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

yurcsány Ferenc antréja alapján félő, hogy a ciklus második
félidejére kifutó kormányra sem lesz kevésbé jellemző a kap-
kodás, intézkedéseinek átgondolatlansága és az átfogó kon-

cepció hiánya, mint a Medgyessy-kormányra volt. A jelenlegi kor-
mánypártok a ciklus elején nagy csinnadrattával törölték el az árfolyamnyereség-adót,
hogy aztán az adócsökkentés jegyében most újra bevezessék azt – mindössze annyi vál-
tozott, hogy az eltörölt 20%-os adó helyébe 25%-os lép.

A száznapos program keretében a rosszul működő közszférában a közszolgáltatások
bármiféle újragondolása, vagy minőségének javítása nélkül hajtottak végre 50%-os bér-
emelést, ami többek között a közalkalmazottak számának további növekedését is ered-
ményezte, mivel vonzóvá váltak a
korábban betöltetlen állások is.
Két évvel a száznapos programok
után most éppen jelentős leépítést
terveznek, mondván, túl sokan
dolgoznak a közigazgatásban.
Mindeközben a jelek szerint továbbra sem rendelkeznek különösebb konkrét elképzelé-
sekkel az átalakításokról: a leépítések bejelentését követően Sárközy Tamás jogászpro-
fesszor, az államigazgatási reform kormánybiztosa sietett leszögezni: az elbocsátások
nem a felügyelete alatt formálódó koncepció részei, hiszen az még közel sincs végrehajt-
ható állapotban.

Az érdemi átszervezés nélküli munkahely-megszüntetések a közszférában sokszor
csak látszólagosak: megszüntetik a munkaviszonyt, kifizetik a végkielégítést, de mivel a
feladatot továbbra is el kell látni, ezért megbízási szerződést kötnek rá – sokszor épp az
elbocsátottal, vagy annak Bt-jével. Más esetekben teljes szervezeti egységeket vagy intéz-
ményeket szerveznek ki Kht-kba, ami papíron ugyan csökkenti a közalkalmazottak szá-
mát, de önmagában nem jár sem költségcsökkenéssel, sem a hatékonyság javulásával.

A kormány gazdaságpolitikájának hitelességét jól példázza az egyik befektetési alap
igazgatójának szokatlanul éles megfogalmazása, miszerint „a sajtótájékoztatón világos-
sá vált, a Pénzügyminisztériumnak semmiféle kontrollja nincs a költségvetési folyama-
tok felett”. Az éves költségvetési hiánycél az immár megszokottnak mondható menet-
rend szerint alakul: előbb a Pénzügyminisztérium, minden elemzői kétely ellenére, ég-
re-földre esküdözik, hogy tarthatóak a költségvetés tervei, majd az év végéhez közeled-
ve félszázalékpontonként ismerik el, hogy magasabb lesz a hiány a tervezettnél.

A jelenlegi kormánypártok sokat vesztettek hitelességükből a gazdasági élet szereplő-
inek szemében, az ebben rejlő lehetőségeket azonban az ellenzék nem tudja, vagy talán
nem is akarja kihasználni. A Fidesz a valóban súlyos helyzetben lévő államháztartás he-
lyett a gazdaság válságáról beszél, miközben 4% körüli az éves GDP-növekedés. A na-
gyobbik ellenzéki párt szerint „Magyarországnak nem reformokra és felforgatásra, ha-
nem biztonságra van szüksége”. Ezek az üzenetek talán szimpatikusak lehetnek a „kis-
emberek” számára, de a gazdaság döntéshozói vélhetően nem sok jót olvasnak ki belő-
le, ami egy kormányzásra készülő politikai erő esetében nem feltétlenül jó előjel.

– BALOGH ÁKOS GERGELY

a sajtótájékoztatón világossá vált, a
Pénzügyminisztériumnak semmiféle

kontrollja nincs a költségvetési
folyamatok felett
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Csillagpor 
Barbara blogjáról
Sziasztok! Bocsi, hogy tegnap nem
írtam. Az egyik haveromnak üzle-
ti dolga volt Bécsben, és elkísér-
tem. (…) Hazafelé jövet készítettem
ezt a képet a kocsiból. Még Auszt-
riában a határhoz közel láttam
meg ezeket a szélmalmokat úgyne-
vezett modern szélerőműveket.
Annyira tetszenek nekem. Renge-
teg található Ausztriában, de Spa-
nyolországban is láttam már. Na-
gyon szépnek találom őket (nem
tudom miért) és hasznosak is. Sze-
rintetek nem néznek ki jól, most
komolyan?! Jelenleg ez a kép a
háttérképem a telefonomon!

Sziasztok! Képzeljétek lassan
megdöntöm Sumi kerékcseréjé-

nek az idejét mert ebben az év-
ben már 4-szer volt defektem.
Nem tudom, hogy mi miatt?! Le-
het, hogy a vezetési stílusom a
gáz de inkább a kátyúk tehetnek
róla. Ma is leeresztett az elsö (sic!)
kerekem de szerencsére nem lyu-
kadt ki:) Szerintem valami átok
ül a kocsimon. Biztos nektek is
volt már ilyen érzésetek? 

Sziasztok! Éppen itthon a gép
előtt ülök, és a vacsimat eszem,
ami nem más, mint a nagyim spe-
cialitása: császármorzsa! Hmm,
de finom… (...) A hétvége is pihi-
vel telt, és persze rengeteg alvás-
sal:) Szombaton pl.: 14 órát alud-
tam. Nem is értem hogyan?! Már
rég nem voltam moziban, ezért
úgy döntöttem, ma este elmegyek

az egyik barátommal. Remélem
jó lesz! Holnap elmesélem. 

Hello! „Itt van az ősz, itt van
újra…” Ma bizony beköszöntött
az igazi esős és hidegebb idő. Azt
vettem észre, hogy ma mindenki
morcos, rosszkedvű. És ha meg-
kérdeztem mi a baj, mindenki
azt válaszolta: az idő! De Miért?
Nekem ma olyan jó kedvem van! 

Részletek Barbara 
rajongói honlapjáról
(megj.: ezekről nem Barbi tehet,
hanem biz. KeMa, a szerkesztő)
Miután láthattam élőben rájöt-
tem: a képek, felvételek nem ad-
ják vissza a valódi énjét. A való-
ságban teljesen más! (egy üzenet
azoknak, akik csak a feneket és
a mellet látják belőle: az arca, és
főleg a szeme a legszebb!) 
Itt kívánnám megjegyezni: Min-
denképpen el-, és visszautasítok

mindenféle olyan hozzászólást
(...), amely az illető (...) perverz
gondolatait tartalmazza! Az ilye-
neket egyrészt utálom, másrészt
tiszteletlennek tartom, jelen
esetben Barbarával szemben!
ilyen hozzászólásokat mindenki
tartson meg magának, és otthon
álmodozzon!

Nekem az egyik „alapelvem”,
hogyha rajongok valakiért, ak-
kor tiszteletben tartom, és tar-
tok tőle egy bizonyos távolságot,
ami a rajongó és a „rajongott”
között van. 

Bárki, aki fel tudja nekem
venni azt a Barbara show-t, tel-
jes egészében, aminek a témája
„drogozik a barátom” és felírná
nekem VCD, vagy SVCD-nek, je-
lentkezzen a barbara@atw.hu
címre! a részleteket megbeszél-
jük! 

• Az a baj
Ám a Nap-kelte kínosan (egyéb-
ként ez is baj) igyekszik pártatlan
és kiegyensúlyozott lenni. (Bolgár
György: Nyakig a szégyenben, Nép-
szabadság, 2004. szeptember 7.)
Ha Lendvait hívom meg, az a
baj, ha Kovácsot hívom meg,
az a baj.

• Erély
Utasításomra a jövőben a hason-
ló rendezvényeken rendkívül ke-
mény rendőri intézkedések vár-
hatók, amelyek a jogszabályok
által biztosított mozgástéren be-
lül elmennek a törvényes lehető-
ségek határáig – hangsúlyozta
Salgó László. (Magyar Nemzet,
2004. szeptember 10.)
A jogszabályok biztosította
mozgástér a törvényes lehető-
ségek határait feszegeti.

• Csak finoman
Ha morbid akarnék lenni, azt
mondanám, hogy láthatólag nem
tudja kézbentartani a dolgokat.
(Pásztor Tibor szocialista önkor-
mányzati képviselő blogja Szili
Katalinról, 2004. szeptember 9.)

Ha közönségesek akarnánk
lenni, azt mondanánk… De
nem mondjuk.

• Eljárás
I-2413/2002. számú határozat
Ságvári Endre magánvállalkozó
tevékenységével kapcsolatos 
e l j á r á s m e g s z ü n t e t é s é r ő l
(www.pszaf.hu)
Beszorult, mint Ságvári a cuk-
rászdába.

• Kontakthiba
Az MSZP-ben, de legalábbis Zug-
lóban, megérezték, hogy „mos-
tantól másképp kell csinálni,
olyan emberek kellenek, akik-
nek van kontaktja, akik népsze-
rűbbé tudják tenni a pártot.”
(VV Szabolcs nyilatkozata, In-
dex, 2004. szeptember 21.)
Ezáltal egyfajta szimbiózisa is
lehetne a megújulásnak.

• Harapós köz
Nem láttam, csak rám kiabált:
„Vigyázzon polgármester úr!”
Kiderült, hogy az a rendőr volt,
aki a kutyát tartotta, de nem
volt rajta szájkosár és bekapta a

kezemet. (Toller László nyilatko-
zik a Kaposvár-Pécs NBI-es mér-
kőzés utáni nézőtéri verekedés-
ről, RTL Klub)
Azok a kiéheztetett rendőrku-
tyák…

• Állatkerti élmények
A tegnapi nap kaptam egy tele-
font a kulturális minisztériumba,
és egy lelkes hozzáértő ember hí-
vott föl az állatkertből, azt
mondta, hogy miniszter úr, nagy-
szerű dolog történt! És az ember
valóban annyira benne van a
napi politikai játszmában, hogy
nem is gondolta, nem is gondol-
ja, hogy az emberek döntő több-
ségének nem ez foglalkoztatja a
gondolatait, hanem a saját hét-
köznapi élete és a saját sikerei.
És én nagyon örülök ennek a te-
lefonnak, azt mondta: elkészült
a majomház. (Hiller István,
Napkelte, szeptember)
Lendületben a majomház.

• Szegfû Travel
Vagyis akik rendszeresen használ-
ják a modern technikai eszközö-
ket, mobiltelefonálnak, inter-

neteznek, utaznak, azok körében
eddig sokkal népszerűbb volt a Fi-
desz, és ebben a tekintetben na-
gyobb az MSZP lemaradása, mint
a közvélemény-kutatók által jel-
zett 20 százalék. „Az MSZP mel-
lett elhaladt az idő” – mondták
többen. Ezek szerint a források
szerint Gyurcsány viszont megfelel
ennek az életstílusnak, ellentét-
ben Medgyessyvel, így ezen a té-
ren el tudnak hódítani szavazó-
kat. (Origo.hu szeptember 13.)
Azért utazásban Medgyessy is
erős volt.

• Csak a kocsimat, azt
ne! 

Fekete Pákót megfenyegette a
legjobb barátja. Az énekes szá-
mára tegnap fény derült arra,
hogy Krisztián nevű cimborája
szerelmes barátnőjébe, és el
akarja őt csábítani tőle. „Nem
hagyom, hogy Angit elvegye tő-
lem – jelentette ki az énekes, aki
lapunknak elmesélte, barátja el-
keseredésében megfenyegette,
hogy tönkreteszi a kocsiját és az
életét.” (Blikk)
És jól rálép a lábára is.
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Csak Konta Barbara
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7 Za latnay  Sarol ta
a hónap vesztese

8 Pásztory  Dóra
a hónap nyertese

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

iközben még mindig az
érmeiktől megfosztott
olimpikonokra figyel

az ország, csöndben elkezdődött
a paralimpia. Egy olyan ország-
ban/társadalomban, amely egy-
részt aranyszínűnek lát min-
dent, másrészt a lebukottakon
csámcsog, nem a valódi hősö-
kön, nem is meglepő ez a csönd.
Pedig, és jó lenne nagyon han-
gosan kijelenteni: valódi sporto-
lók valódi eredményei születnek
a paralimpiákon, világcsúcsok-
kal, izgalmas fordulókkal, bírói
tévedésekkel stb. Pásztory Dóra
úszónőnk a saját világcsúcsait
javítgatva két ezüstöt és egy ara-
nyat szerzett a játékokon. Előtte
volt már hét magyar bajnoki,
egy európa-bajnoki, egy világbaj-
noki arany, plusz a legfényesebb
érmet hozta el Sydneyből is. És
ezek csak az aranyak. Nem kerül
majd címlapfotókra, nem hívják
meg a Fábry-showba (ott Annus
Adriánok szerepelnek), nem lesz
rajongói klubja. Nálunk viszont
ő a hónap nyertese. Gratulálunk
és sok sikert kívánunk pa-
ralimpiai bajnokunknak!

