lenézett szakközepesek
voltunk, bátyánkat okvetlen is-
merik, mert a Tibi unokatestvé-
rével járt, amikor volt az a nagy
bunyó a csécsi motorosokkal a
Rokkocsma előtt. Ennek a felis-
merésnek jelentős következmé-
nyei vannak a helyfoglaláskor. A
kisváros persze nem olyan, mint
régen: a zsinagógából mozi lett
vagy diszkó, megjelent a Jó Ízek
kínai büfé, a piac szép lassan el-
hal, mert hát harminc kilomé-
terre ott a Tuskó. Kenyeret
ugyan nem érdemes ott venni,
mert Rozsomák, a pék kenyere
még mindig a legjobb a megyé-
ben, csak azokat a rohadt egere-
ket irtaná már ki a műhelyéből.
És Pisti, a hentes olyan vérest
csinál, hogy hívták a húskombi-
náthoz is kisistennek, de ő nem
ment. Itt van ez a jó kis gyógy-
fürdő is, egész élhető az élet, a
dokit meg csak fel kell hívni, és
célozni rá, hogy a múltkor ren-
delt tortáján grátisz volt a szé-
pen megformált marcipánmáj:
máris van beutaló. 

A kisváros este hat után per-
sze meghal, csak Móricz és
Flaubert kiáltják részegen dü-
löngélve világgá azt, hogy innen
el kell menni, mert lehúz ez a
sár. Pedig bent, a lehúzott redő-
nyök mögött, nem ám a Való Vi-
lágot nézik, hanem Krúdyt la-
poznak nagy sóhajtozva, és Edit-
ke a Mikrokozmoszt csépeli a
pianínón, a holnapi zeneórára.

Nyilván.                     – R. R.
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Akácos, út, vonatfütty és Rózsi néni léptei

Élni kisvárosban
A magyarság eddig tévúton járt. Nemcsak
azért, mert Moldova Györgyöt jelentős írónak
tartja (pedig csak egy szomorúan kékszemű,
szedált vénember: „D. a decens filozófiado-
cens” – ettől azért borsódzik rendesen), ha-
nem mert vannak egyesek, akik szerint ott te-
rem a magyar, ahol sok a kullancs, a tehénle-
pény és a szövetkezeti italbolt. 
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politikai vezetés egy része
már 1939-ben is kételke-
dett a német győzelem-

ben, de a 2. magyar hadsereg
doni katasztrófája után egyre
többeknek vált egyértelművé a
helyzet. A társadalom reakciója
még egyértelműbb volt, a hadba
lépést követően elkezdődött a
háborúellenes erők politikai
mozgolódása.

Megmozdulások, 
tüntetések
Az első látványosabb háborúel-
lenes megmozdulásokra már
1941 őszén sor került. 1941. ok-
tóber 6-án háborúellenes tünte-
tés volt Budapesten az 1848-as
magyar kormány kivégzett veze-
tőjének emlékét őrző Batthyá-
ny-örökmécsesnél. November 1-
jén Kossuth Lajos és Táncsics
Mihály sírjánál, majd a szociál-
demokrata Népszava karácso-
nyi száma következett. Ott
együttesen léptek fel a háború
ellen, a „független, demokrati-
kus Magyarországot!” jelszó je-
gyében nem csupán szociálde-
mokrata, kommunista (róluk
ezt akkor még sejteni sem lehe-
tett!) és polgári politikusok, de
olyan „rendszerhű” neves értel-
miségiek is, akik nem csupán
egyes – valljuk be, szűk réteg
számára – voltak irányadóak, de
a társadalom jelentős részét
meg tudták szólítani. Javarészt
ismerték egymást ezek a politi-
kusok és értelmiségiek már
1936–38-ból, akkor még a kor-
mány és bizonyos mértékben
rendszer–ellenzékként fellépő
Márciusi Front idejéből. Az ak-
kor létrejött kapcsolatrendszer
nem bomlott fel, sőt a háború
hatására még tovább szélese-
dett.

A háború elleni nemzeti ösz-
szefogást példázta az 1942 feb-
ruárjában létrejött Magyar Tör-
ténelmi Emlékbizottság, amely-
nek kimondott célja, hogy az
1848-as forradalom és szabad-
ságharc közelgő száz éves évfor-
dulóját méltóképpen megünne-

pelje. A bizottság – amely egyéb-
ként maga mögött tudhatta vi-
téz Keresztes-Fischer Ferenc
belügyminiszter hallgatólagos
„jóindulatát” is – 1942. március
15-ére tüntetést szervezett a Pe-
tőfi szoborhoz, ahol azután há-
borúellenes jelszavak is elhang-
zottak. Az MTE tulajdonképpen
megalakulása pillanatától kezd-
ve fedőszerv volt…

A háborúellenes erőknek a
kormányra gyakorolt nyomása
ekkor még elsősorban arra irá-
nyult, hogy „kierőszakolja” a
magyar háborús részvétel mérté-
kének csökkentését, a magyar–
német kapcsolatok lazítását.

A kormány 
is tapogatózik
Ezzel párhuzamosan a kor-
mány is megkezdte tevékenysé-
gét annak érdekében, hogy a
nyugati hatalmakkal valamiféle
megegyezést hozzon létre. En-
nek ugyan születtek látványos
eredményei is, mint például az
ideiglenes fegyverszüneti meg-
állapodás aláírása 1943. szep-
tember 11-én Isztambulban az
angolokkal, azonban három
problémát nem sikerült megol-
dani. Az egyik, hogy Magyaror-
szág, egy németek által meg-
szállt országokból álló gyűrű
közepén valójában lehetetlen
helyzetben volt (a legközelebbi
szövetséges csapatok az ország
határaitól aktuálisan kétezer
kilométerre álltak), komolyabb
„renitenskedés” azonnali meg-
szállást vont maga után. (Lénye-
gében ez történt 1944. március
19-én is, amikor a németek

megunván Kállay Miklós kor-
mányának általuk jól ismert bé-
ketapogatózásait, elfoglalták az
országot.) A másik alapvető
probléma, hogy a nyugati kor-
mányokkal végül is nem sike-
rült felvenni a kapcsolatot, ha-

nem – bár ezt akkor még nem
igazán realizálták – pusztán a
különféle titkosszolgálatokkal.
Ezek érdeke pedig nem Magyar-
ország politikai status quojá-
nak megszilárdítása volt, a há-
ború utáni békekonferencia
esetére – mint azt Horthyék
szerették volna –, hanem az,
hogy a németek hátában diver-
záns akciókat szervezzenek. A
harmadik fő problémát pedig a
szövetségesek casablancai nyi-
latkozata okozta, amely kizárta

az egyoldalú tárgyalásokat és
feltétel nélküli megadást írt elő
minden ellenséges ország szá-
mára. Az angolszászok és a
szovjetek kölcsönös bizalmat-
lanságának (Sztálin egyszer ki-
egyezett Hitlerrel 1939-ben!)
esett áldozatul szinte valameny-
nyi köztes-európai nemzet, hi-
szen így esélyük sem volt idő-
ben kiszállni a „hajóból”. Jalta
után pedig már a szovjetek sza-
bad prédájává váltak, akik a
„történelmi értékelést” aktuál-
politikai szempontjaik szerint
végezték el…

A megszállás
A kormány tehát végezte a ma-
ga dolgát, bár céljai – a rend-
szer valamiféle átmentése – és a
körülmények erősen korlátoz-
ták mozgásterét. A kívánalmak-
ból engedni kellett volna… A
társadalom pedig – a látványos
akciók mellett is – valójában
várt, hiszen a „kormány a he-
lyén volt”, bármiféle fegyveres,
vagy passzív ellenállás csak an-
nak helyzetét nehezíthette vol-
na, a németeknek igazi kárt,
vagy nehézséget nem okozhat-
tak, merthogy nem voltak az
országban. 