z ember Budapesten néhány év alatt megta-
nulja, hogy reggel és délután ne üljön ko-
csiba. Feltéve, hogy nem akarja meghall-

gatni a híreket negyedóránként, élvezni az igazi
slágereket vagy azt, hogy daanuubíuussz
karaavááánnn. Persze a kisördög megkísért, fő-
leg ha muszáj átmenni Óbudára. Gyors számve-
tés: a villamos pattog, sok az ellenőr, az embe-
rek izzadnak, ennyit megérdemlek, van egy jó
kerülőút, majd arra. De hát ismétlés a tudás anyja. Már a Margit
hídnál dugó van. Mozog a bal láb, zenél a kuplung,  egy-null, null-
egy. Aztán egy jó húsz perces araszolás után kiderült, hogy ezúttal
nem Demszky keze van a dologban, hanem egy terepjárós BMW-s
vészvillogózott a külső sávban. Nem a hűtővíz forrt fel. Közben be-
szorultam a BMW és a kocsisor közé, és hiába indexeltem vadul,
nem akartak beengedni a kollégák. A homlokomon gyöngyözött az
izzadság, cifrázva anyáztam, hogy még maga Mészöly Kálmán is
megsüvegelt volna.  Aztán egy tiszta pillanatomban észrevettem,
ahogy a többiek szidják a BMW-st. Fejhangon visító kosztümösök,
anyázó negyvenesek, ökölrázó fiatalok, mormogó vénemberek. Hir-
telen  földöntúli béke jelent meg az arcomon, kiléptem a testemből
és a gyűlölet-félóra forgatagában élvezettel figyeltem az előadást.
Megszólalt bennem a tudatalattimban nevelgetett cirkuszi kikiáltó.
Csak tessék, csak tessék! Itt láthatják a tisztes családanya sminkre-
pesztő anyázását! Jöjjenek, csak jöjjenek! Hetvenkedő nyugdíjasok!
Káromkodó nyakkendőtűk! Jöjjenek, csak jöjjenek! Most megtud-
hatják, kit rejtenek az öltönyök! Olvadó kultúrmáz! Bohócok és
vadállatok! Mit üzen a hogyishívják! Csak tessék, csak tessék! 
Aztán valaki beengedett. Köszi. 
Sokan vagyunk, utáljuk egymást, tülekszünk némán, de a kocsi
más, ott ki is mondjuk. Az a kis doboz a miénk, ott bátrabbak va-
gyunk. Meg persze lenézzük egymást. A vidéki Suzukisokról az ter-
jedt el, hogy azért vezetnek műbőrkalapban, mert hitük szerint így
alacsonyabb lesz a fogyasztás. Az Opelesek belebolondultak az ár-
érték arányba, az Alfások buzik, Mercedest kizárólag zöldségesek
vezetnek, Audiban állami gyökerek ülnek, Renault-ot és Peugeot-ot
magyar ember nem vesz, senki sem látott még Wartburgot létra és
Ladát cigány nélkül, a taxisok nem emberek. Akinek japán kocsija
van, az lenézi az európai autókkal utazókat, és fordítva. Ha lefor-
gatnák az Összeomlás című amerikai film magyar változatát, ak-
kor komolyan tanulmányozni kéne annak az embernek a közép-eu-
rópai lelkivilágát, aki néhány éve kiszállt a Trabantjából a dugó-
ban, és hidegvérrel lelőtte az őt megelőző kamionost.
Kelet és Nyugat között közlekedünk. Egyrészt nem süketülünk meg
a dudaszóban, másrészt viszont nem állunk meg, ha a gyalogos le-
lép a járdáról. Saint-Exupéry azt írta: „A hagyományok az időben,
olyanok mint a ház a térben, ahol megpihen az ember.” Úgy tűnik
ritkán van alkalmunk a pihenésre. 
Egyre azonban büszkék lehetünk. Összeurópai összehasonlításban
a magyar autósok azok, akik a leginkább tiszteletben tartják a moz-
gássérülteknek fenntartott parkolóhelyeket.
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ogy az új miniszterelnök
éppen Ferenc napján te-
szi le az esküt – legyen

csak említésnyi súlyú, hiszen
sokkal súlyosabb kérdés az
MSZP elnökválasztó kongresz-
szusa. Körbe is járjuk a bátor
elnökjelölteket, különösen
egyet, a legesélyesebbet. Nem
tudunk szó nélkül elmenni az
ősz másik nagy ünnepe mel-
lett: a szüreti szezon tiszteleté-
re beszélgetünk egy borásszal,
aki ugyan nem nevezi magát
annak, mi örültünk, hogy be-
szélgethettünk vele – bár min-
denki így viszonyulna a saját

borához. Kóstoltunk műanyag
palackos lőréket, elmentünk a
Borfaluba és yo-helyként Kis-
marost neveztük meg (volt ott
is bor valamikor). Valami bűz-
lik Kárpátalján, valami nem
tiszta a Kaukázusban – ezen is
próbáltunk segíteni. Aztán néz-
zünk kicsit magunkba is: ott
van a tabuként kezelt cigány-
kérdés, Oli bácsi a mélybe
száll. Hogyan készül a dvd? Mi-
ért jó/nem jó múzeumba jár-
ni? Miért jön ki a könyökün-
kön az a szó, hogy pályázat, és
volt-e ez máshogy is? Végül egy
kedves beszélgetés egy kedves
olimpikonunkkal, olyannal,
akire (megint és még mindig) jó
büszkének lenni.

A
NOVÁK TAMÁS

lapunk 
szerkesztője

„A szerkesztő azt üzente”

Ferenc

em vagyok én apáca /
Nem élhetek bezárva –
énekelte Zalatnay Cini

évekkel ezelőtt. Persze akkor
még nem sejtette, hogy „mi
az hogy! Nagyon is!” (vö. má-
sik klasszikus). A letűnt pop-
dívát ugyanis három év letöl-
tendő szabadságvesztésre
ítélte a bíróság, jogerősen
nagy kárt okozó csalás miatt.
Történt ugyanis, hogy neve-
zett csillagunknak kellett
vón egy kis pénz, úgy százöt-
ven milka. A pénz ripsz-
ropsz összejött magánszemé-
lyektől. Csak Cini épp elfe-
ledte azt – illetve abból 100
milliót – visszaadni jogos tu-
lajdonosuknak. A fő vád 43
rendbeli csalás, e mellé jött
még egy kis magánokirat-ha-
misítás, jogosulatlan pénzin-
tézeti tevékenység és hitel-
sértés. Az eredmény három
év letöltendő. Persze sajnál-
juk a művésznőt, amint kön-
nyei közt mormolja a szá-
nom-bánomot. De azt is tud-
juk: sírni csak a győztesnek
szabad. 

N

H

Vezetünk
M
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árpátalján a legnagyobb
magyar érdekvédelmi
szervezet a Kárpátaljai

Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ), amelynek elnöke,
Kovács Miklós a hazai belpoli-
tikában kétségtelenül a Fidesz
mellett kötelezte el magát. Így
például határozottan elutasí-
totta a státustörvény kiüresíté-
sét, és ezért nem írta alá a tör-
vénymódosítást megszentelő
Magyar Állandó Értekezlet zá-
ródokumentumát, de említhet-
nénk azt is, hogy a KMKSZ is a
határon túli magyar kérdés
autonomista megoldását sürge-
tő szervezetek közé került az
úgynevezett Esztergomi Nyilat-
kozat aláírásával. Ezek után
nem meglepő, ha 2002 óta az
MSZP–SZDSZ kormány min-
dent megtett, hogy a KMKSZ-t
ellehetetlenítse, és annak el-
lenlábasát, az UMDSZ-t hozza
helyzetbe. A határon túli szer-
vezetek függenek a hazai anya-
gi támogatástól, és a jelenlegi
kormány – az Illyés Közalapít-
ványon és a Határon Túli Ma-
gyarok Hivatala elnöke által
felügyelt úgynevezett koordiná-
ciós kereten keresztül – Gajdos
Istvánt és csapatát tömi tele
pénzzel, míg a KMKSZ támo-
gatása évről-évre csökken. 

Bár az UMDSZ teljesítmé-
nye nem igazán értékelhető, el-
nökének személye annál in-
kább: Gajdos István volt vállal-
kozóról tudvalévő, hogy teljes
mértékben összefonódott Kár-
pátalja megye Rizak nevű kor-
mányzójával. Magyarán: Gaj-
dos István részese a Leonyid
Kucsma ukrán elnök mögött
felsorakozott Ukrán Szociálde-
mokrata Pártként futó klán
kárpátaljai leágazásának. Gaj-
dos Istvánnal azonban van
több gond is, rögtön például
megválasztásának körülmé-
nyei. A legutóbbi, 2002-es vá-
lasztások előtt gyorsan lecsap-
tak a beregszászi választókerü-
letről (az etnikai arányok miatt
csak itt van esély magyar kép-

viselő sikerére) hét falut. Ko-
rábban mind a hét faluban a
KMKSZ nyert. Mivel ennek el-
lenére Kovács Miklós győzött,
megsemmisítették hat további
falu eredményét „választási
rendellenességre” hivatkozva.
Talán véletlen, talán nem, de
mind a hat faluban Kovács
Miklós nyert. Ezek után tudták
csak győztesnek kihozni a ma-
gyarság által nem igazán támo-
gatott és magyarul alig beszé-
lő, valójában nem magyar párt
színeiben induló képviselőt,
Gajdos Istvánt. Bár a budapes-
ti ukrán nagykövet ingerülten
kérte ki magának a választási
csalás vádját, a hazai diplomá-
ciai körökben nagy ívben ke-
rült Jurij Muska kijelentéseit
senki sem tudja komolyan ven-
ni. Ennek többek között az is

az oka, hogy a nemrég szintén
Kárpátalján, Munkácson lezaj-
lott polgármester-választás al-
kalmával még „egyértelműbb”
hatalmi módszerek kerültek
bevetésre. A magát jobboldal-
inak tartó Mi Ukrajnánk moz-
galom (annak a Viktor
Juscsenko volt miniszterelnök-
nek a jelenleg ellenzékben lévő

pártja, mely ma a legnépsze-
rűbb párt Ukrajnában) jelöltjé-
vel szemben a „szociáldemok-
raták” az UMDSZ-es Mujzer
Ernőt indították. A cél nyilván-
valóan a város lakosságának 10
százalékát kitevő magyarság
megnyerése volt. A munkácsi
magyarok azonban tömegesen
a népszerűbb nem magyar je-
löltre szavaztak, többek között
a KMKSZ felhívására. A kor-
mányzat itt nem „pepecselt”
annyit, mint Beregszászon. Ur-
nazárás után a rendőrség ne-
mes egyszerűséggel lefoglalta
az összes szavazóládát, majd a
kapitányságon magukban ösz-
szeszámolták a szavazatokat és
kihirdették győztesnek a hata-
lom emberét, Mujzert. Csak-
hogy Munkácsból hatalmas
nemzetközi felháborodás lett,

ugyanis a szavazás közel esik a
nagy nemzetközi figyelemmel
kísért elnökválasztáshoz, s az
esetet azonnal elítélte hivata-
los formában az EU és az ET
is. A tiltakozás eredményeképp
Mujzer urat gyorsan lemondat-
ták a béke kedvéért. 

Az esetnek azonban talán
még érdekesebb a magyaror-

szági leágazása. Több forrás ál-
lítása szerint a Magyar Köztár-
saság Ungvári Főkonzulátusa
diplomáciai csatornákon és a
Magyar Köztársaság Informá-
ciós Hivatala saját csatornáin
hazajelezte: Munkácson válasz-
tási csalás történt. Figyelembe
véve a választások körülménye-
it és a nemzetközi visszhangot,
ez a megállapítás nem is igé-
nyelt különösebb „szellemi
erőfeszítést”. Csakhogy értesü-
léseink szerint Szabó Vilmos, a
Határon Túli Magyarok Hiva-
talát felügyelő politikai állam-
titkár „lebaltázta” Szabó Ottó
ungvári magyar főkonzult,
amiért „beavatkozik a Fidesz
oldalán a kárpátaljai belpoliti-
kába azáltal, hogy csalással vá-
dolja az UMDSZ-t”.  Tudni kell
azt is, hogy a jelenlegi Külügy-
minisztérium nem igazán bízik
meg Szabó Ottóban, ő ugyanis
1998-ban került a Bem térre,
vagyis nem tartozik a „kipró-
bált szakemberek” körébe. De
a dolgok nem állnak itt meg.
Bársony András, a Külügymi-
nisztérium politikai államtitká-
ra és Boros Jenő, az Ukrajná-
ért is felelős helyettes államtit-
kár hasonló indokok alapján
jelentették fel az MSZP-ben dr.
Czukor Józsefet, az Informáci-
ós Hivatal amúgy az MSZP ál-
tal kinevezett, de jó szakember-
nek tartott és az EU-ban is elis-
mert főigazgatóját. (Boros Je-

2002 óta az MSZP–SZDSZ kormány 
mindent megtett, hogy a KMKSZ-t 

ellehetetlenítse, és annak ellenlábasát, 
az UMDSZ-t hozza helyzetbe

Gajdos István, az Ukrán Szociáldemokrata Párt színeiben megválasz-
tott és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségben (UMDSZ) politi-
záló kijevi parlamenti képviselő nemzetbiztonsági kockázatot jelent
Magyarországnak – jelentette ki nemrégiben tartott közös sajtótájé-
koztatóján Németh Zsolt és Kövér László. Az Országgyűlés külügyi és
nemzetbiztonsági bizottságának fideszes elnökei szavait „magyarra
fordítva” mindez annyit jelent: a jelenlegi magyar kormány kárpátal-
jai kedvence maffia-gyanús.

A szálak Budapestre vezetnek?