1944. március 19-e részben
megváltoztatta a helyzetet.
Csak részben, mert a kormány-
zó még mindig a helyén ma-
radt, így sokan reménykedhet-
tek abban, hogy lényeges kor-
rekciókkal bár, de a rendszer a
háborút „megúszhatja”, Hor-
thy és a politikai elit azon ré-
sze, amely „nem kozmált le a
németekkel”, a helyén marad-
hat. Korábban az ellenzéki pár-
tok ugyan már kötöttek olyan
megállapodásokat, amelyekkel
előkészítették a háború utáni
politikai rendezést (ilyen volt az
1943-as megállapodás a kisgaz-
dák és a szociáldemokraták kö-
zött, amelyet a kommunisták
soha nem tudtak megbocsátani
Szakasits Árpádnak), ezek
azonban csak szűk kör számára
váltak ismertté. 

A
A magyar politikai elit korántsem volt olyan
lelkes híve a szovjetek elleni háborúnak, mint
ahogy azt a történeti szakirodalom jelentős
része láttatja. 

Szörnyű idők

Ellenállók
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Bajcsy-Zsilinszky Endre
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Az ellenállók társadalma
Az ellenállás tehát eleinte az elé-
gedetlenkedők zárt köreiben
szerveződött, az ellenzéki pár-
tok szimpatizánsait vonta magá-
val, a hadsereget csak kevéssé
érintette. Részben azért, mert
akik a rendszerben gondolkod-
tak, úgy vélték, hogy a hadsereg
követni fogja a Legfelsőbb Had-
úr utasításait, tehát a politikai
vezetők meggyőzésével ez a kér-
dés elintéződik. Másrészt az el-
lenzéki pártok nem rendelkez-
tek kapcsolatokkal a katonai
körök felé. Végül az elégedetlen-
kedők körei összeértek, és 1944
májusának első napjaiban létre-
jött a nemzeti összefogást meg-
valósító Magyar Front, amely
egyesítette a szociáldemokratá-
kat, kisgazdákat, kommunistá-
kat, legitimistákat, hívőket és
ateistákat egyaránt. Ez a szerve-
zet már kifejezetten a katonai
akciókat tekintette fő céljának,
a háborúellenességet tehát már
ellenállás váltotta fel.

A végső lökést 1944. októ-
ber 15-e adta meg. Szálasi ha-
talomátvétele után már nem
volt semmilyen gát, nem voltak
alkotmányos és politikai meg-
fontolások, a helyzet egyértel-
művé vált: vannak a németek
és a kollaboránsok, a másik ol-
dalon pedig a nemzet jobbjai,
akiknek – egyéni lehetőségeik-
hez mérten – harcolniuk kell.

A háborúellenes politikai
erők már szerveződésük során
Bajcsy-Zsilinszky Endrét tekin-
tették vezetőjüknek, aminek
részben az volt az oka, hogy
„szegedi múltja” révén még a
Kormányzó felé is elfogadha-
tó volt, másfelől ellenzékiként
is szerzett olyan hírnevet,
hogy – átmenetileg – még  a
szociáldemokraták sem emel-
tek ellene kifogást. (Az más
kérdés, hogy esetleges életben
maradása esetén meddig tar-
tott volna ez a konszenzus
1945 után – valószínűleg nem
sokáig.)

Egységes és 
szervezett ellenállás?
Az ellenállási mozgalom kivé-
tel nélkül illegalitásban élő ve-
zetői 1944 novemberének első
napjaiban létrehozták a Ma-
gyar Nemzeti Felkelés Felsza-
badító Bizottságát. A bizottság
vezetőjévé a nyilas-hungarista
hatalomátvétel előtt fogva tar-
tásából szabadult Bajcsy-Zsi-
linszky Endrét választották.

Bajcsy-Zsilinszky valameny-
nyi nyilas- és németellenes
mozgalom egyesítését, illetve
tevékenységüknek az összehan-
golását tartotta feladatának.
Ehhez szükség volt egy „Kato-
nai Vezérkar”-ra. Sikerült meg-
nyernie a mozgalom számára
régi barátját, vitéz Kiss János
nyugállományú altábornagyot,
aki Kőszegről utazott fel Buda-
pestre, ahol már egy szervező-
dő és ütőképesnek tűnő szerve-
zettel ismerkedett meg. A moz-
galom egyik motorja, Nagy Je-
nő ezredes, már korábban is

kapcsolatban volt a Magyar
Fronttal. A MNFFB hamaro-
san felvette a kapcsolatot a
kommunista ellenállási mozga-
lommal is.

A szervezkedés – immáron
katonai jellegűvé válva – gyor-
san nőtt, megszervezték a fegy-
veres csoportokat, és azok ellá-
tását is. A politikusok pedig el-
kezdték kidolgozni a háború
utáni Magyarországról szóló
elképzeléseiket is.

A legkomolyabb vita novem-
ber végén már arról szólt, hogy
mikorra időzítsék a felkelést.
Várják-e meg Budapest ostro-
mát, vagy azonnal akcióba lép-
jenek? Azonban árulás követ-
keztében az ellenállás vezérka-
ra november 22-én este,
Tartsay Vilmos lakásán lebu-
kott. A Nemzeti Számonkérés
Szervezete letartóztatta Baj-
csy-Zsilinszkyt is, akit végül a
bíróság halálra ítélt és decem-
ber 24-én (!) kivégezték.

– RÉZESY ISTVÁN
H I R D E T É S
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ivételesen eurokonform
magyar vonat repít minket
alig 3 és fél óra alatt a

Westbahnhofra, útközben, a
Kisalföldről a Bécsi-síkságra ér-
ve szinte csak az osztrák oldalon
sorakozó hatalmas szélkerekek
jelentenek különbséget – ha
százat nem látunk, egyet sem. A
felspannolt utazónak először
csalódnia kell: a Westbahnhof
semmivel sem jobb a Keletinél,
itt is akadnak rossz arcok, nem
is kevesen. A várost átszelő villa-
mosok, magasvasutak viszont
rendben vannak, és bérlet nél-
kül is nyugodtan meglehet-
nénk, mivel egy árva karszala-
gost se láttunk egész hétvégén.
Rövid megjegyzés: ugyan 6-os
számú metróvonalat is jelölnek
a város közlekedési térképén, de
csak napok múlva jöttünk rá,
hogy az 5-ös metró nem létezik.
Azt valahogyan átugorhatták
időközben, sőt a Gürtelen végig-
futó magasvasutat is metróvo-
nalnak nevezték ki. A lényeg,
hogy a járművek tiszták, halkan
siklanak, és itt valószínűleg
mindenki magától meg tudja és
meg is akarja venni a jegyeket,

bérleteket, nem kell hozzá ható-
sági közreműködés. 

Bécs és Budapest egyébként
több területen is párhuzamba
állítható. Tudjuk, a Monarchia
néhány évtizede volt mindkét
város leggyorsabb fejlődési sza-
kasza, legtöbb középületük is
ennek a kornak az eredménye:
a bécsi és pesti parlament, ope-
ra, egyetemi épületek, paloták,
bérházak tömege stb. Budapest
célja akkoriban az volt, hogy a
császárvárost legyűrve Közép-
Európa metropoliszává váljon.
Míg Bécs századok óta egy biro-
dalom lassan növekvő központ-

ja volt, Pest néhány évtized alatt
behozta lemaradását. A magyar,
német, jiddis, szláv kultúra ol-
vasztótégelyeként működő fővá-
rosunk kvázi európai New York-
ként szívta magába a tettrekész
embereket. A lufi rövid idő alatt
felfújódott, aztán ki is pukkant. 

Bécs maradt a maga nyugodt,
gemütlich tempójában és nyert.
Összehasonlíthatatlan a hangu-
lata: nemhogy jegyellenőrt,
csendőrt sem láttunk a város-
ban, mégis, valahogy minden a
helyén volt. A parkok zöldek, a
polgárok elegánsak, nyugodtak
és mosolyognak, hagyomány és

high-tech harmonikus egyvele-
ge mindenütt. Bécs olyan, mint
a jövőbeli ideális, megtisztított-
megszépült Budapest, talán
ezért is érezhetjük Ausztria met-
ropoliszát olyan közelinek ma-
gunkhoz. És ha már egyszer ott
voltunk, meg is néztük, mi új-
ság van sógoréknál.

A kultúr-túrára vágyók nem
panaszkodhatnak, a szokásos,
klasszikus látnivalók köszönik
szépen, megvannak: egyeseknek
Schönbrunn, a Stephansdom, a
Sacher kávéház; másoknak a
Shopping City Süd, a Mariahilfer
Strasse, a Gorenje-láz Mekkája.
Aki valami újat, eredetit akar lát-
ni, annak ajánlhatunk egy igazi
kuriózumot, a Hangmúzeumot
(Klangmuseum) – a hangok, za-
jok és a zene interaktív szentélye
mindenkiből előhozza a homo
ludenst. Kockát dobva állíthat-
juk elő saját, néhány ütemnyi
szimfóniánkat, máshol a kezün-
ket egy bizonyos térben mozgat-
va 3D-s érzékelők segítségével
gerjeszthetünk kortárs kakofón
darabot  hangokból és zörejek-
ből. Ha kedvünk tartja, vezé-
nyelhetjük a Bécsi Filharmoni-
kusokat (tényleg), és ha rosszul
tesszük a dolgunkat, a tisztes ze-
nészek fellázadnak ellenünk.
Ha ráuntunk az imént szerzett
zenészi képzettségünkre, kipró-
bálhatjuk, mi maradt ennyi zaj-
ártalom után a hallásunkból,
végül az ajándékbolt kínálatá-
ból többek között hangjegyes
papírzsepik és zoknik közül vá-

A császárváros diszkrét bája

Grüss Gott!
Grüss Gott! – köszön rád kedélyesen a buszvezető, amikor felszállsz jár-
műjére. Grüss Gott! – és mosolyog a Donauturm liftkezelője, majd fel-
repít téged 200 méter magasba néhány másodperc alatt. Krüz kut! –
próbálkozik a török pizzás a Karlsplatz aluljárójában. Ő is mosolyog. Ez
Bécs, a félretett pénzből utazni vágyó magyar diákok egyik célvárosa. 

Karlsplatz – aluljáró: A bé-
csi Deák tér, a metrók, villamo-
sok, főutak találkozási pontja.
Aki elmegy Bécsbe, minden-
képpen érinti ezt az aluljáró-
rendszert. Említésre méltó a
török pizzás, aki isztambuli táj-
szólással töri a németet, cseré-
be óriás pizzaszeleteket ad ne-
künk alig másfél euróért, ami
bőven elég a sétában megfá-
radt utazónak.

MuseumsQuartier: Hofburg
és a szomszédos múzeumok
közös elnevezése, melyeket há-
rom nap alatt sem lehetne be-
járni, annyi látnivalót gyűjtöt-
tek össze bennük. A komple-
xum legújabb része a volt kirá-

lyi istálló (mellesleg hatalmas
barokk palota) udvarára épí-
tett két szó szerinti kocka-épü-
let, az egyik fehér, a másik fe-
kete színben tündököl, belül
kiállítótermekkel.

Opera Toilet: A bécsi Ope-
raház mellett felcicomázott ut-
cai illemhely található, melyen
szecessziós betűkkel áll a fenti
felirat. Belül aranyozott faldí-
szek, korabeli plakátok eme-
lik a hangulatot. A legjobb,
hogy közben klasszikus és ke-
véssé ismert operaáriák szól-
nak a sarokba szerelt hangfa-
lakból, hogy mindenki kelle-
mes körülmények között vé-
gezze a dolgát. 

Ottakring: A régi bécsi
munkásnegyed nevezetessége

a sörgyár, melynek termékét
itthon is lehet kapni. Mi ma-
gunk csak addig sétáltunk a
környéken, amíg el nem fo-
gyott kezünkből az említett
ital, de ez is elég volt ahhoz,
hogy átérezzük a hely szelle-
mét.

Vasárnap: Osztrák szomszé-
daink szent napja. Lehet, hogy
nekik van igazuk, de magyar
szemmel furcsának tűnt, hogy
minden belvárosi bolt, üzlet, a
külvárosi plázák, bevásárlóköz-
pontok, sőt a legtöbb étterem
is be van zárva vasárnap dél-
ben. Így maradtunk le a klasz-
szikus Wiener Schnitzelről:
másfél óra alatt nem találtunk
olyan nyitva tartó étkezdét,
ahol ez is szerepelt volna az ét-
lapon.

Helyek

K
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logathat az erre fogékony láto-
gató. 

Ha már az óváros utcáin já-
runk, érdemes végigsétálni a
Grabenen, a központi sétálóut-
cán. A luxusboltokkal kerete-
zett sétányon az ilyen helyeken
szokásos galambrajokkal vias-
kodhatunk, közben pedig mu-
tatványosok, performance-ok
szórakoztatják a promenád
nagyérdeműjét. Ottjártunkkor
éppen tolldíszes indiánok járták
egzotikus táncukat, nem mesz-
sze tőlük tetőtől talpig arany-
színbe öltözött pantomimes fia-
talember állt egy hokedlin moz-
dulatlanul. Ja, és a belváros ut-
cái tele voltak életnagyságú,
műanyag lovakkal, amelyek
mindegyike más és más színt,
ruhát és díszítést kapott. Külö-
nösen bizarr volt az a ló, amely-
nek egyik mellső lába női lábbá
lett alakítva, vörös színű kör-
mökkel. 