Maffiagyanú Kárpátalján?K
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nőnek amúgy komoly „elvi ki-
indulási” alapja lehetett,
ugyanis bonni hivatalvezetői
kinevezését az előző kormány
idején az akkori bonni nagykö-
vet, Pröhle Gergely akadályoz-
ta meg. Pröhle Gergely első be-
osztottját, vagyis a követség má-
sodik emberét pedig akkor úgy
hívták, hogy dr. Czukor Jó-
zsef.) A minisztériumi följelen-
tésnek van még egy kulcsfigu-
rája: Boros Jenő titkárságveze-
tője, Németh János. Az illető
az első MSZP–SZDSZ kormány
idején ungvári főkonzul volt.
Németh János 2002-ben azzal
keltett feltűnést, hogy a kor-
mányváltást követő minisztéri-
umi állománygyűlésen felrótta
Kovács Lászlónak: mindenféle
gesztust tesz a „fideszeseknek”
és nem nevezi ki nagykövetnek
a „szakértőket”. Mindezt ak-
kor, amikor a Külügyminiszté-
riumban gyakorlatilag lefejez-
tek mindenkit, aki nem rendel-
kezett stabil MSZMP-s háttér-
rel (!). Nos, ezek után Németh
János megpróbált karriert be-
futni a Határon Túli Magyarok
Hivatalában is, ahol a Kárpát-
aljával foglalkozó főosztályt ve-
zette. Amikor azonban nem
lett ismét kinevezve Ungvárra,
visszakerült a Külügyminiszté-
riumba. Németh János köztu-
dottan utálja a Fideszt és a
munkáját annak idején gyak-
ran kritizáló KMKSZ-t, vagyis

megfelelő „szakmai hátteret
biztosíthat” Boros Jenő helyet-
tes államtitkárnak. Ami Ma-
gyarországon ezzel az üggyel
kapcsolatban lezajlott, annak
is van magyar neve: a diploma-
táknak és a hírszerzőknek nem
az a dolguk, hogy leírják a va-
lóságot, hanem azt kell jelente-
niük, amit hallani akarnak

idehaza. Hogy a történet kerek
legyen: dr. Czukor Józsefet, az
MSZP által kinevezett „főhír-
szerzőt” idő közben Kiss Péter
felmentette. Ezek után ne cso-
dálkozzunk, hogy a már emlí-
tett sajtótájékoztatón Kövér
László is megjelent, illetve
hogy a kárpátaljai kérdés fel-
került a nemzetbiztonsági és
külügyi bizottságok zárt ülése-
ire.

De térjünk vissza Gajdos Ist-
vánra, lévén, hogy az adófize-
tők forintjaiból szép számmal
kap. Rendkívül kényes volt az
ungvári egyetem rektorának
esete. Az illetőt ellenzékiként
tartották számon, de talán még
ennél is nagyobb bűne volt,
hogy Rizak kormányzó testvé-
rének éppen a rektori állás kel-
lett. A dolog végül megoldó-

dott: a rektort holtan találták,
átszúrt szívvel és a talpától a
tenyeréig felvágott erekkel. A
hivatalos verzió szerint öngyil-
kosság történt, mérhetetlen
mazochizmusra vallva, amit
azonban korábban nem ta-
pasztaltak a professzornál. A
dolog ott vett ennél is kényel-
metlenebb fordulatot, hogy a
Nasa Ukraina ellenzéki párt
honlapján közzétették: a gyil-
kosságot megelőzően az Ukrán
Szociáldemokrata Párt egyik
képviselője meglátogatta a rek-
tort annak érdekében, hogy
jobb belátásra (lemondásra)
bírja. Ki is volt az illető? Az
MSZP–SZDSZ kormány pech-
jére nem más, mint Gajdos Ist-
ván. Némi gondolkodás után
itt is megszületett a hivatalos
verzió: Gajdos azért járt ott,
mert el akarta érni, induljon
több magyar nyelvű szak az
egyetemen. Akár „megható” is
lenne Gajdos közbenjárása, kü-
lönösen ha figyelembe vesz-
szük, hogy az illető Beregszá-
szon aktívan részt vett a helyi
Illyés Gyula Tanárképző Főis-
kola épületének elvételében –
vélhetően annak piaci értéke
miatt –, ami azonban veszé-
lyezteti az első önálló határon
túli magyar felsőoktatási intéz-
mény működését. De a sornak
nincs vége. Kárpátalján nyílt ti-
tokként kezelik, hogy Gajdos
részt vett védelmi pénzek be-

szedésében, és részese volt az
illegális olajkereskedelemnek
is. Aztán megemlíthetnénk,
hogy amikor a Németh–Kövér
sajtótájékoztatóra Szabó Vil-
mos és Gajdos István külön-kü-
lön kommünikében válaszol,
egységesen rosszul írják a Fi-
desz nevét, azt Polgári Pártnak
titulálva, vagyis biztosítanak
arról minket, hogy az ungvári
és a budapesti nyilatkozatot
ugyanazon személy írta. Hír-
adásokból kiderült: mind az
Országgyűlés Nemzetbiztonsá-
gi Bizottsága, mind a Külügyi
Bizottság a témában meghall-
gatta dr. Zsohár Istvánt, az In-
formációs Hivatal új főnökét.
Ezek után a szocialista párt
képviselői egyre kevésbé forszí-
rozzák a kérdést a nyilvános-
ság előtt, ami arra utalhat,
hogy Németh Zsolt és Kövér
László bizonyos állításait a hír-
szerzés megerősíthette. Ráadá-
sul tovább bonyolítja a kérdést,
hogy Gajdos István magyaror-
szági levelezésbe fogott. Csak-
hogy óvatlanságból mindezt
egy Fejér megyei telephellyel
rendelkező és Gajdosné névre
hallgató tulajdonossal bíró cég
címéről teszi. Mindezt azok
után, hogy tagadta, hogy bár-
milyen üzleti érdekeltségei
lennének…

Összességében lássuk be:
Gajdos István nem más, mint
az ukrán politikai valóság.
Mint jelenséget kell kezelni, és
túlzottan nem kell meglepőd-
ni. Azonban a magyar kor-
mány hozzáállásán elcsodál-
kozhatunk. Hogyan pumpál-
hatják tele pénzzel ezt az em-
bert, amikor tudják, hogy mit
képvisel? Hogyan képzelhetik,
hogy mindez középtávon nem
fog a fejükre visszahullani?
Hogyan juthat el a „Fidesz-
gyűlölet” odáig, hogy miniszté-
riumi alkalmazottak és képvi-
selők nemzetbiztonsági kocká-
zatot kreáljanak? Reméljük,
nem ez lesz a magyar politikai
valóság…      – MÉHTELEKI JÓZSEF

Összességében 
lássuk be: Gajdos
István nem más, 
mint az ukrán 

politikai valóság

Kézcsók – Gajdos István, az UMDSZ elnöke Szili Katalin Házelnöknél
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Szöveg: B. D. S., Zs. Zs., H. Z., Sz. B. Fotó: MTI/Nándorfi Máté

Lapzártánkkor, szeptember végén nagyon úgy látszott: semmi sem ment meg
minket attól, hogy Hiller István legyen a szocialista párt következő elnöke. Az
alábbiakban vetélytársainak esélyeit latolgatjuk, vájkálunk kicsit a politikus
múltjában, és ez alkalomból önkritikát is gyakorolunk. 

Barátok közt
Lapzártánkkor, szeptember végén nagyon úgy látszott: semmi sem ment meg
minket attól, hogy Hiller István legyen a szocialista párt következő elnöke. Az
alábbiakban vetélytársainak esélyeit latolgatjuk, vájkálunk kicsit a politikus
múltjában, és ez alkalomból önkritikát is gyakorolunk. 

Hiller István lehet az MSZP következő elnöke   

Barátok közt
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együnk elő egy üres papír-
lapot, és a felső részén húz-
zunk egy vízszintes vonalat.

Ez fogja jelölni azt a mércét,
melyet minden becsületes, a
nemzetéért tenni akaró, okos,
tehetséges politikusnak el kelle-
ne érnie. A lap közepét hagyjuk
üresen, s az aljára rajzoljunk
hat kis függőleges oszlopot.
Nem kell azonos magasságúnak
lenniük: az egyik kicsit lehet na-
gyobb, mint a másik, ám vigyáz-
zunk, hogy egyik se közelítse
meg túlságosan a lap tetején lé-
vő vonalat. Megvagyunk? Ha
igen, ezután – és csakis ezután
– elkezdhetjük latolgatni, hogy
vajon Hiller István, Jánosi
György, Lamperth Mónika, Szili
Katalin, Szekeres Imre vagy
Toller László lenne-e jobb elnö-
ke a Magyar Szocialista Párt-
nak. 

Mivel az UFI mindig is nagy
súlyt fektetett arra, hogy olvasó-
it ne hagyja kilátástalanul bo-
lyongani az élet koordináta-

rendszerében, egyáltalán nem
tartjuk haszontalannak az
iménti feladványt. Úgy döntöt-
tünk: itt az ideje, hogy helyükre
kerüljenek a dolgok, s a jelölte-
ket végre a maguk értékén ke-
zeljük. Egyre fárasztóbb ugyan-
is szembesülni azzal, mennyire
komolyan mérlegelik a közélet
szereplői hetek, hónapok óta az
említett politikusok alkalmas-
ságát – miközben mindenki
tudja: eleve vicces az a mezőny,
amelyben egy Lamperth Móni-
ka egyáltalán elindulhat, vagy
ahol egy Jánosi György bármek-
kora tényezőnek láttathatja ma-
gát. Toller Lászlót külön említ-
jük; róla Török Gábor politoló-
gus az egyik napilapban úgy fo-
galmazott: az indulók közül leg-
inkább ő az, aki „a vidéki em-
bereket képviseli” – mely jel-
lemzés olvastán hamar felrik-
kantottunk: beh rég is hallot-
tunk valakit ily körmönfontan
lebunkózni! Miután pedig Szili
Katalin kiszállt a versenyből, a

végkifejlet még kevesebb izgal-
mat tartogat – nem mintha a
parlament szocialista elnöke ed-
dig olyan nagyformátumú poli-
tikusnak mutatta volna magát.
Ellenkezőleg. Róla egyre inkább
azt gondoljuk, hogy most már
végre csinálhatna valamit; mert
bár évek óta a szocialisták ígére-
tes embereként beszél róla bol-
dog, boldogtalan, félő: anélkül
virágzik el, hogy valaha is meg-
mutatta volna, mire képes. Egy
dolog ugyanis az Országgyűlés-
ben a pulpituson parádézni
vagy a pártban időről időre ér-
dekesnek tűnő megjegyzéseket
tenni, és más dolog egy széttar-
tó érdekektől vezérelt politikai
szervezetet ésszel – ismételjük:
ésszel! – és erős kézzel irányíta-
ni. 

Persze a jelöltek többsége
nem is gondolja komolyan, hogy
ő lesz a Magyar Szocialista Párt
negyedik elnöke; hadinyelven
szólva inkább megcélozzák a fel-
ső széle közepét – hogy aztán

így szerezzék meg a valóban vá-
gyott tisztséget. Szekeres,
Lamperth, Toller esetében ez a
párt elnökségi tagságát jelenthe-
ti, Jánosi pedig, ha minden igaz,
még szerényebb ambíciókat táp-
lál: neki alkalmasint már a sta-
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Elnökjelõltek bemutatkozása – ki mit tud?

V

Hiller István: „Erős elnök, te-
kintélyes elnökség kell. Nem el-
lenpont, nem háttér-kormány
kell, hanem olyan határozott
pártvezetés, amely egyszerre
tud hatékonyan támogatni és
segítő szándékkal kontrollálni.
(…) A Magyar Szocialista Párt
vizuális megjelenése ma in-
kább hasonlít egy vándorcirku-
széhoz, mint egy professzioná-
lis pártéhoz. (…) Ha egy testüle-
ti döntés megszületik, attól
kezdve nincs ki- vagy mellébe-
szélés. A párt vezető tagjaira
vonatkozó szabály a döntés
megszületése után: Támogasd,
vagy hallgass! (...) A bátor vál-
tozás a siker! Most és 2006-
ban! Akarjátok és támogassá-
tok!”

Jánosi György: „Vitáztam, s
ezért néha fekete bárány vol-
tam. Aki felemelte szavát, an-
nak most erkölcsi kötelessége
az is, hogy részt vegyen a meg-
érett változásban, az új irányvá-
lasztásban, a szükséges korrek-
ciókban. (…) Bizonyítsuk na-
ponta: nem saját érdekeink,
hanem a nemzet érdekei vezé-
relnek!” 

Lamperth Mónika: “Haté-
konyabbá kell tenni a szociális
ellátást. Nem engedhető meg,
hogy növekedjen a szegénység,
hogy gyermekek éhezzenek.
(…) Eddigi életem során már
sok támogatást, bizalmat és
szeretetet kaptam az MSZP-
ben. Most még többet kérek,

hiszen csak így lehet vezető-
ként dolgozni! De bárhogy ala-
kul is a tisztújítás, én teljes szí-
vemből ennek a pártnak és a
magyar baloldalnak a sikeréért
fogok dolgozni. Ebben biztos
vagyok, és biztosak lehettek Ti
is!” 

Szekeres Imre: „Balolda-
linak tartok minden olyan poli-
tikai gondolatot, társadalom-
politikai eszmét, szervezetet,
amely a kiszolgáltatott és sze-
gényebb rétegek felemelésével
a társadalmi szakadék szűkíté-
sére törekszik. (…) Ígérem,
hogy csapatként fogunk dol-
gozni. Veletek együtt!” 

Szili Katalin: „A vadkapita-
lizmus és a vadszocializmus
egyaránt zsákutca: az egyik a
szabadság korlátlansága, a má-
sik a szabadság hiánya miatt
torzul el. (…) Se egy hidegen
racionális, se egy túlfűtötten

emocionális párt nem tudja
tartósan megszólítani az embe-
reket. Egy vonzó és győztes
pártnak a választók eszét és szí-
vét kell egyszerre megnyernie.
Bízzunk az emberekben és
szóljunk hozzájuk közérthető-
en. Hiszem és tudom, hogy az
MSZP képes lesz erre!” 

Toller László: „Nem tarto-
zom az egyszerű esetek közé,
nehezen bírom a tehetetlenke-
dést, a kreativitás hiányát, az
eldöntött kérdések utólagos át-
fogalmazását. Nehezen viselem
a hazugságot, s különösen azt,
ha nem tudunk választóink
nyelvén beszélni. Ez az önjel-
lemzés a párt jelenlegi gyakor-
lata alapján akár az alkalmat-
lanságomat is jelentheti. (…)
Én nem egymás ellen szeret-
nék részt venni a küzdelem-
ben, hanem a szocialista párt
választási sikeréért! Felada-
tunk hinni és hitet adni!”

A pártelnök-jelöltek
programjából 
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tus quo fenntartása – választ-
mányi elnökségének megőrzése
– is eredmény lenne. A sors fin-
tora, hogy az elmúlt hetekben
szervezett országjáró roadshow-
kon éppen ő mutatta az egyik
legjobb teljesítményt – már ha
teljesítménynek lehet nevezni,
hogy valaki gyenge Churchill- és
kínosan elcsépelt George
Bernard Shaw-idézetekkel
igyekszik a közönség kedvében
járni. Emellett azért kimondott
fontos dolgokat is. Nehogy már
a szabad demokraták állandóan
az MSZP nyakára telepedjenek!
– hangzott egyik, beláthatjuk:
igen jogos figyelmeztetése; a
másik mondattal pedig övéit cé-
lozta meg. „A fiatalok azt tanul-
ták el a párttól, amitől mi, negy-
ven és ötven közöttiek épp most

akarunk megszabadulni” –
szólt, egyértelműen az MSZP
Mozaik-klub nevű alakulatára
utalva, mely, voksát idejekorán
letéve Hiller István mellett, eleve
lefutottnak láttatta a mérkőzést. 

És most következik a helyesbí-
tés helye. Be kell látnunk: au-
gusztusi számunkban bizony té-
vedtünk, midőn Hiller István kö-
ré valóságos polgári idillt festve
azt a hamis látszatot keltettük,
hogy a történészből lett botcsi-
nálta politikus 1989-ben minden
előzmény nélkül, az elesettek
iránti ifjonti fellobbanás hatásá-
ra, csak úgy az utcáról érkezett a
szocialista pártba. Nem semmi-
képpen sem úgy van, ahogy
Hiller láttatni szeretné: hanem
pont fordítva. Ha két hónapja
még nem értettük, hogy ez a de-

rék, jóeszű fiatalember 1989-ben
miért éppen az átkeresztelkedő
állampártban lelte meg politikai
otthonát, most annál egyértel-
műbben állíthatjuk: azért, mert
már egyetemista kora, vagyis
1983 óta tagja volt a Magyar Szo-
cialista Munkáspártnak. 

Az MSZMP-be pedig von haus
aus került: mindkét szülője tagja
volt a szervezetnek, sőt édesany-
ja egy időben a soproni pártbi-
zottság politikai munkatársa-
ként is tevékenykedett. Idősb
Hiller István évtizedekig a sopro-
ni egyetem központi könyvtárá-
nak igazgatója, majd főigazgató-
ja volt, így fia már otthon igen
korán megismerkedett a tudo-
mánnyal. Mindazonáltal először
nem a történészi, hanem a diplo-
matapálya lebegett a szeme
előtt: azt fontolgatta, hogy az
ehhez szükséges tanulmányokat
is elvégzi – Moszkvában. Aztán
mégis az ELTE történelem–la-
tin szakára került, ahol hamaro-
san a barokk kori diplomácia és
a korabeli kémvilág kutatója
lett. Amint utólag mondja, törté-
nészi munkája mellett tudato-
san készült a politikai pályára.
Első párttisztségét 1996-ban
kapta – a budapesti választmány
elnöke lett –, majd „Vitányi Iván
legjobb magyar tanítványaként”
szinte minden évben lépett
egyet felfelé a ranglétrán. Ma
már ott tart, hogy talán csak
egyedül rajta áll a döntés: ma-
rad kultuszminiszter – vagy ok-
tóber közepén az MSZP élére
áll. 

Ha az utóbbit választja, min-
den idők legszórakoztatóbb szo-
cialista pártelnökét köszönthet-
jük benne: szeleburdi fizimiská-
ja (© Magyar Narancs), bohó-
kás természete (© Heti Válasz),
fura hanghordozása és hozzá
markáns beszédhibája egyedül-
állóvá teszi a hazai mezőnyben.
Kérdés persze, hogy e szocialista
viszonylatban üdítő személyiség
mögül valaha is előszüremke-
dik-e valami épkézláb politikai
mondanivaló, s viselkedése nem
válik-e záros határidőn belül ön-
célú bohóckodássá. Ha pedig
Gyurcsány Ferencet Orbán Vik-
torhoz hasonlítják, akkor bíz-
vást állíthatjuk, hogy – mutatis
mutandis – Hiller István a Ma-
gyar Szocialista Párt Pokorni
Zoltánja; s egyelőre csak szur-
kolni tudunk neki, hogy ne es-
sen ki e szerepéből. A figyelmez-
tetés nem légből kapott. Megfi-
gyelésünk szerint ugyanis az ed-
dig higgadt, tanáremberes
hangvételt megütő politikus az
utóbbi időben egyre többet –
hogy is mondjuk – handabandá-
zik. A szónoki pulpitus csábítá-
sának engedve mind jobban ki-
ereszti a hangját, miáltal köz-
lendője inkább hasonlatossá vá-
lik artikulálatlan üvöltéshez
mint emberi beszédhez; bal mu-
tatóujjával pedig egészen kísér-
teties módon pontosan úgy ha-
donászik, ahogy azt egy rossz
emlékezetű, ügyvédből lett kis-
gazda pártelnök tette a magyar
demokrácia első tizenkét eszten-
dejében.                      – ZS. ZS. 
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ászló 1998. szeptemberé-
ben vette át Gyulától a
pártelnökséget. Az elmúlt

hat esztendőben a párt a meny-
nyet és a poklot is megjárta: ez
idő alatt sírástól, nevetéstől egy-
aránt visszhangoztak a Köztár-
saság téri folyosók. László bele-
fáradt a változékony éghajlatba,
testileg-lelkileg megroppant, és
érdemei elismerése mellett Brüsz-
szelbe távozott. Beteges a macs-
ka, cincognak az egerek – tartja
a népi mondás. A hivatalosan

októberben távozó öreg róka he-
lyéért máris megindult a helyez-
kedés. Imre, Mónika, György,
László, Katalin és István – csu-
pa szép, szemfüles fiatal – szeret-
ne az öreg testmelegét még min-
dig őrző fotelba süppedni. Bár
Katalin úgy döntött, karmait in-
kább egy másik fotel kárpitjába
mélyeszti, azért nyitott a ver-
seny. Sokan azt rebesgetik, hogy
a meccs már lefutott, hiszen az
elmúlt hónapban Istvánnak vá-
ratlan támogatója akadt. Tör-

tént ugyanis, hogy Péter black-
jack-asztalhoz ült, és lapot kért
tizennyolcra. Nem az áhított 2-
est vagy 3-ast kapta, ó nem. A
kezében tartott lapról a jolly jok-
ernek maszkírozott Ferenc képe
mosolygott rá. Péter ennyit kér-
dezett: te is fiam, Brutus? – majd
taxit rendelt a kaszinó elé. A
pakli pedig Ferenc kezébe ke-
rült. Hogy valóban István kapta-
e a legjobb lapokat – ez kiderül
a következő részben.
A következő rész: 2004. október 16.
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Vajon sikerül-e Istvánnak, amit nem csak ő, hanem Ferenc is akar?
Imre, Mónika, György, László, Katalin – csupa lelkes, szép fiatal 
Végrehajtja-e István első komolyabb feladatát, mint Ferenc barátja? 

L

Szereplők
Lamperth

Mónika 
– A lelke

mélyén 
nyughatatlan

Annak idején mint a nagyok
nagy ötlete lett (merthogy, és
ilyen még nem volt: legyen NŐ
a) belügyminiszter. És lett. Az

esélytelenek nyugalmával be-
szél szeretetről, csapatjátékról,
s hogy ha nem ő nyer, valaki
akkor is, és hogy ő ennek is
örül. 
Életkor: 47 év
Végzettség: jogász
MSZP-funkciója: elnökségi tag
(Országos Elnökség)

Kormányzati funkciója: bel-
ügyminiszter
Önkormányzati funkció: -
Egyéb pozíció: országgyűlési
képviselő (Somogy megye 1.
számú választókerülete)
Előnye: nőies
Hátránya: nőies
Odds: 1:50

Szekeres
Imre 

– A nagy
visszatérõ

Na, őt aztán ki lehet dobni
bárhol, ő visszajön ablakon,
vörösszőnyegen, kályhakür-
tőn. Sosem a csúcsra, de visz-
sza. Növesztett haj, márkás
szemüveg, stylistok hada – de
hiába, már mindig megmarad
„tehetséges gyereknek”. Leg-
utóbb sem jutott neki sok, de a
kincstári gittet, ismerjük el,
tényleg ő rágja – államtitkári
apanázson.
Életkor: 54 év
Végzettség: vegyipari rend-
szermérnök
MSZP-funkciója: alelnök (Or-
szágos Elnökség) 
Kormányzati funkciója: álta-
lános politikai államtitkár,
Miniszterelnöki Hivatal
Önkormányzati funkció: -
Egyéb pozíció: országgyűlési
képviselő (Jász-Nagykun-
Szolnok megye) 
Előnye: kitartó
Hátránya: van miért
Odds: 1:10

Toller László – A
rebellis centrista

Gondolhatnánk,
G y u r c s á n y
kedvence, hi-
szen ő volt
az, aki egye-

dül. Akkor
még rebellis em-

bernek tűnt, aki elüldögél Pé-
csett még két évig, aztán
update-elik valaki másra.
Most viszont már Toller a
centrista politikus. Ha nem is
lesz befutó, emelkedik a csil-
lagzata, még akkor is, ha ettől
kicsit bepöccent egy rendőrku-

tya a Kaposvár-Pécs rang-
adón.
Életkor: 54 év
Végzettség: jogász
MSZP-funkció: alelnök
(Országos Elnökség), elnök
(MSZP Baranya megyei
Területi Szövetsége)
Kormányzati funkciója: -
Önkormányzati funkció: pol-
gármester, Pécs
Egyéb pozíció: országgyűlési
képviselő (Baranya megye 3.
számú választókerülete)
Előnye: gyurcsányista
Hátránya: nem sok vizet zavar
Esélyei: 1:15

Hiller István 
– A jóbarát
Már vagy más-

fél-két éve
közhely a
jobboldalon:

ez a Hiller az
egyetlen jó fej.

Hát hogy ez így van-e, nem
tudni, hogy így volt-e, az meg
nem számít. A nevével fém-
jelzett baloldali programban
mindenesetre annyi a hirtelen
sületlenség, hogy nem állná
meg a helyét mint disszertá-
ció. A Főnök jóbarátjáról
hosszabb elemzés is van a lap-

ban. A Főnök jóbarátja elnök
lesz.
Életkor: 40 év
Végzettség: egyetemi doktor,
Ph.D. tudományos fokozat,
bölcsész (magyar–latin) 
MSZP-funkció: alelnök
(Országos Elnökség) 
Kormányzati funkciója: kul-
turális miniszter
Önkormányzati funkció: -
Egyéb pozíció: országgyűlési
képviselő (Budapest 29.
számú választókerülete)
Előnye: az Elnök embere
Hátránya: tkp. tökmindegy
Odds: 1:1,5

1 2

Az elõzõ rész tartalmából
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Jánosi György 
– Hiányérzet

gyötri
Örök erős ember, aki

ráadásul sokszor jót mond,
sokszor bátor, sokszor céloz a

széllel szemben, de sosem marad
hosszútávon nedves a ruhája. Sok min-
dent elárul a magyar baloldalról, hogy
ha Jánosi lenne az MSZP elnöke, el
lehetne mondani, hogy a jövő baloldalá-
nak nagy szellemi műhelye a GyISM –
hiszen Gyurcsány előtt ő volt a tárca
vezetője, s az utódja, ím. Egyik részünk
mindenképpen sajnálja, hogy Jánosinak
sincs sok esélye.
Életkor: 50 év
Végzettség: egyetemi doktor, nép-
művelő, szociológus
MSZP-funkció: elnök (Országos
Választmány)
Kormányzati funkció: -
Önkormányzati funkció: -
Egyéb pozíció: országgyűlési képviselő
(Pest megye 8. számú választókerülete)
Előnye: az MSZP jobbik énje
Hátránya: az MSZP jobbik énje
Odds: 1:8

Szili Katalin 
– Sodorja õt 

a szél
Na ő lenne még az,
akire a legkevesebb

rossz érzéssel szavaz-
na a mezei polgár. De

nem szavaz, mert Katalin elvette ezt
az egyetlen epikureus örömforrásun-
kat. Jó lesz neki ott a címerek alatt,
néha megszólal ha csúnyát lát, ki-
kapcsolja ennek-annak a mikrofon-
ját. 
Életkor: 48 év
Végzettsége: jogász,  JPTE Állam- és
Jogtudományi Kar, humánökoló-
gus, ELTE TTK 
MSZP-funkció: elnökhelyettes
(Országos Elnökség)
Kormányzati funkció: az
Országgyűlés elnöke
Önkormányzati funkció: -
Egyéb pozíció: országgyűlési
képviselő (Baranya megye 2. számú
választókerülete)
Előnye: törölve
Hátránya: törölve
Odds: 1:3, törölve
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többi meg a telefonon, a ko-
maságon, meg a közös ivá-
szatokon múlott. „Intézzé-

tek el má’ Pistikém!” És Pisti-
kém általában elintézte. Aztán
szép lassan a társadalmi beren-
dezkedéssel együtt ez is megvál-
tozott. A pályázati rendszer EU-
komform lett. Logikai hálóval,
tendereztetéssel és természete-
sen senior project managerrel. 

A pályázatírók 
aranykora
1998 táján jelentek meg először
Magyarországon azok a pályáza-
tok, amelyek már az EU-s min-
ták alapján írtak ki. Ezekre elő-
ször  csak olyan multicégek je-
lentkeztek, amelyek rendelkez-
tek megfelelő belső erőforrások-
kal. Akinek nem volt ilyen ta-
pasztalata, az a harmadik vagy
negyedik kereszthivatkozás és
célcsoport megnevezés után fel-
adta. Nem sokkal később néhány
korábban területfejlesztéssel fog-
lalkozó cég, jórészt önkormány-
zati megkeresésre belevágott a
pályázatírásba, ekkor nyíltak
meg igazán a komolyabb előcsat-
lakozási alapok (Phare, Sapard,
Ispa) is. A pályázati bőségszarut
a 2001-ben elindított Széchenyi
Terv is tovább növelte. Ekkorra
már több tízmilliárd forint volt
abban a képzeletbeli mézes csu-
porban, amelybe ha valaki ügye-
sen nyúlt bele, már lehetett te-

lephelyet bővíteni, teleházat épí-
teni, főteret kövezni, szenny- és
gyógyvizezni, bicikliutazni,
környezetvédni. (Ezekre példá-
kat természeteses inkább vidéki
olvasóink tudnak mondani.) 