A Ring melletti Hofburgot ta-
lán nem kell bemutatni senki-
nek. Zsalugáteres ablakai mö-
gött hozták meg századokon ke-
resztül a Magyarország sorsát
meghatározó döntéseket, de
most már más századot írunk.
Apropó, maradandó élmény a
Hofburg udvarán a Kossuth-nó-
tát énekelni… A mára független-
né vált Magyarországról érkezett
diákok szabadon énekelhetik a

nótát az esti záporban, a Habs-
burgok meg sehol nincsenek
már. Csendben hallgatnak a fa-
lak (minket). Végül mégis győ-
zött az igazság? – kérdezzük egy-
mástól álnaivan.

Habsburgok helyett épp
Toulouse-Lautrec kiállítás van a
termekben. A szerencsétlen sor-
sú festő életvidám plakátjai, gra-
fikái a művészet győzelmét je-
lentik a nyomor és a kilátásta-
lanság felett, egyben tanulságos
ellentétpárt alkotnak a barokk
palota túldíszített, emberi lépté-

ket nélkülöző szalonjaival.
Egyébként is érdemes rendszere-
sen figyelni, milyen kiállítások
vannak éppen a császárváros-
ban, mivel egymást érik a világ-
hírű művészeket bemutató tárla-
tok. 

De nem is szükséges erre kü-
lön felhívni a figyelmet, men-
nek a jó magyarok maguktól is
Bécsbe. Legalább annyiszor üti
meg a fülünket az édes anya-
nyelvünkön beszélő honfitársa-
ink társalgása, ahányszor német
beszédet hallunk Pest utcáin
(bármily kevéssé is örült a maga
idejében Arany János az utóbbi-

nak). Sőt, nem csak turistaként
érkeznek a magyarok Bécsbe,
sok hazai magánvállalkozó is
szerencsét próbál a szomszéd-
ban. Mi magunk is egy magyar
család által üzemeltetett hostel-
ben szálltunk meg, igen kedve-
ző áron. A város egyik külső ke-
rületében járva pedig beültünk
egy meglepően olcsó étkezdébe,
amelynek a tulajdonosa, nem
fogják kitalálni… Ha ez így foly-
tatódik, előbb-utóbb azt a bizo-
nyos cukrászdát is meg fogja
nyitni valaki.

Cukrászda- és kávéházügyben
azért nehéz lesz a bécsieket utol-
érni. Az óvárosban évszázados
cégérek alatt működő kávéméré-
sek, bierstubék és weinkellerek
csábítják a külföldi turistát a be-
ülésre, az árak azonban legtöbb-
ször inkább angol arisztokraták
vagy arab olajsejkek lehetőségei-
hez vannak igazítva, nem a ma-
gyar diákok zsebéhez. Az ódon
boltok, kapualjak, templomtor-
nyok hangulata így is kárpótolja
a nosztalgiára vágyókat. Ugyan-
akkor tévedés lenne azt hinni,
hogy Bécs egy fejlődés nélküli
város-őskövület. 

Az új Bécs… A Duna túlpart-
ján néhány év alatt sci-fi város-
negyed épült fel a régebben ma-
gányosan álló Donauturm köré.
Azóta égre törő üveg-acél felhő-
karcolók tükröződnek a folyó vi-
zében. Az épületek nemzetközi
cégek irodáit, hivatalokat, luxus-
lakásokat rejtenek magukban.
Mértani pontosság, hűvös ele-
gancia, modern design – és steri-
litás. Kérdés: hol jobb az élet: tö-
kéletes reklámcsaláddal a felhő-
karcoló-lakásban, benne trend-
magazin-bútorokkal, tápos ku-
tyával-macskával, reformkaják-
kal vagy inkább a kiszámíthatat-
lan, de ezért izgalmasabb, embe-
ribb élet a kopott honi garzonla-
kásokban? Nehéz a választás,
ugye…

Bécs ezzel már belépett a
XXI. századba, amit a lakói ter-
mészetesnek vesznek. Legalább-
is azok, akik részesei a jóléti tár-
sadalomnak. Nehogy azt higy-
gyük, hogy a bécsiek élete csak
játék és mese és Habsburg-nosz-
talgia. Filmbe illő jelenet, ami-
kor lemegy a Nap, és előjönnek
az árnyékos oldal lakói. Bécs is
beállt a nyugati nagyvárosok so-
rába, egyre több a bevándorló és
a vendégmunkás, bár még nem
olyan a helyzet, mint London-
ban és Párizsban. A lényeg, hogy
a kisegítő, takarító, rossz szóval:
alantas munkát végzők egytől
egyig színesbőrűek: arabok, tö-
rökök, indiaiak és feketék. Ők te-
szik éjszaka azzá a várossá Bé-
cset, amelyet mi aztán nappal
megcsodálunk. A gemütlich
osztrák sógorok közben a napos
oldal előnyeit élvezik. 

Gondolatban még a Ringen
járunk, amikor megáll a vona-
tunk egy kihalt éjszakai állomá-
son, a táblán Hegyeshalom fel-
irat. Alig két óra múlva aztán be-
fut a szerelvényünk a Keletibe.
Közelsége miatt mindenkinek
ajánlhatjuk a Nyugat legkele-
tibb, vagy a Kelet legnyugatibb
nagyvárosát, bármikor is indul
az ember, nem lehet csalódni
benne.           – RAJCSÁNYI GELLÉRT

A város egyik külsõ kerületében járva pedig
beültünk egy meglepõen olcsó étkezdébe,

amelynek a tulajdonosa, nem fogják kitalálni…

Bécs nem kirakatváros
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z igazság persze az, hogy
utoljára honvédelmi napon
voltunk itt, és Éva néni, az

osztályfőnökünk még a
Jánoshegy–Normafa viszonylat-
ban is képes volt eltévedni. Föl-
fele menet elsősorban biciklis
gyökerekkel voltak tele a ko-
csik, akik a Svábhegyről gurul-
nak lefelé, hogy aztán az Alko-
tás úton (vormals: Gömbös Gyu-
la út) magabiztosan csússzanak
be a villamos alá. A tüdőszana-
tóriumból visszafele jövet bele-
botlunk a Mindig Sportos Na-
gyik Kálmán Mártírjai Brigádjá-
ba. Jönnek bevetésről. Ezt min-
denféle sportcipők, faragott bo-
tok („Jávorkút, 1964”) és nagy
elánnal lóbált bogyósnövények
jelzik. Az a gyanúnk, hogy a tú-
ra végállomásán, a nagy várako-
zásban legördült néhány Hubi
és unimukk, főleg ott Margit és
Irénke tájékán, mert a hangerő
jóval túl van a megengedetten.
Esetleg a légszomj, az tehet ró-
la. A második állomás után,
ahogy a civilizáció jelei mind
kézzelfoghatóbban mutatkoz-
nak, egyikük felsóhajt: „De utá-
lom ezt a Pestet, lányok.” Ép-
pen kétperces napirend előttire
jelentkeznénk, mondván: ez
Buda, az invokációt pedig ki-
kérjük magunknak a szomszéd-
ságunkban funkcionáló nővér-
szálló lakói nevében (ahogy ki-

csap a gőz a fürdőszobaabla-
kon, mmmrrr). Ám az átok
hangorkánt szabadít el és a leá-
nyok egymásra licitálnak, hogy
a kutyapiszok, a hajléktalanok,
az aluljárók, a buszok, megaro-
hadékoknemadjákátahelyet. Mi
menekülőre fogjuk, és szedelőz-
ködnénk, hogy átüljünk a büfé-
kocsiba, de a bennünk megbú-
vó örök empirista maradásra
késztet. 