Megérkeztek hát az EU-s és
költségvetési pénzek, terjedtek a
sikersztorik és egyre nagyobb ke-

reslet lett pályázatírókra. Pályáz-
ni akartak a gazdasági társaságo-
kon kívül, önkormányzatok,
non-profit szervezetek, alapítvá-
nyok, kht-k, stb-k. „Aranyidők!”
– jellemezte a korszakot egy la-
punknak nyilatkozó pályázatíró
cég vezetője. A pályázatírási dí-
jak mellett a sikerdíjak is az
egekben jártak; akár a pályázati
összeg 8-10 százalékát is elérték.
Aztán az aranyidők aranyifjairól,
a pályázatírókról is elterjedtek a
sikersztorik, korábbi biciklis
egyetemista, aki MX8-as Mazdá-
val csajozik, a zavart tekintetű
hivatalnok haver, akinek az
Armani öltöny egyenesítette ki a
gerincferdülését. Kitört hát az
aranyláz. 2002–2003-ban végzős
bölcsészek, leépített bürokraták,
terhes anyák, álrendőrök nem is
akartak mások lenni egy időben
csak pályázatírók. Persze ezt a
lelkesedést fűtötték olyan hívó-
szavak a médiában, mint „meg-
nyíló brüsszeli alapok”, „növek-
vő EU-források” vagy „Phare
CBC támogatás”. Pénz, hata-
lom, csillogás, pályázatírás – tar-
totta a mondás. De a kínálat ha-
mar meghaladta a keresletet, és
a tanácsadói jövedelmek a felére,
harmadára estek vissza.  

Professzionalizálódás
A bennfentesek szerint mostanra
már túl is vagyunk a tetőzésen,
ami az idei év első fele volt. Je-
lenleg mintegy 2500-3000 cég
foglalkozik Magyarországon va-
lamilyen szinten pályázatírással.
A nagyobbak, akik 2000–2001-
ben kezdték, kapcsolataik és re-
ferenciák révén fennmaradtak,
és megalakították saját céhüket a
PÁTOSZ-t, a Pályázatírók és Ta-
nácsadók Országos Szövetségét.
A többiek közül pedig sokan to-
vábbálltak, és egy másik TEÁOR
szám alatt próbálnak most sze-
rencsét. 

A pályázatírás is kibővült.
Most már nem elég csak megírni
a pályázatot,  hanem, igazodva a
kiírt pályázatokhoz, szükség van
a projekt teljes felügyeletére, a ri-

portok írására és a közbeszerzé-
sek lebonyolítására. Ez annál is
inkább fontos, mert ha nincs
pontos elszámolás Brüsszel felé,
akkor a pályázók nem juthatnak
az elnyert támogatáshoz, hiszen
ezek a pályázatok mind utófi-
nanszírozásúak.

A pályázatok maguk
Az idei pályázatok túlnyomó
többsége EU-s pályázat. Ezeknek
a kiírása, az odaítélése és elbírá-
lása a következőképpen történik. 

Magyarország a csatlakozás
idején öt prioritást fogalmazott
meg, amit EU-s pénzekből kíván
támogatni. Ezek a következő,
úgynevezett operatív programok:
agrár- és vidékfejlesztés (AVOP),
regionális fejlesztés (ROP), gazda-
ságfejlesztés (GVOP), humánerő-
forrás-fejlesztés (HEFOP), kör-
nyezet- és infrastruktúra-fejlesz-
tés (KIOP). Ezeket a célokat
Brüsszelben jóváhagyták, majd
ezek után Magyarországon létre-
hoztak öt Irányító Hatóságot
(IH). Brüsszelben ezeket a ható-
ságokat akkreditálták. Ezt köve-
tően kapták meg a jogosítványt
arra, hogy kiírják a pályázatokat,
elbírálják azokat, és ellenőrizzék
a végrehajtásukat.  Brüsszel pe-
dig felügyeli a szabályszerű mű-
ködésüket.

Itthon bírálnak
Így ezeknek a programoknak a
szabályszerű működése esetén a
teljes lebonyolítás magyar kéz-
ben van. Magyar nyelven írják ki
őket, és magyar nyelven is kell
beadni ezeket. Nem igaz tehát,
hogy Brüsszelben bírálják el az
EU-s pályázatokat. Ezért, ha va-
lamelyik pályázatíró cég azzal
reklámozza magát, hogy Brüsz-
szelben is van irodájuk, nyugod-
tan felvilágosíthatjuk őket, hogy
ez részükről felesleges pénzkido-
bás. Mert itthon írják ki és bírál-
ják el a hazánkra vonatkozó pá-
lyázatokat. 

De ha ennyire magyar az EU-s
pályázat, akkor mennyire érvé-
nyesül a hungaricumnak számí-
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Phare: az előcsatlakozási
alapokból finanszírozott te-
rületfejlesztési támogatás. A
pályázatot Brüsszelben bí-
rálják el. 
SAPARD: az előcsatlakozási
alapokból finanszírozott, vi-
dékfejlesztési támogatás, a
pályázatot Magyarországon
bírálják el.   
EU-s pályázat: EU struktu-
rális alapokból finanszíro-
zott, magyar társfinanszíro-
zású pályázat. 
Önrész: a pályázó saját for-
rása. Vállalkozások esetében
egy projekt maximális támo-
gatása 50-65 százalékos. Ön-
kormányzatok, non profit
szervezetek esetében akár 90
százalék is lehet a támogatott-
ság, de egyes kiemelten fontos
területen vagy hátrányos régi-
óban a támogatottság elérheti
a 100 százalékot is.

Fogalmak

A

Kis magyar aranyláz

Pályázzatok,
pályázatok!
Kezdetben volt a sima pályázati adatlap, ami-
nek a kitöltéséhez elég volt egy kávéfőző-ke-
zelői tanfolyam elvégzése is. Feltéve, ha az il-
lető tudta, hogy a „Indokoltság” rubrikába
be kellett írni a „Vállalatunk elengedhetetlen
modernizációja szempontjából kiemelkedően
fontos…” felütésű mondatot.
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tó nepotizmus az elbírálásban?
Lapunk megbízható forrásból
úgy értesült, hogy naponta akár
több tucat telefont is kapnak az
IH-ban dolgozó egyes szakembe-
rek politikusoktól, önjelölt lob-
bistáktól, kóborlovagoktól és jö-
vendőmondóktól. Nem véletlen
ez a sürgés-forgás, hiszen várt
vagy nem várt siker jelentős te-
kintélyt adhat a „lobbistának”. 

Brüsszel azonban szigorúan
ellenőrzi a pályáztatási folyama-

tot, ami jó hír, hiszen így talán
van rá esély hogy a bíráló bizott-
ság ellen tudjon állni a teljes po-
litikai nyomásnak. Ezt erősítik
azok a név nélkül nyilatkozó pá-
lyázatíró cégek vezetői is, akik
szerint első a jó és reális áron be-
nyújtott pályázat, és csak ezt kö-
veti a személyes lobbi. 

Ajtók zárulnak
A másik fontos szempont az EU-
s pályázatokkal kapcsolatban,

hogy a 2004 és 2006 között Ma-
gyarország mennyire tudja lehív-
ni a támogatásokat. Ugyancsak
a pályázatíróktól származó in-
formációk szerint megfelelő szá-
mú és kidolgozottságú pályáza-
tot adtak be az elmúlt hónapok-
ban. Vannak olyan kiírt pályáza-
tok is, ahol le kellett állítani pá-
lyázatok beadását, mert a folya-
matos elbírálásnak köszönhető-
en már idő előtt felhasználták a
rendelkezésre álló kereteket. A

pénzek lehívásával kapcsolat-
ban gond tehát nem lesz, sokkal
inkább a bürokráciával és a
megfelelő elszámolással. Az in-
tézményrendszer ugyanis nem
volt felkészülve a nyertes pályá-
zatok kezelésére. Jó példa erre,
hogy a májusban nagy csinnad-
rattával, miniszterelnöki kézfo-
gással nyertesnek hirdetett első
EU-s pályázatok (GVOP) nyerte-
seivel adminisztrációs hibák mi-
att csak szeptember végén tör-
tént meg a szerződéskötés. 

A másik komoly feltétel, hogy
ezek a pályázatok utófinanszíro-
zásúak, tehát csak akkor kapják
meg a támogatást a pályázók, ha
az valósult meg, ami a tervek-
ben szerepelt és pontosan, jól el-
számolnak a felhasznált pénzek-
kel.

A brüsszeli mézescsupor te-
hát az asztalunkra kerülhet.
Rajtunk múlik, hogy kanállal
vagy villával eszünk belőle. A
források 2006-ig állnak a ren-
delkezésünkre, ezt követően el-
veszik a bödönt, bármennyi méz
is marad benne.    – NOVÁK TAMÁS

H I R D E T É S

A kézfogásig már eljutottunk
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egtöbbet mégis az általa
termelt borról, szőlőről, a
munka meg a közösség

tiszteletéről beszélt lapunknak
adott interjújában. Mint mond-
ja, a régiek mintájára 225 literes
hordó a legnagyobb a pincéjé-
ben, névjegykártyákkal pedig
már nem bíbelődik. 

– Az elmúlt években első-
sorban rádiósként, tévésként
ismerhettük meg. Most pedig
szőlővel, borral foglalkozik,
szervezi az Etyek Pincefeszti-
vált és az Etyeki Kezes-Lábos
Gasztronómiai Fesztivált. A
médiaszemélyiség pályát vál-
tott?

– Unokatestvérem, Alkonyi
László a Borbarát című szaklap
főszerkesztője, a lap elindítása
körül segédkeztem néhány éve.
Cserébe elvitt pincelátogató út-
jaira. Egy számomra új, rokon-
szenves világot ismerhettem
meg, a borászok világát; így ju-
tottam el 1997-ben Etyekre. Az
első borkóstolót még több követ-
te, és aztán a jóízű beszélgeté-
sek során jött az ötlet, hogy ve-
gyek présházat a faluban. Segí-
tette a döntésemet, hogy úgy lát-
tam: a faluban még él a kaláka,
segítik egymást az emberek.
1999-ben volt aztán életem első
szürete, így lassan megismertem
a falut, a bort, ma már két hek-
táros birtokom van egy kis prés-
házzal, és évente párezer palack
bort termelek. Nem is szeret-
ném tevékenységemet profi

szintre vinni: a minőségben ter-
mészetesen a profizmus a cél,
nagyon büszke vagyok a hegy-
községi versenyeken nyert ezüst-
érmekre – aranyat még nem si-
került szereznem. Nem szeret-
tem volna viszont a médiában
szerzett ismertségemet arra fel-
használni, hogy többszázezer
üveg borral jelenjek meg a pia-
con. Minőséget szeretnék, abból
is csak annyit, amennyit a bará-
taimmal meg tudunk inni, illet-
ve az Etyek Vendégfogadóban a

vendégeink elfogyasztanak. A
fogadó ugyanis a másik szív-
ügyem: három évvel ezelőtt,
amikor az embereket már meg-
ismertem, amikor elfogadtak a
közösségben, vetődött fel egy, a
tájba simuló épületben létreho-
zott családias vendéglő ötlete,
amely a helyi borok mellett a
tájra jellemző ételeket is kínál.
A 3700 lakosú Etyeken ugyanis
nem volt vendéglő.

– Miközben borászatunk
már kezd feléledni, gasztronó-

miánkkal még gondok van-
nak. Ön hogy látja a magyar
étel és a magyar bor kapcsola-
tát?

– Az elmúlt években sokfelé
megfordultam külföldön, bor-
kóstolókon vettem részt, és én is
egyre inkább éreztem a magyar
borászat és gasztronómia kap-
csolatának, gyümölcsöző együtt-
működésének hiányát. A fran-
cia vagy olasz viszonyokat (ahol
a bortermelés szinte automati-
kusan kapcsolódik a helyi étel-
kultúrához) nehéz elérni –
Olaszországban egymillió hek-
tár szőlő van, Magyarországon
93 ezer hektár, annyi, mint Tos-
canában –, de a jelenlegi sivár
„vendéglátóipari” helyzetnél
azért jobbat érdemelnénk. 

Vendéfogadónk filozófiája
pontosan ebből a felismerésből
táplálkozik: a savas etyeki bo-
rokhoz kínáljuk a környék és a
falu sváb parasztételeit, mert
úgy véljük, hogy ha mi nem, ak-
kor senki más nem fogja meg-
mutatni a világnak a helyi érté-
keket. És az említett családias-
ságba az is beletartozik, hogy ha
jön egy ötfős baráti társaság, tar-
tok nekik borbemutatót; har-
minc főnél többnek már nem
szeretek beszélni, mert elvész az
az intimitás, ami szerintem nél-
külözhetetlen a bor élvezetéhez.
A borhoz ugyanis erőteljesen
kapcsolódik a beszélgetéskultú-
ra, a közösségi együttlétben gyö-
kerező emberi párbeszéd. Ezért
is van vágyódás a bor iránt.

– A bor és a szőlő ma státus-
szimbólum is. Használ a ma-
gyar borkultúrának, hogy egy-
re több üzletember, közéleti
ember vásárol szőlőt és csinál-
tat bort?

Rókusfalvy Pál fesztiválokról, vasárnapi beszélgetésekről meg egy elérhetetlen olaszrizlingről 

„Rátaláltam erre a tájra,  
erre a történelemre”
Volt hivatásos zenész, részt vett a Danubius Rádió megalapításában,
milliók ismerték meg a millennium évében a Hovatovább című kö-
zösségi vetélkedő játékban. Rókusfalvy Pál ma saját produkciós iro-
dáját vezeti, fogadót üzemeltet Etyeken, ugyanebben a községben
szervez gasztronómiai és borászati fesztiválokat. 
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1999-ben volt aztán életem elsõ szürete, 
így lassan megismertem a falut, 

a bort, ma már két hektáros birtokom 
van egy kis présházzal

L
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– Hamar kiderül, hogy a
bort valaki üzletnek vagy kultú-
rának tekinti-e. Az én helyze-
tem egyszerű: pénzügyileg sem
vagyok arra felkészülve, hogy
többszáz hektáros birtokot üze-
meltessek, másrészt én a bor-
ban elsősorban az érzést kere-
sem, azt, amit az általam tisztelt
borászokban megtaláltam. Ép-
pen ezért a nálam érdeklődő
barátaimnak sem tanácsolom a
szőlővásárlást, ha csak befekte-
tési lehetőséget keresnek. Bizo-
nyos üzletembereknél is lehet
tapasztalni, hogyha kényelmük
úgy kívánja, nem a tájba illő,
eredeti módon újítják föl a prés-
házat, vagy a harmadik évre
már elunják a szőlővel való pe-
pecselést. Nekem a státusszim-
bólumnál sokkal fontosabb,
hogy az etyeki idős bácsi vasár-
nap megkínáljon a saját borával
és beszélgessünk egy jót a szőlő-
ről, az időjárásról, a világ dolga-
iról. Csak az lehet tisztában a
bor és a táj igazi természetével,
aki itt tölti idejét. Hosszú időbe
telt, amíg ezt megtanultam, de
büszke vagyok rá, hogy az első
párezer palack  borom minden
egyes dugóját én tettem bele az
üvegbe; azért van 225 literes
hordóm, mert azt még én is
meg tudom emelni és a régiek is
így csinálták. A borászok előtt is
hitelesebb az ember, ha látják,
hogy szívét-lelkét beleteszi a
munkába. Szerencsés vagyok,
mert hetente háromszor-négy-
szer átjárok Budaörsről
Etyekre, ott tudok lenni, át tu-
dom látni a szőlőmet, a munka-
folyamatokat. És ebbe belefér
az is, hogy lepermetezem a má-
sik szőlőjét, ha észreveszem,
hogy nem volt rá ideje, nehogy
a zöldrothadás tönkretegye
mindannyiunk munkáját.

A borászatban a hatékonyság
szót amúgyis gyűlölöm, mert ez
a dolog a borkultúráról szól. Et-
től válhat az ember egy közös-
ség tagjává: valószínűleg azért
választottak az Etyeki Borút
Egyesület alelnökévé, mert a he-

lyiek megérezték, hogy nekem
Etyek a fontos. Mindezzel lehet
versenyezni egy öt-hat generáci-
ós borászcsaláddal. Úgy érzem,
hogy egyre többet tudok, de ez-
zel együtt egyre sokasodnak
bennem a kérdőjelek is.

– Hagyományteremtésnek,
közösség-szervezésnek, kistér-
ségi reklámnak nevezhetjük
az Etyeken Ön által is szerve-
zett fesztiválokat?

– Etyeknek önmagában is na-
gyon jók az adottságai, előbb-
utóbb létrejött volna ez a ren-
dezvény. A falu Budapest szőlős-
kertje, a fővároshoz legközelebb
eső borvidék, több száz éves
pincesorokkal, amelyeket kutya
kötelességünk megőrizni az utá-
nunk jövőknek. 

A tavasszal megrendezett
Etyek Pincefesztivált követi ősz-
szel a Kezes-Lábos Gasztronó-
miai Fesztivál. A történet nem
arról szól, hogy kitaláltam,
megszimatoltam az üzleti lehe-
tőségeket. Alaposan végiggon-
doltam, hogy a rendezvényszer-
vezői tapasztalatomat hogyan is
állíthatnám a közösség szolgála-
tába. Hangsúlyozom, hogy nem
tudtam volna az egészet megcsi-
nálni egyedül: a rendezvény-

szervező cégem az etyeki önkor-
mányzattal és az Etyeki Borút
Egyesülettel együttműködve
rendezi meg a fesztivált. Szeren-
csére a falu magáénak érzi az
egészet, mindenki részt vesz a
Kezes-Lábos Fesztivál előkészí-
tésében: az iskolások, a vállalko-
zók, a polgárőrök, az iparosok,
még az az öreg néni is, aki rend-
beteszi a portáját. Így aztán az a
több tízezer ember, aki szep-

tember 25-én eljött és megkós-
tolta a hungarikumokat, a pék-
süteményeket, a lekvárokat, a
sajtokat, a borokat, meghallgat-
ta a koncerteket, részt vett a já-
tékokon, egyedülálló kulturális
és közösségi élményben része-
sült.

– Minden hasonló rendez-
vénynél felmerül a terjeszke-
dés kérdése…

– Az eddigi tapasztalatok
alapján már megkerestek min-
ket a szomszéd községekből,
hogy működjünk együtt. Mi ezt
nem akartuk, nem mintha nem
lehetne színvonalasan megren-
dezni a fesztivált, hanem mert
nem akarunk nagyipari mérete-
ket és üzleti szellemet. Remél-
jük, hogy ez egy nonprofit ren-
dezvény marad, de ez csak ak-

kor működik, ha ezt a falusiak
akarják. Itt nincs belépőjegy,
parkolási-, vécéhasználati-díj.

– Rókusfalvy Pál etyeki lo-
kálpatrióta lett?

– Pontosan soha nem fogal-
maztam meg azt, hogy miért is
csinálom az egészet. Nyilván
benne van az is, amit említett,
szeretem a tájat, az embereket,
a jó bort, rátaláltam erre a kul-
túrára, erre a történelemre. Ez
vagy belülről jön vagy nem: ne-
vezhetjük akár hazaszeretet-
nek is.

– Névjegyén mi áll foglalko-
zásként: rádiós, tévés, zenész,
producer, borász?

– Sok névjegykártyám volt
régen. Tanárként kezdtem, amit
nagyon szerettem, aztán hivatá-
sos zenészként tíz éven keresz-
tül jártam a világot, később rá-
dióztam, részt vettem a Danubi-
us Rádió létrehozásában, tévéz-
tem. A hangstúdió, a rendez-
vényszervezés mutatja még a
különféle érdeklődési területe-
ket, s ebből a szempontból sze-
rencsésnek érzem magam, mert
mindig meg tudtam élni a hob-
bimból. Persze nem fogom ráír-
ni a kártyára, hogy borász, mert
ezzel nem akarom megsérteni
Légli Ottót, akinek olaszrizling-
jét szeretném egyszer megköze-
líteni, ha elérni nem is tudom
kétszáz éves hátrányom miatt. A
borászkodás azonban abban kü-
lönbözik a többi tevékenységtől,
hogy sokkal nagyobb léptékben
kell gondolkozni. Hiszen a most
telepített szőlő öt év múlva fog
először teremni, s az én mun-
kám csak húsz százalékot tesz
hozzá a végeredményhez, nyolc-
van a természet munkája. Ez
alázatra is tanítja az embert.
Most már csak egy névjegykár-
tyám van, amin a nevem mellett
a honlapom címe és egy mobil-
szám áll. Ezen a telefonon bár-
mikor el tudnak érni.

– A szőlőben is?
– Ott is. Vagy legfeljebb visz-

szahívom az illetőt permetezés
után.             – ABLONCZY BÁLINT

Az elmúlt években sokfelé 
megfordultam külföldön, borkóstolókon 
vettem részt, és én is egyre inkább

éreztem a magyar borászat és
gasztronómia kapcsolatának, gyümölcsözõ

együttmûködésének hiányát
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iközben a kormányol-
dal a nyugdíjasoknak és
a közszférában dolgo-

zóknak nyújtott béremeléssel
igyekszik erősíteni pozícióit, az
ellenzék a júniusi helyhatósági
választásokon aratott sikerét
próbálja megismételni novem-
berben. Ugyanakkor a románi-
ai magyarság érdekképvisele-
tében idén markánsan megmu-
tatkozik a politikai alternatíva-
keresés.

Permanens kampány
Szusszanásnyi időt sem hagytak
a választóknak idén a romániai
politikai alakulatok. A júniusi
helyhatósági választások előtt
kezdődött kampány nem fejező-
dött be a voksolással, a pártok
ugyanis – immár a novemberi
parlamenti és elnökválasztásra
összpontosítva – egyszerűen
„átmentették” a korteshadjára-
tot. A négy évvel ezelőtti politi-
kai helyzetképhez képest idén
sokkal kiegyensúlyozottabbnak
mutatkozik a kormányoldal és
az ellenzék erőviszonya, emiatt
román politikai elemzők úgy
vélik: a november 28-i voksolás
végeredményét még a választá-
sok előtt egy héttel is képtelen-
ség lesz megjósolni. Ezzel szem-
ben a 2000-es romániai parla-
menti választásokat megelőző-
en már élesen körvonalazódott
az akkori hatalom elkerülhetet-
len bukása, amelynek okai egy-
aránt tetten érhetők a kormány-
koalíciót alkotó pártok közötti
torzsalkodásban, valamint a ro-

mán társadalom posztkommu-
nista nosztalgiájában. 

Ugyanis az 1996-ban parla-
menti többséget szerzett romá-
niai demokratikus pártok alkot-
ta „megakoalícióban” – amely-
nek tagja volt többek között a
Romániai Magyar Demokrata
Szövetség is – állandóvá vált a
politikai belharc, amely a nép-
szerűtlen szociális intézkedések-
kel, korrupciós ügyekkel, a pri-
vatizáció és a gazdasági reform
csigalassúságával együtt kivál-
totta a választók elfordulását.
Négyéves kihagyás után többek
között emiatt került hatalomra
2000-ben a posztkommunista
utódalakulat, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD), és nyerte meg
harmadik államfő mandátumát
a párt elnöke, a sokakban a
Ceausescu-rezsim nyújtotta
„biztonságot” képviselő Ion 

Iliescu. 

Noha az elmúlt kormányzati
ciklus reformintézkedései to-
vábbra sem töltötték el mara-
déktalan elégedettséggel az Eu-
rópai Uniót és a Nastase-kabi-
netnek sem sikerült ugrássze-
rűen növelnie a romániai élet-
színvonalat, a baloldali hata-
lom népszerűsége mégsem ero-
dálódott túlzottan. Hozzátarto-
zik ehhez, hogy a romániai
elektronikus média kevésbé üti
meg a kritikai hangvételt a je-

lenlegi hatalommal szemben, a
kormánypártnak pedig az or-
szág legnézettebb kereskedelmi
csatornáját sikerült a maga ol-
dalára állítania azáltal, hogy
választási szövetséget kötött az
Antena 1 tévécsatorna tulajdo-
nosának zsebpártjával, a Ro-
mán Humanista Párttal. A
PSD-t jelenleg az tölti el aggo-
dalommal, hogy ellenzékének
sikerült megizmosodnia, és ren-
deznie sorait a 2000-ben el-
szenvedett csúfos kudarc után.

Nastase 
Stolojan ellen
Az ellenzék magára találása
nem volt könnyű folyamat, hi-
szen a korábbi kormánykoalí-
ció legnagyobb pártját jelentő
Kereszténydemokrata Nemzeti
Parasztpárt a négy évvel ezelőt-
ti választások alkalmával kiszo-
rult a bukaresti parlamentből.
Így a konstruktív ellenzékiség
feladata a Demokrata Pártra
(PD) és a Nemzeti Liberális
Pártra (PNL) hárult, amely
megosztotta ugyan a palettát a
C. V. Tudor vezette Nagy-Romá-
nia Párttal (PRM), ám szélsősé-

gesen nacionalista politikája
miatt Tudorékkal egyetlen szá-
mottevő alakulat sem hajlandó
szövetkezni. A liberálisok és a
demokraták időközben belát-
ták, külön-külön nem vehetik
fel a harcot a szociáldemokra-
tákkal, ezért idén tavasszal (a
román Igazság és Valóság sza-
vak igent jelentő kezdőbetűi-
ből) D. A. néven választási szö-
vetségre léptek. Döntésük őket
igazolta: noha az ellenzéki

pártszövetségnek tavasszal még
15 százalékos lemaradása volt a
kormánypárttal szemben, a jú-
niusi helyhatósági választáso-
kon minden várakozást felül-
múló eredményt értek el a libe-
rálisok és a demokraták. Meg-
őrizték Bukarest főpolgármes-
teri székét (Traian Basescu de-
mokrata elnök simán verte
Mircea Geoana külügyminisz-
tert, a PSD jelenlegi kormány-
fő-jelöltjét), a hat kerület pol-
gármesteri tisztsége közül ötöt
megnyertek, emellett a főváros
képviselő-testületében is több-
séget szereztek. Leglátványo-
sabb sikerét mégis vidéken
aratta az ellenzék, miután a
legtöbb megyeszékhelyen saját
emberét ültette a polgármesteri
székbe, sőt a korábban a PSD
választótáborának számító me-
gyékben is megszerezte az ön-
kormányzatok fölötti hatalmat. 

A legfrissebb közvélemény-
kutatások ugyancsak az ellen-
zék előretörését bizonyítják.
Ezek szerint országos viszony-
latban a kormánypárt 39 száza-
lékos népszerűsége mindössze
öt százalékkal több a liberális-
demokrata szövetségénél, ám a
fővárosban fordított a helyzet,
itt az ellenzék vezet tíz száza-
lékkal. Hasonló képet mutat az
államfőjelöltek küzdelme:
Adrian Nastase kormányfő, a
PSD elnöke országosan hat szá-
zalékkal előzi meg legnagyobb
ellenfelét, Theodor Stolojan li-
berális elnököt, utóbbi azon-
ban Bukarestben népszerűbb,
nyolc százalékponttal előzi meg
riválisát. A novemberi elnökvá-
lasztáson minden bizonnyal
kettejük között dől el, ki foglal-
ja el négy évre a Cotroceni-pa-
lota államfői székét, a mögöt-
tük jócskán lemaradó C. V.
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Romániai helyzetkép választások előtt 

Balkáni perpatvar

M

Szinte egyenlő eséllyel vág neki a november
28-i romániai parlamenti és elnökválasztás-
nak a kormányzó szociáldemokrata párt és a
választási koalíciót alkotó liberális–demokra-
ta pártszövetség. 