Budapest.
Végtelenül idegen és végtele-

nül a miénk. Látta-e már Buda-
pestet széjjel? Vitt-e ön már nő-
ket a Gül baba türbéjéhez / Ró-
maira / villamosozni a harmin-
cas vonalán? Tekintett-e le a
Fátra térről / Bimbó útról a vá-
rosra? Látott-e Ön nyesteket ve-
rekedni az Otthon utcában?
Döbbent-e meg Ön a Kőbányai
Sörgyár posztindusztriális-goth-
ic külsején? Andalgott-e ősszel a
Tisztviselőtelepen / Wekerlén /
Korong utcában? Akar-e tagja
lenni a Mátyásföldi Üdülőegye-
sületnek / Százados úti művész-
telepnek? Ébredt-e arra, hogy
egy habarcs Szűzanya néz Önre
feddőn a szemben lévő homlok-
zatról? Tanult-e vezetni a
Wekerlén?  Eszdéeszes-e vagy?

Budapest zseniális hely. Fek-
vése világbajnok, látképe cso-
dás, női szépek. Ám ha ezek a
nők a teremtés által számukra
rendelt párjukkal embertömeg-
gé, ún. lakossággá állnak össze,
akkor suttyó, fennhéjázó, erő-
szakos és végtelenül anyagias
társaság lesz belőlük. Olyan,

amelynek tagjai szotyiznak a bu-
szon, csuláznak az utcán, par-
kolnak a járdán, és még véletle-
nül sem segítenek levinni a ba-
bakocsit az aluljáróba. Épített
környezetüket elszántan próbál-
ják tönkretenni, és elszántan el-
leneznek mindent, ami valamit
előrébb vinne. Me’ nehogymá’
védett legyen a zsidónegyed (jó,
nem negyed, de mégis), ne cigiz-
zek a liftben, kifessük a lépcső-
házat, elengedjem a gyalogoso-
kat a zebránál, ne üssem szét a
száját annak, aki emiatt beszól.
Eltévedni nehéz – kivétel a XI.
kerület. Jól lehet vacsorázni, de
reggelizni meg nem nagyon.
Ami éjszakai közlekedés címén
fut, az egy röhej. Ami nappali-
ként, az meg szánalomtenger.
Nem lehet közlekedési szövetsé-
get csinálni, meg vonattal közle-
kedni a városban, mert, miért le-
hetne? Kevés a park, és az is
olyan, hogy legfönnebb
motokrosszversenyt lehet tarta-
ni bennük. Nagy, gigantikus
komposztáló mindegyik. Ma
már nem lehetne lovaspólózni a
Vérmezőn, mert amíg a játékos

elmegy brunzolni, megeszik a
lovát. A tereink nagy villamosát-
szállók, amelyeknek végibe, biz-
tos, ami biztos, odanyomunk
egy nagy üvegkockát, posztmo-
dern városépítészet, nesztek.
Aki lángszóró nélkül megy le az
aluljáróba, magára vessen. Aki-
nek nincs terepjárója, az is. A
nénikommandó közben kiszáll a
János kórháznál. Épp szólnánk,
hogy a detoxikáló följebb van,
aztán meggondoljuk magunkat.
Ők is csak áldozatok, szegények.

Ez a város gyönyörű. Ez a vá-
ros elképesztően lepusztult. Eb-
ben a városban már csak a kul-
túra működik. Ebben a város-
ban lassan már a kultúra sem
nagyon működik. Nem akarunk
nevet adni, ennek az elcsesző-
désnek. De ha már kell: olyan el-
mebeteg mosolyos-tizenötéve
tartós-dolgozni nem szeretős-
főkefés-tuarages-budakeszin la-
kós-isztriai villás.

Szerintünk.
– TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

Budapestrõl
A fogaskerekűt minden jobboldalinak ki kell
próbálnia egyszer. Van benne valami végtele-
nül osztrákos, olyan mintha Zillertal valami
szerencsésebb sarkában kattogna, mi meg,
kimenős síoktatók, szórakozottan csavargat-
nánk a szarvasagancs gombunkat, és a lövész-
egylet hetyke kalapjában mennénk protes-
tánst verni szombat este. Beh szép is lenne.

Budapest zseniális hely. Fekvése 
világbajnok, látképe csodás, nõi szépek. 

Ám ha ezek a nõk a teremtés által 
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okunkban él valamiféle
csalóka kép arról, hogy
a rádiózás egyfajta ob-

jektív, pártsemleges műfaj.
Aztán kicsit jobban belegon-
dolunk, olyan nevek jutnak
eszünkbe, mint Bolgár
György vagy éppen Franka Ti-
bor, és rádöbbenünk, hogy
mégsem. Egy Gazdasági Rádi-
ótól azért így is elvárna némi
távolságtartást az ember,
ezért ütött szíven a rádió Vér-
tes Andrással, a Gazdasági
Kutatóintézet elnökével készí-

tett beszélgetése az új kor-
mány tagjairól.

Vértes értő nyelvvel sorolja
a tárcavezetők érdemeit. Az
új külügyminiszter rendkívüli
felkészültségű diplomata, je-
lentős nemzetközi gazdasági
kapcsolatokkal és komoly ta-
pasztalatokkal – nagyon jó vá-
lasztás. A pénzügyminiszter
gyakorlati tapasztalatai kivá-
ló támpontot adnak, felké-
szültségének köszönhetően
annak ellenére is bírja a piac
bizalmát, hogy a költségvetési

célokat idén nem sikerült
száz százalékban teljesíteni. A
fiatal, dinamikus gazdasági
miniszter nemzetközi hírne-
vet szerzett, üzleti tapasztala-
tai jót tesznek a magyar gaz-
daságnak. Az új munkaügyi
miniszter kiváló politikus
szakember. Az egészségügyről
szóló résznél szinte tapintani
lehet a feszültséget, csak
akkor lélegzünk fel, ami-
kor szakértőnk kimondja:
a reformok elhalasztásá-
ban Gyurcsányéknak
van igaza. 
A beszélgetést záró
kérdés („sikerre
van-e ítélve a kabi-
net ebben az összeté-
telben vagy sem?”) ön-
magában is jelentős teljesít-
mény dorombolás-ügyileg, az
arra adott válaszért azonban

Vértes Andrást legszívesebben
egyenesen bőrkorbáccsal ju-
talmaznánk. Mivel e nemes
kitüntetés nem a mi kompe-
tenciánk, így egyelőre novem-
beri Cicusunkkal kell beérnie
karakán válaszáért: „Kemé-
nyen meg kell küzdeniük a si-
kerért, de erre minden esé-

lyük megvan.”
Gyönyörű.

– TURUL

GM írásában van jó né-
hány érdekes kérdésfel-
vetés, amelyekről lehet-

ne értelmes vitát folytatni, de a
maestro ezt jó érzékkel vágja
tönkre olyan kinyilatkoztatása-
ival, mint „a jobboldal vallása
az antiszemitizmus”, vagy „a
fiatalok kezében a Pesti Est,
szívükben a sötét gyűlölet”.
TGM nem nagyon tud túllépni
afelett érzett fájdalmán, hogy
az értelmes, művelt, nyitott fia-
talok nem a baloldalhoz húz-
nak, ahogy szerinte természe-
tes lenne. 

A leírt jelenség egyébként lé-
tezik, tényleg sok fiatal van, aki
jobbra szavaz, de a polgári kö-
rökön csak nevetni tud, egyálta-
lán nem foglalkoztatja a nem-
zethalál gondolata, a táltosokat
szánalmasnak találja és nem
csak kábítószerellenes kiadvá-
nyokból ismeri a könnyűdrogo-
kat. A jobboldali sajtót ugyan
olvassa, de nem feltétlenül érzi
hitelesnek vagy mérvadónak
Bencsik András, vagy Lovas Ist-
ván publicisztikáit. 

De hogy nácik lennének?
Aligha. Még on-line, arctalan
megnyilvánulásaikban sem,

ahol TGM szerint az elborult el-
méjű zsidózásban élik ki magu-
kat (nem ebben élik ki). Egy, a
közelmúltban publikált kutatási

eredmény szerint a fiatalok leg-
inkább a liberális eszméket tart-
ják magukhoz közelállónak és

szabadelvű értékrendjükkel túl-
nyomó többségükben a Fideszre
szavaznak – a magát „A” ma-
gyar liberális pártként mar-

ketingelő SZDSZ támogatottsá-
ga az 5%-ot sem éri el körükben. 

Fogós kérdés, hogy miért van
ez így. Talán a média fősodra ál-
tal rájuk erőltetni kívánt politi-
kai vélemény ellen lázadnak?
Vagy még mindig a fiatal demok-
raták imázsa él a Fideszről a
köztudatban, némi generációs
hátszelet biztosítva ezzel? Nyil-
ván sokan szeretnék tudni a vá-
laszt. A Fidesz azonban mintha
természetes adottságnak tekinte-
né a fiatalok szimpátiáját, ami
akkor is így fog maradni, ha a
párt nem nagyon foglalkozik ve-
lük. Ebbe az irányba mutat,
hogy a legnagyobb ellenzéki erő
sokat beszél a munkások, a gaz-
dák, a kisnyugdíjasok, vagy ép-
pen az egészségügyben dolgozók
problémáiról, de a fiatalokat
érintő kérdések kevesebb hang-
súlyt kapnak. Vagy legalábbis
nem a korosztály számára fo-
gyasztható formában kerülné-
nek tálalásra. Hogy ettől függet-
lenül kitartanak-e a Fidesz mel-
lett, azt a jövő dönti el.

– BALOGH ÁKOS GERGELY

P O L G F I L T E RP O L G F I L T E R
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Tamás Gáspár Miklós az ÉS-ben a szívének
oly kedves fiatalokat siratja, akiknek az életé-
ben minden adott lenne, hogy rendes balolda-
li legyen belőlük, de ők ehelyett jobbra tarta-
nak, ergo nácik. No meg antiszemiták is.

Tényleg sok fiatal van, aki jobbra szavaz,
de a polgári körökön csak nevetni tud,

egyáltalán nem foglalkoztatja a nemzethalál
gondolata, a táltosokat szánalmasnak találja

és nem csak kábítószerellenes 
kiadványokból ismeri a könnyûdrogokat

T

S

Fiatal demokraták

Megintnáci

Doromboló cicus-díjDoromboló cicus-díj
Dorombolási
Kutatóintézet



s még mondjuk, hogy az
embereket nem érdekli a
történelem. Pedig ma-

napság a történelem hűvös fu-
vallata járja be Budapest utcá-
it, és időnként meg-meglegyinti
a harmadik köztársaság dolgo-
zó népét. A Magyar Nemzet fo-
tóriporterét például Bächer
Iván publicista képében legyin-
tette meg, aki a „történtek he-
vében” szemlátomást képtelen
volt uralkodni az indulatain, és
– mondjuk így – támadólag lé-
pett fel az őt orvul lefényképez-
ni akaró MN-munkatárssal
szemben. Természetesen nem
kezdünk most fotósgyilkos
kommunistákról vizionálni és a
magáról megfeledkezett újság-
író látványos megmozdulásán
nyáladzani. Úgyis megteszik
majd helyettünk mások.
Bächer tette ugyanis nem ön-
magában érdekes, hanem – ta-
lán úgy, mint anno
Medgyessynél a fogatlan ember
– egy jelkép. Annak az indulat-
nak a jelképe, amellyel a har-
madik köztársaság szocialistái
védelmezik – szó szerint foggal-
körömmel – újrafelfedezett hő-
seiket. A Ságvárikat, Károlyi-
kat, Jászaikat. A véleményfor-
málók belátták, hogy ha már
Nagy Imrével nem nagyon tud-
nak mit kezdeni, a hősöket ma-
guknak kell iparilag előállítani-

uk. Egy Károlyi például kiváló-
an alkalmas erre. Előkép lehet
ő, az első magyar köztársaság
kétes erényű, ellenben úriem-
ber miniszterelnöke prófétára
találhat a harmadik magyar
köztársaság kétes erényű, ellen-
ben úriemberként tetszelgő fe-
jében (akinek egyébként más
mellett a magyar köztársaságok
sorszámmal való franciás
aposztrofálását is köszönheti a
magyar politikai közbeszéd).
Lesz végre egy ünnep – gondol-
ják –, amikor a legfőbb szónok
lelkiismeret-furdalás nélkül áll-
hat ki szónokolni a pódiumra.
Lesz egy nap, amikor nem kell
majd magyarázkodni, hanem
egy tiszta ember vitathatatlan
erényeiről szólhat a beszéd, a
fákon meg békésen madarak
csiripelnek majd.

Viszont Magyarország a vita-
tott történelmi személyiségek
országa, és borítékolhatjuk,
Károlyi sem ússza meg tünteté-
sek nélkül az elkövetkezendő
száz évben. Az „első köztársa-
ság” ügyefogyott és (az utólag
történtek fényében mindenkép-
pen) érdekes hazafiúi érzel-
mekről tanúságot tevő minisz-
terelnökét példának állítani hi-
ba. Ezt pedig valahol a lelkük
mélyén ők is érzik, ahogy
Bächer Iván is érezte azon az
októberi estén.               – R. T. 
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Cuki terror

lénken emlékszem általá-
nos iskolai osztályom
nagypofájú hülyegyereké-

re. Buta volt, mint a tök, magas
pozíciójú apparatcsik felmenők-
kel. Mentességet élvezett maga-
tartás és szorgalom területén,
szörnyű viccein kötelességtudó-
an nevettünk. Az agresszív kiskö-
lyök nevét egyként félték szülők
és tanárok. Gáborka személyét
aztán a rendszerváltozás szeren-
csésen elsodorta a francba, de
szellemét a tűz nem égeté meg…

Hülyének lenni ugyanis nem
állapot, hanem életforma. A
parlagfűmentalitás ellen szinte
lehetetlen védekezni. Fejlődésé-
nek korai szakaszában ember-
palánták között üti fel fejét,
majd fittyet hányva környezetük
allergiás tüneteire, szaporodik,
sokasodik, uralma alá hajtja a
földet. Óvodai forrásaim meg-
erősítették, hogy a hull a pely-
hes dinamit, robbantsuk fel a
sulit… (Al Kaida ihlette) kacag-
tató rímek faragóin nem fog az
idő. A Zuschlag-klónok már az
óvodákban nyomják az ajtót. 