A legfrissebb közvélemény-kutatások 
ugyancsak az ellenzék elõretörését

bizonyítják                     
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Tudornak ugyanis nincs esélye
bekerülni a második fordulóba.
A Románia 2007-re remélt uni-
ós csatlakozása okán még jelen-
tősebb téttel bíró választások
előtt a szoros küzdelem miatt
rendkívül durva lejárató kam-
pányt folytat egymás ellen a
PSD és a D. A. Szövetség,
amelynek vezetői rendszeresen
nevezik ellenfeleiket hazugnak,
korruptnak, tolvajnak.

Királycsináló helyzetben
a magyarság?
A két nagy romániai politikai
tábor fej-fej melletti harcából
már most kikövetkeztethető,
hogy az év végén megalakuló
új bukaresti parlamentben
egyik alakulat sem jut a kor-
mányalakításhoz szükséges
többséghez. Felmerül tehát a
potenciális partnerek kérdése.
Márpedig ezekből nem lesz
sok, tekintve, hogy az újonnan
felálló bukaresti parlamentben
továbbra is csak a szociálde-
mokraták és humanisták, a li-
berálisok és demokraták, a
nagyromániások, valamint a

romániai magyarok képviselői
foglalnak helyet. Ám mivel
szélsőséges politikája miatt a
PRM szalonképtelen lett, négy
év elteltével ismét „királycsiná-
ló” pozícióba kerülhet a jelen-
leg 12 szenátorral és 27 képvi-
selővel rendelkező RMDSZ,
amely idén elnökét indítja ál-
lamfőjelöltként. A Markó Béla
vezette érdekvédelmi szövetség
2000 óta együttműködési meg-
állapodás alapján biztosított
parlamenti többséget a kor-
mányzó szociáldemokraták szá-
mára, a protokollum fejében pe-
dig államosított iskolákat, föld-
területeket, erdőt szolgáltattak
vissza a magyarságnak, az új
közigazgatási törvény alapján
kétnyelvű helységnévtáblákat
szereltek az erdélyi települések
bejáratához és a vasútállomá-
sokra, valamint idén végre visz-
szaállították az aradi Szabadság-
szobrot. Azonban az RMDSZ-en
belül az ún. radikálisok és mér-
sékeltek közötti nézetkülönbsé-
gek okozta bomlás, valamint a
Tőkés László püspöktől meg-
vont tiszteletbeli elnöki tisztség

olyan folyamatokat gerjesztett a
romániai magyarság körében,
amelyek a politikai alternatíva
megjelenésében csúcsosodtak
ki. Ezáltal az erdélyi és a szé-
kelyföldi magyar közösség auto-
nómiájának kivívását halasztha-

tatlan célként kitűző Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács és Szé-
kely Nemzeti Tanács mellett
megalakult a Magyar Polgári
Szövetség (MPSZ) is, amely – az
erdélyi magyarok önrendelkezé-
se mellett a kettős állampolgár-
ság megadását szorgalmazva –
az RMDSZ kihívójaként már
idén tavasszal a választások sza-
badságának mottójára építette
politikai kínálatát. 

Csakhogy a Szász Jenő székely-
udvarhelyi polgármester vezet-

te szervezet önkormányzati
megméretését formai okokra
hivatkozva megakadályozta a
román központi választási bi-
zottság, így az MPSZ csupán
novemberben bizonyíthat. A
két rivális magyar szervezet
nem tudott megegyezni a Szász
által javasolt összmagyar, a kö-
zösség képviselő- és szenátorje-
löltjeit kiválasztani hivatott bel-
ső választások megszervezésé-
ről, így az MPSZ önállóan vagy
– nagyobb valószínűséggel – va-
lamelyik ellenzéki román párt
listáin vesz részt a parlamenti
választásokon. Mindez akár azt
is eredményezheti, hogy jövőre
egyetlen magyar honatya sem
ül majd a román képviselőház-
ban, hiszen a polgári szövetség
elvonhat annyi szavazatot az
RMDSZ-től, hogy utóbbi ne ér-
je el az ötszázalékos parlamenti
küszöböt. Elemzők azonban
sokkal inkább Markóék biztos
bejutását valószínűsítik, az
MPSZ számára pedig négy év
múlva jósolnak komoly politi-
kai felfutást. 

– ROSTÁS SZABOLCS (KOLOZSVÁR)

A két rivális 
magyar szervezet

nem tudott 
megegyezni az 

összmagyar belsõ
választások 

megszervezésérõl

Medgyessy Péter és Adrian Nastase találkozója – Elöttem jársz!
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zavaros viszonyok persze
mindenkor tág teret biztosí-
tottak a terjeszkedő hatal-

mi politikának: az elmúlt két év-
században elsősorban Oroszor-
szágnak. A térség őshonos lakos-
sága az ún. kaukázusi nyelvcso-
portba tartozó nemzetiségeken
kívül türk és iráni etnikumokat
foglal magába, emellett a Kauká-
zusnak az Orosz Föderációhoz
tartozó északi lejtőin váltakozó
erősségű, nyugatról kelet felé
csökkenő a cári és a szovjet idő-
szakban idetelepített orosz népes-
ség aránya (a kaukázusontúli
utódállamokban gyengébb az
orosz diaszpóra). Északon az
orosz kaukázusi határvidéket ki-
sebb-nagyobb autonóm nemzeti-
ségi köztársaságok alkotják: nyu-
gatról kelet felé haladva
Adigeföld, Karacsáj-Cserkeszföld,
Kabard-Balkárföld, Észak-
Oszétia, Ingusföld, Csecsenföld,
valamint Dagesztán. A kaukázusi
nyelvcsaládhoz tartozó, ám saját
területükön is kisebbséget alkotó
adigeaiakról, cserkeszekről és ka-
bardokról kevesebbet hallunk,
mert viszonylag békésen éldegél-
nek a szomszédos népcsoportok-
kal, ráadásul környezetükben
meghatározó az oroszok aránya.
A türk balkárok azonban már az
ún. „büntetett népek” közé tar-
toznak, akiket második világhá-
borús „teljesítményük” miatt
Sztálin Közép-Ázsiába deportált,
s csak 1957-ben térhettek vissza
szülőföldjükre – ami a kabardok
körében nem aratott osztatlan
lelkesedést. Mindez hatványozot-
tan igaz Észak-Oszétiára, amely-
nek egyik járása eredetileg az ak-
kor még Csecsenfölddel közigaz-
gatásilag egységet alkotó
Ingusétiához tartozott. Mikor a
Wehrmacht oldalán tevékenyke-
dő ingusokat (a velük rokon cse-
csenekkel együtt) 1944-ben de-
portálták, „halmazati büntetés-
ként” a szóban forgó „kiürített”
járást is Oszétiához csatolták. A
muzulmán ingusok 1957 után
hazaköltözhettek, csakhogy ott-
honaikat időközben birtokba vet-

ték a térségben egyébként is az
oroszok szekértolójaként ismert
ortodox keresztény vallású, iráni
nyelvet beszélő oszétok. Így, bár a
külvilág nem tudott róla, a szovjet
hadsereget már a hatvanas évek
elejétől (!) kezdve több alkalom-
mal ki kellett rendelni az ingusok
és az oszétok közti indulatok le-
csillapítására. A meccs jelenlegi
állása szerint éppen az oszétok áll-
nak nyerésre, mert a Szovjetunió
széthullása után egy rövid, ám an-
nál intenzívebb etnikai tisztogatás
keretében sikerült elüldözniük az
ingusok nagy részét.

Ellentétben a csecsen problé-
mával, viszonylag keveset hallunk
a területileg is jóval nagyobb
Dagesztánról, pedig a szakiroda-
lomban e mesterségesen létreho-
zott köztársaságot a Kaukázus
egyik lőporos hordójaként is em-
legetik. (Nem véletlen, hogy
Putyin a csecsenekkel való máso-
dik leszámolási kísérletet is azu-
tán indította, hogy a lázadók

1999 nyarán Dagesztánba betör-
ve ott általános iszlám felkelést kí-
vántak kirobbantani.) A kétmilli-
ós területet harmincvalahány kü-
lönböző népcsoport lakja, s közü-
lük a legnagyobb, avar nemzeti-
ség is mindössze a teljes lakosság
egyharmadát teszi ki, az államal-
kotó oroszok pedig alig egytized-
nyien vannak. A lakok, kumikok,
darginok, stb. már a szovjetizáció
előtt is mozaikszerűen éltek a
Kaszpi-tenger mentén, de Moszk-
va iparosítási és ezzel összefüggő
telepítési politikája megbontotta
az etnikai egyensúlyt, nem kis ri-
valizálást eredményezve a helyi
nemzetiségek között. Egyelőre
azonban úgy tűnik, Dagesztán rá-
cáfol a borús jóslatokra, hiszen
minden felfordulás ellenére bé-
kés maradt.

A Kaukázus főgerincén átkel-
ve, Oroszországot dél felé elhagy-
va nem kevésbé kaotikus helyzet
tárul elénk. Itt van rögtön az „át-
nyúló” oszét probléma, amely

igen csak megkeseríti a nemrég
függetlenné vált Grúzia életét.
Bár a dél-oszétok északi nemzet-
társaikkal összehasonlítva inkább
megőrizték tradícionális társadal-
mi hálózatukat és kevésbé oro-
szosodtak el, Tbilisziben mégis
Moszkva ötödik hadoszlopaként
tekintenek a magukat többek kö-
zött a magyarországi jászokkal
rokonító népcsoportra. A törté-
nelmi tényeket tekintve nem min-
den alap nélkül: 1921-ben példá-
ul az oszétokra hivatkozva igázta
le a cári Oroszországtól éppen
csak függetlenné vált Grúziát a
Vörös Hadsereg. A Szovjetunió
szétesésekor pedig szintén orosz
békefenntartók segítették meg-
őrizni Dél-Oszétia „függetlensé-
gét” a grúz szuverenitástól – a la-
kosság mintegy harmadát kitevő
grúzok elűzése mellett. Tbiliszi
egy másik szakadár tartomány-
nyal, a felkapott fekete-tengeri
üdülőközpontokat (Szuhumi) és
mélytengeri kikötőket (Batumi)
felvonultató Abháziával is harc-
ban áll, ahol a szakadár etnikum
ugyan a lakosság kevesebb mint
ötödét teszi ki – ellenben a láza-
dók jelentős segítséget kapnak az
orosz fegyveres erőktől.

Még délebbre haladva a mu-
zulmán, türk nyelvet beszélő
azeriek és az ortodox keresztény,
indoeurópai, hagyományosan
oroszbarát örmények közötti köz-
ismert ellenségeskedésbe bot-
lunk: a nyolcvanas évek végén
Hegyi Karabah kapcsán kirob-
bant háború az egyik első nyil-
vánvaló jele volt annak, hogy a
Szovjetunió az összeomlás szélén
áll. Bár az örményeknek sikerült
ellenőrzésük alá vonniuk
Karabahot, a demográfiai és gaz-
dasági tendenciák az azerieknek
kedveznek. A jelenleg nyugvó-
ponton lévő konfliktust tovább
bonyolítja az Örményország és
Törökország közé ékelt azeri
enklávé, Nahicseván, s akkor ar-
ról még nem is beszéltünk, hogy
a szomszédos Iránban több azeri
él, mint egész Azerbajdzsánban…

– BENKŐ LEVENTE

A terror árnyékában

Kaukázusi aknák
A beszláni túszdráma ismételten a Kaukázusra
irányította a világ figyelmét: a térség főleg a cse-
csenek jóvoltából immár jó egy évtizede ad témát
a hírműsoroknak. Európai szemmel azonban
szinte áttekinthetetlen a kaukázusi vallási és
nemzetiségi konfliktusok szövevényes hálója. 
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orászberkekben már a
nyáron felizzottak a kedé-
lyek, amikor is kiderült,

hogy a Felvonulási téren első al-
kalommal megrendezendő Bor-
falu szervezői is a Bor- és Pezs-
gőfesztivál megszokott hétvégé-
jére időzítették bemutatkozásu-
kat. A Magyar Szőlő- és Borkul-
túra Kht. pert helyezett kilátás-
ba a Borfalu szervezői ellen, an-
nak jellegbitorló mivolta miatt,
a jelentősebb borász-szerveze-
tek pedig elhatárolódtak a vá-
rosligeti történésektől.

A Várban a helyzet
változatlan
Tavalyi last minute tapasztala-
tainkból okulva idén időben ér-
kezünk a Várba. A belépővásár-
lást még mindig nem sikerült
teljesen problémamentessé ten-
ni, a különböző jegyárusító pa-

vilonoknál kialakult sorok meg-
lehetősen nagy szórást mutat-
nak, míg az egyiknél negyed-
órát kelle várni, addig a szemfü-
lesebbek 2 perc alatt megkap-
hatják kóstolópoharukat és két
kóstolójegyüket 1200 Magyar
Forint ellenében. A csuklókra a
Szigetet idéző narancssárga
karszalag kerül, majd nekivá-
gunk az első küldetésnek, a to-
vábbi kóstolójegyek felhajtásá-
nak. A kapukon belül a korábbi
években megszokott zsúfoltság
fogad, pedig mintha idén is nőtt
volna a fesztivál által belakott
terület. Kitartó keresgélés után
sikerül találnunk egy informáci-
ós pultot és beszerezni még pá-
rat a 80 forintos egységárú ti-
kettekből.