A jelenség elburjánzásáért túl
egyszerű lenne a Magyar Bálint
nevével fémjelzett „virágozzék
ezer virág” mélyen megértő kon-
cepcióját okolni, ám ha a jól kép-
zett Zuschlag (pótdíj, felár) János
időben begyűjtött volna néhány
makarenkói sallert, most bizo-
nyára nem tépelődne. Nem okoz-
na neki álmatlan éjszakákat az a
kínzó érzés, hogy nem egy párt-
puccs, még csak nem is egy jobb-
közép fordulat, hanem egy egy-
szerű hírtévés operatőr törte ge-
rincbe MSZP-alelnökséget célzó
szépreményű karrierjét. 

Persze, hallottunk mi már
balatonparti ABC-ben szódás-
üveggel spriccelő, disznósajttal
dekázgató honatyáról is, akinek
a csopaki pénztárosnőt helyzet-
be hozó beívelése zárta le a po-
litikusi előmenetelét. Azon rö-
högtünk, ezen nem tudunk.

A volt szocialista parlamenti
képviselő Terror Háza előtt
filmre vett viccelődése persze az
áldozatok emlékét sérti.
Harrach, Hiller mélyen egyet-
ért, elítél. Rendben.

Bennünket azonban az bá-
gyasztott el teljesen, ahogy a fia-
tal baloldali politikus a hely
szellemétől megérintve elké-
pesztő érzékenységgel tudott
hozzányúlni a témához. Van
először az a vonal, hogy csá
csumi csá, beszarás ez a hideg
(lazák vagyunk), akiket kivégez-
tek azoknak már nem volt hi-
deg, ha-ha, már az új Passattal
jöttél? Aztán Gregor Samsát
megszégyenítő gyors átváltozás,
snitt. Decens államférfi jő, ar-
cán a kínzó múlt barázdáival,
hogy lerója kegyeletét. Erős? In-
kább pragmatikus. Mint a mi-
niszterelnök, ki a Népszava táb-
lán aláír, területet foglal az
Andrássy út 60. előtt. Érzi a kö-
zeget, ha kell, pózol, ám a kíván-
csi riporter elől, mely kényel-
metlen kérdéseket feszeget ha-
laszthatatlan közfeladataira va-
ló hivatkozva a közeli cukrász-
dába indul fagyizni. 

Szóval cuki, fagyi, kocsi, pa-
csi. Amúgy Batiz Andrásosan.
Az emelkedett vakert meg séró-
ból lenyomjuk az érdeklődők-
nek. Lendületben az ország!

– AMBRUS

“Én egy ügyes fiúnak gondolom magamat, jól
képzett vagyok, tehát nem aggódom, hogy a
következendő két évben nem tudnám maga-
mat lekötni és elfoglalni.” (Zuschlag János,
TV2 Tények, október 18.)

„(…) Bächer védelmébe vette a hölgyet,
igyekezett tőle távol tartani a vele szemben
lévőket, amikor – amint ő mondja – »egy
fotós három centiméternyire az arcához«
dugta a gépét. Ő rálegyintett a gépre, ami a
történtek hevével talán magyarázható, de
utólag mégis nagyon bántja. Minden erőszak
undorítja, mondja újságíró kollégánk. Az
általa nem ismert fotóriportertől ezért ezú-
ton kér elnézést.” (Népszabadság, 2004.
október 30.)
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ogy mennyire nem a 
kis-csapatot-szétveri-a-
bajnokesélyes jellegű pá-

rosításról volt szó, azt bizonyí-
totta egyrészt a tény, hogy a ta-
lálkozóra a legjobb harmincket-
tő közötti szakaszban került sor
(a Felcsút azelőtt éppen a má-
sodvonal listavezetőjét, a REAC-
ot verte ki), másrészt a meccs
tempója, ami magyar szinten
egyáltalán nem volt rossz. 

Az alig több mint ezer lakosú
Felcsút aranylábú gyerekei
nemrég jutottak föl a harmad-
osztályba, és tíz forduló után
már vezetik is azt. Tehát ebből
előbb-utóbb újabb feljutás lesz.
A másodvonalban (jól) szereplő

Bodajkkal ellentétben itt nem
egy elsőligás csapat (Bodajk ese-
tében az MTK) a sikerek záloga.
A Felcsút többek között, a neves
csatárnak, Orbán Viktornak kö-
szönheti szárnyalását, aki nem-
csak a kispadon, hanem után-
pótlás edzőként is segíti csa-
patát. De a Felcsút igazolt
exminiszterelnökén kívül is iri-
gylésre méltó helyzetben van.
Van saját mez, nagy edzőpálya,
villanyvilágítás, ex-elsőligás játé-
kosok és edző. 

A Debrecen nemzetközi és
hazai bajnoki sikerei mögött a
sportra sokat áldozó városveze-
tés áll. Mindemellett ami miatt
érdekes volt a meccs, az nem

más, mint az, hogy az ilyen-olyan
csapatépítés dacára egy felcsúti
meccs jó ideig megmarad hami-
sítatlan falusi mérkőzésnek. A
pálya mögött kukoricás, ahova
egy méter alatti gyerekek szalad-
nak be a labdáért. A pálya mel-

letti kocsma teraszán az asztalo-
kon állnak a helyi szurkolók, a
kocsmában kiváló hangulat. A
pálya szélén bájos szakmai hoz-
záértés, a debreceni oldalról jö-
vő, elsőosztályú meccseken csi-
szolódó szurkolói rigmusok eny-
he megbotránkozást váltanak ki
a helyiekből. De a bíró, termé-
szetesen, itt is hülye.

A felcsútiak leghíresebb játé-
kosa, aki a legutóbbi forduló-
ban hat percnyi játéklehetősé-
get kapott, ezen a napon csak a
cserepadig jutott. A szünetben
egy hatalmas, távoli lövéssel és
néhány közös fényképpel aján-
dékozta meg a felcsúti közönsé-
get. Érdekes módon, ezt kiszállt
tudósítóként nem gondoltuk
volna, a felcsúti futball nem Or-
bán Viktorról szól. Itt ő egy negy-
venes csatár. A mellettünk szur-
koló felcsútiak egyike az utolsó
percekben, vesztes állásnál fölve-
tette, hogy nem baj, majd jön a
Viktor. Társai rosszallását enyhe
beletörődéssel vette. 

A mérkőzés amúgy tényleg jó
volt. Fordulatos, pörgős, és a vé-
gén, bár a Debrecen jutott to-
vább, mindenki elégedetten tá-
vozott. Az érdekes inkább a jö-
vő: ha feljut a csapat, vajon ki-
alakulnak-e azok a dolgok, ame-
lyek másodosztályban már-már
illendőnek számítanak? Hideg
lesz-e a sör a csapszékben? Mely
tájegység szurkolóit fogja integ-
rálni a csapat? Mi épül a kuko-
ricás helyén? És végül: lesznek-e
felcsúti ultrák?                  – S.H.

P U N C SP U N C S

3 72 0 0 4 .  N O V E M B E R

H

Kupameccs a Dunántúlon

Felcsút–Debrecen 2:3
Pikáns kis élmény volt a Felcsút–Debrecen kupacsata. A hazai csapat-
ban az exminiszterelnök, a vendégcsapat elnöke Kósa Lajos, Debre-
cen fideszes polgármestere. 

Fedett lelátó Egy kiállítás képe

A cserecsatár

Befutottak
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– Aki ennyit beszél a művészet-
ről, miért nem tanít? 

– Áh, a tanításnak még nincs
itt az ideje. Magam 1997-ben vé-
geztem a Képzőn, Farkas Ádám-
nál, a szobrász mellett rajz- és vi-
zuális nevelés szakokon is.

– De most komolyan: hol
van az megírva, hogy fiatal kép-
zőművész még ne, majd csak az
aktív pálya végén tanítson?

– Fiatalon még készíts inkább
szobrokat, ha tudsz. És az még
külön jó, ha van benned üzleti
érzék, s ha képes vagy a pályáza-
tokon is nyerni.

– E kettő volna egy sikeres
mai szobrász fő ismérve?

– Tehetség is kell, de e kettő
sem nélkülözhető. Hiszen a mű-
vészet ma nem szolgálja az egyhá-
zat vagy a politikát, mint „boldo-
gabb korokban”. Nincsenek te-
hát udvari megrendelések sem.
Pályázatokon indulhatsz, magán-
megrendelőkkel kell tárgyalnod,
és ügyesnek kell lenned, külön-
ben nem tőled rendeli a cég a ka-
rácsonyi kisplasztikáit.

– Mondasz példát egy meg-
rendelői beszélgetésre? Hogy
érvelsz magad vagy a portékád
mellett?

– Nagyon fontosnak tartom,
hogy pénzt fektessek a katalógu-
somba, hiszen az reklámoz en-
gem, az láttatja a munkáimat. És

hogy türelmesnek kell lennem,
azt meg az mutatja, hogy egy
szobrot kértek eddig brosúra
alapján. A többi megrendelés va-
lahogy máshogy jött.

– De tényleg, játsszuk azt,
hogy én vagyok a megrendelő!

– Hogy akkor mit mondok?
Határozott leszek. Tudom, hogy
van tehetség abban, ahogy reflek-
tálok a világra. Szerencsés va-
gyok, mert figurális szobrászattal
ugyanúgy foglalkozom, tehát tu-
dom, hogy formai elemekkel ké-
pes vagyok megközelíteni a te el-
várásaidat. Széchenyi- és Petőfi-
szobraim is vannak, klasszikus
mellszobrok ugyanúgy, tudok al-
kalmazkodni a kérésekhez és a
körülményekhez. Persze, ha a
tisztelt megrendelő mindent ki
akar kötni, ha nem alkotónak, ha-
nem kivitelezőnek néz, az dühít.

– Mi van, ha így gúzsba pró-
bálják kötni az egódat?

– Maradjunk abban, hogy vág-
tam én már földhöz szobrot a
megrendelő orra előtt…

– Oké! Menjünk tovább:
hogy néz ki az átlagos napja
egy ifjú szobrásznak?

– Próbálom jól szervezni a na-
pom, mert a magam főnöke va-
gyok, és ebben az állapotban na-
gyon el lehet úszni. Rengeteg
ügyintézés adódik, én felelek az
alvállalkozóimért, felemésztenek

a tennivalók. Mégis, ha éppen fél-
kész szobrom van, arra mindig,
minden nap hagyok időt, mert a
cizellálás közben tudok gondol-
kodni, akár terveket is rajzolha-
tok. És arra is ügyelek, hogy jus-
son hetente egy szabadnap, töl-
tődni.

– Olyankor merre mész?
– Horgászni, esetleg színház-

ba, ilyesmi. Vagy hajókkal foglal-

kozom, mármint hajótestekkel.
Kedvenc témáim egyike: ma már
figurákkal is társítom őket; vizs-
gálom, a víz hogyan fogadja be a
hajót. De idejátszik Noé bárkájá-
nak misztikuma, a vízfelszín sem-
mihez sem fogható statikai prob-
lémái, szimmetriája, asszimetriá-
ja, sőt, a templomhajó mint temp-
lom és hajó, vagy mint a női nem
szimbóluma, illetve a hajó, mint
az ókori mitológia túlvilági kap-
csolata. Ezeken töprengek a pe-
cabot felett.

– Rendelek Tőled egy Jókai-
portrét. Mi történik, ha már
vállaltad?

– Akkor Jókaival kezdek foglal-
kozni. Verseket nézegetek, belete-
metkezem a regényeibe, kevésbé
gyűjtök képeket, ábrázolásokat,
mégis maximalistának tartom ma-
gam. Mert beépülnek az arcvoná-
sokba az olvasmányok is.

– Komolyan mondod, hogy
látnunk kéne egy arcon, amit tő-
le olvastál?

– Persze. Mondjuk, a szeme
sarkában ott lesz egy vonás, egy
ránc, Te ezt nem direkt látod, csak
azt, hogy ez Jókai, az meg Bene-
dek Elek. De ugyanúgy a modell
arcán is minden ott van. Deborah-t
Rómában rajzoltam, belém szere-
tett. A barátja már visszatartotta
volna tőlem, mégis eljött, de külö-
nös, aszimmetrikus arccal. Örült,
és szomorú is volt egyszerre. Min-
dent elmondott az arca.

– A krúdys kép után azt
mondd meg, kit nem vállalnál?
Élő hírességet?

– Nincs általános etikai sza-
bály. A politikától bár távolságot
kéne tartani, mégse lehet kikerül-
ni teljesen. Alapvetően a megren-
delő dönt, de Kádár-szoborra is
gyűjtöttek, mégse vállaltam volna.
Azt aztán nem.

– Hogy szeretnéd magad
húsz év múlva látni?

– Állandó harcosként, de az
egészségem felőrlése nélkül. Sze-
retném, ha nem válna emléktárgy-
ipar a szobrászatból. Kell az a
megrendelőnek készített
kisplasztikasorozat a Rába-hídról:
de ne csak ez legyen.

– Nem vársz valami nagy
megtiszteltetésre? Egyáltalán, mi
volna az egy szobrász számára?

– Állami megrendelés, mint
olyan, már nem létezik, mondom,
csak bennfentes pályázatok. Ma
már a szoboravató is csak egy ese-
mény a többi közül. Inkább az
boldogítana, ha a művésztelepe-
met becsülnék: tényleg művészkö-
zösségben szeretnék dolgozni.
Akár Zalaszentgróton, ahol a tár-
saimmal nagyon jól érezzük ma-
gunkat. Ha onnan növünk ki, ta-
lán észrevesznek minket. 

– SZILVER OTTÓ

I N T E R J ÚI N T E R J Ú

Sármos. És nem késik, tehát nem is túl művész-
szerű, viszont annyival előbb jön, hogy az már
minden határon túlmegy. Már-már allűr. Több-
ször találkoztunk, de mindig zsebes katonai
gyakorlóban látom. Egyebek közt Pesterzsébe-
ten, Sümegen, Szokolyán, Soroksáron látni
műveit. Szervez, sürög-forog. Pedig (vagy
mert?) Lelkes Márk szobrászművész.

Művészetről, lelkesen

„Vágtam én már
földhöz szobrot”

Próbálom jól
szervezni a napom,

mert a magam
fõnöke vagyok 
és ebben az

állapotban nagyon
el lehet úszni
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