A Budai Vár teraszain pezseg
az élet, a nagyszínpadon a
Benkó Dixieland ad koncertet,

néhány felkapottabb termelőt
szabályosan ostrom alá vesz a
nagyérdemű, máshol még arra
is van idő, hogy a kíváncsi bor-
barát pár szót váltson a portéká-
ját kínáló borásszal. A tömeg
egyik domináns hullámát követ-
ve a tokaji pincészeteknél kö-
tünk ki, a Babits-Pincészet bor-
lapját böngészve megakad a sze-
münk egy Tokaji Cuveén (Kin-
csem-dűlő), s a nagykönyvek
jótanácsai ellenére elcsábu-
lunk: egy viszonylag könnyed
édes borral indítunk, amatőr íz-
lelőbimbóink megelégedésére.
Közben az egyik szomszédos pa-
vilonnál megismerkedünk a To-
kaji Fordítással, ami csak szá-
munkra jelent újdonságot, a
Tokaj-Hegyalján komoly hagyo-
mányokkal bír, hogy kiáztatják
az aszúszemeket fehérborban.
Vérszemet kapunk, rögtön két
pincészet Fordításából is kósto-
lót kérünk, hogy összemérhes-
sük őket. A Lenkey Család For-
dítása jó, a Heidrich Pincéé pe-
dig nagyon jó, mindkettő az
aszúkra emlékeztet, de könnye-
debb és játékosabb a Borok Ki-
rályánál.

Néhány ízsemlegesítő falatka
után némiképp más vizekre eve-
zünk, a Szent György-hegyi
BioVitis Pince szürkebarátjával
folytatjuk, ami nem is okoz csa-
lódást fanyarabb, de mégis gyü-
mölcsös ízével. A töki Nyakas
Pince pultjánál díszes oklevél
hirdeti Budai Selection

Chardonnay Barrique boruk
párizsi diadalát, talán ennek íze
illik legjobban a kissé már hű-
vösre forduló koraőszi este han-
gulatához. Hirtelen fellelkesü-
lésből kísérletet teszünk egy ha-
marosan induló borszaklap elő-
fizetésére (egy adatlap kitöltését
követően ígéretet kapunk, hogy
napokon belül telefonon meg-
keres majd munkatársuk, de az-
óta is hiába várjuk hívását),
majd búcsúzóul még teszünk
egy látogatást a magát „a kék-
frankos fővárosaként” hirdető
soproni Lővér Pince standjánál,
ahol rendkívül praktikus mó-
don 1 kupon ellenében mérnek
tényleg épp csak kóstolónyi
mennyiséget is, a máshol alapér-
telmezett fél-egy decivel 
szemben. Testes Cabernet
Sauvignonuk így is rendesen a
fejünkbe száll, még a Lánchí-
don sétálva is érezzük hatását,
miközben a kezükben fesztivá-
los poharat himbáló, andalgó
párokat kerülgetjük.

Olcsót drágán
Nem egészen 48 órával később
a Demszky Gábor fővédnöksé-
gével megrendezett Felvonulási
téri első magyar borfalut vesz-
szük célba. A bejutás itt
zökkenőmentesebb, egyrészt a
sok pénztárnak, másrészt a ke-
vésbé sok vendégnek köszönhe-
tően. Talán az eltúlzott árak-
nak, esetleg a nagyvárosi han-
gulatnak, vagy a Borfesztivál el-

A hagyományos szeptemberi időpontban meg-
rendezett, várbeli XIII. Bor- és Pezsgőfesztivál-
nak idén új kihívással, a Felvonulási tér Borfa-
lujával is meg kellett küzdenie. Kollektívánk ott
járt, kóstolt, pezsgett mindkét eseményen.

B

Tokaji Fordítás, pesti lacikonyha

Borbarátok
Pesten 
és Budán
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szívó hatásának következménye,
hogy tapasztalataink szerint
nem túl sokan keresték fel a ke-
vésbé ismert szőlősgazdák új-
donsült seregszemléjét. Finom
vonalvezetésű, a várbelinél szeb-
ben megtervezett pohár jár a
VI. kerületi sétához, de ez az
egyetlen kellék, ami öreg pincék
tölgyfahordós hangulatát idézi. 

Nem nevezhető különöseb-
ben gasztronómiai enteriőrnek
az ING Bank és az egykori
MSZOSZ-székház árnyékában
lekerített flasztersáv sem. A má-
jus elsejéket idéző helyszínen
ezúttal a Fradi-Újpest összecsa-
pások elengedhetetlen kelléke,
az acélkordon tartja távol a nem
fizető vendégeket, a megtermett
szekuritisek is a focimeccs-von-
alat erősítik. A Felvonulási tér
kétségtelen előnye ugyanakkor,

hogy tágasak a standok, nem
kell egymás sarkára taposni és
akár ülve is elfogyaszthatjuk itó-
kánkat. Hogy mit keres a lán-
gossütő meg a fagyis lakókocsi a
helyszínen, azt mindaddig csak
találgatjuk, míg tanúi nem le-
szünk egy markáns, „Na srácok,
helló, én elmegyek fagyizni,
amíg ti boroztok!” állásfoglalás-
nak. A közönség meglehetősen
vegyes, az atlétás-baseballsapkás
arcoktól az elrévedő tekintetű,
középosztálybeli értelmiségiekig
sokféle ember előfordul. 

Leszámítva a borok
Suzukiját előállító etyeki Lics
pincészetet, egyedül Szeremley
Huba az ismert (és elismert) bo-
rász gondolta úgy, hogy helye
van városligeti sokadalomban.
A földmíves, szőlőmíves alaku-
lat székházát kilóra megvásárló

hobbikertész neve nem csak a
lapok beharangozó cikkeiben
jelent meg, pincészete önálló
pulttal teszi tiszteletét a must-
rán. Mi azonban csalható szi-
mattal a zánkai Lídia borház
standjánál várjuk a megváltást.
Vesztünkre. A késői szüretelésű
olaszrizling ár-érték aránya

olyan kibékíthetetlen ellentétbe
keveredett egymással, hogy még
a ráküldött tűrhető villányi vö-
rös sem tudta csillapítani a
konfliktust. Az ezerforintos jegy
és az 50 forintos kóstolójegyek
egyébként is azt a csalóka látsza-
tot keltik, hogy spórolunk a
Borfesztivál áraihoz képest, de

apunk megpróbálta fel-
térképezni honi borkul-
túránk fesztiválokról

méltán-méltatlanul távol ma-
radó szegmenseit is. Az UFi
Kannás Akciócsoport viszony-
lag kényelmes megoldást vá-
lasztott, az igazán durva zug-
italmérések végiglátogatása
helyett az élelmiszerboltok al-
sóbb polcaira száműzött, mű-
anyag flakonba töltött (in-
kább csak fél-kannás) termé-
keket gyűjtöttük össze egy
kóstoló erejéig.

Igazi sommelierként igye-
keztünk megadni e nem min-
dennapi gasztronómiai ese-
ménynek a módját, a fehérbo-
rokat tizenegynéhány fokon, a
vöröseket valamivel húsz fok
alatti hőmérsékleten szervíroz-
tuk, természetesen a megfelelő
íveltségű poharakban. A bo-
rokhoz gouda és trappista saj-
tot, diót, szőlőt, zöld olívabo-
gyót és natúr ízű krékert kínál-
tunk, a poharakat fémvödörbe
ürítettük.

Luca bora 
(félédes, fehér asztali bor, ter-
melte és palackozta: H-0167,
Kecel, alkoholtartalom: 10%, 1
liter 249 Ft)

Neve alapján esett a választá-
sunk elsőként erre a fakósárga,
klasszikus formájú üveget idéző
csomagolású borra. Itt szembe-
sültünk először a diszkrét H-
0167 formátummal, mely a bor
előállítóját hivatott jelölni, aki a
jelek szerint nem feltétlenül
büszke borászi életművének
eme alkotására (egyik szakér-
tőnk szerint ugyanakkor akár
tokaji aszút is találhatunk az üz-
letek polcain, melyen csak ha-
sonló kód található, ezért nem
kell ezt túldramatizálni). Maga a
bor enyhén édeskés ízű és jelleg-
telen, de találkoztunk már sok-
kal rosszabb palackozott borral
is néhány házibuliban.

Zempléni furmint
(száraz, fehér tájbor, termelte
és palackozta: H-0015, alkohol-
tartalom: 11%, 2 liter 498 Ft)

Az egyetlen műanyag csoma-
golású bor, amit Magor bolt-
ban sikerült beszereznünk,
igazi, minden hazafi szívét
megdobogtató hungaricum.
Üveg-formájú flakon, a címkén
patinás metszet, Tokay-felirat-
tal. Maró szagú, kesernyés-sa-
vanyú ízű, karcos bor, ahogy
komolyabb kannásbor-múlttal
rendelkező szakértőnk meg-
jegyzi: „egy kaliber”. Nem a
gyors borok közé tartozik,
könnyűnek mutatja magát, de
nem az – nem könnyű beszél-
getésekhez való, de nem is az
ünnepekre.

Zempléni furmint
(száraz, fehér tájbor, termelte
és palackozta: H-0021, alkohol-
tartalom: 12,5%, 1,5 liter 359
Ft)

A rivális pincészetből/labor-
ból származó furmint csoma-
golása szintén klasszikus for-
májú, a címkén elmosódott táj-
kép. Színe egy árnyalatnyival
mélyebb a másik furmintnál,
istenesen tele van töltve, ezért
a felbontáskor kibuggyan némi
nedű. A szaga még komolyabb,

mint riválisáé, az ízére sem ta-
lálunk finomabb jelzőt, mint
hogy „kegyetlen”. Kóstolónk
egyik legnagyobb alkoholtar-
talmú itala, kisebb vita támad,
hogy a gouda vagy inkább a
trappista harmonizál-e vele.
Egy klimaxon túli, megkesere-
dett, minden szomszéddal
rossz viszonyban lévő, intenzív
rúzs-kihelyezési gyakorlatot
folytató nő képe sejlik fel előt-
tünk 

Zempléni hárslevelû
(száraz, fehér tájbor, termelte és
palackozta: H-0021, alkoholtar-
talom: 12,5%, 1 liter 359 Ft)

Ugyanaz a csomagolás,
ugyanaz a szín, ugyanaz a szag
– nem véletlenül, mivel az elő-
állító is ugyanaz. Az íze ugyan-
akkor simán savanykás, kissé
citromszerű, határozottan jobb,
mint a termékcsalád előző tag-
jáé. Kannás-sommelier kollé-
gánkban a 17 Ft/decis kocsmai
borok emlékét idézi fel.

Hordó kincse
(félszáraz, fehér sztali bor, ter-
melte és palackozta: Vancsura

Flakonosok népe
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a jobb borokért elkért egész kö-
tegnyi tikett gyorsan kijózanít.
Még ezt is übereli a  lacikonyha,
ahol két csoffadt csirkecombért,
egy adag hasábburgonyáért és
némi kovászos uborkáért 1900
forintot kérnek el, egy szál sült
kolbászt 800 forintért veszteget-
nek. 

A negatív ingerek áradatát
némiképp ellensúlyozza a Száz-
tagú Cigányzenekar virtuóz pro-
dukciója és Pálinkás János pin-
cészetének jól sikerült Cabernet
Sauvignonja. Más pincészetek-
nél az ízletes borban rejlő örö-
möket sikerrel vágják tönkre a
kiszolgálás minőségével: mielőtt
Budányi János Hegyalja Kincse
fantázianevű, '95-ös édes szamo-
rodniját töltetnénk poharunk-
ba, megkérjük a pultnál tüstén-
kedő hölgyet, hogy öblítse ki be-

lőle a vörösbor nyomait. Az asz-
szonyság gyors pillantást vet a
pohárra, majd megnyugtat,
nem kell öblíteni, hiszen „ez így
van engedélyezve”. A szamorod-
ni amúgy eszményi, nekünk ez
ízlett a legjobban a Borfaluban.

A hatóságok iránti nagyrabecsü-
lésünket kívánjuk kifejezni,
amikor megjegyezzük, hogy a
negyven kiállító pincészet kö-

zött egyedüli beavatkozóként
standot foglalt magának a
VPOP is. Végre egy parancsnok-
ság, mely felismerte a kapcsoló-
dó jelenlétben rejlő pr-
lehetőségeket, egyszersmind
üzent az alvilágnak: rajta a sze-

münk minden zárjegy nélküli
palacknyakon. A Borfaluból tá-
vozóban az egyik elégedetlen
kolléga a pohár rituális összetö-

rését indítványozza, de aztán
hagyja magát lebeszélni e szigo-
rú ítéletről. 

Summa summarum
Minden jó, ha jó a vége: mind-
két borászati rendezvény illeté-
kesei elégedetten nyilatkoztak
az idei forgalomról, a Borfeszti-
válra 70 ezren látogattak ki (60
ezren a Várba, 10 ezren Szent-
endrére), a Borfalu esetében
többtízezer látogatóról beszél-
nek a szervezők. Erősen szub-
jektív álláspontunk szerint a
Borfesztivál és a Borfalu össze-
hasonlításából egyértelműen
előbbi kerül ki győztesen, de
utóbbi is örülhet részsikerek-
nek, például az on-line jelenlét
és az arculati elemek kidolgo-
zottsága terén. 

– A. B. - B. Á. G.

és Társa Kereskedelmi Kft., Ke-
cel, alkoholtartalom: 10,5%, 1
liter 245 Ft)

Letisztult formavilágú csoma-
golás és címke, borostyános
szín. Az illata határozottan lakk-
lemosóra emlékeztet, de a társa-
ság hölgy-tagjának gyorstesztje
alapján ez megtévesztő, valójá-
ban nem oldja a körömlakkot.
Gyümölcsösebb és selymesebb
ízű az eddig felvonultatott bo-
roknál. Szürke kisegér, köteles-
ségből szeret, de közben már a
holnapi ebéden jár az esze.

Kancsó kincse
(száraz, fehér asztali bor, ter-
melte és palackozta: Vancsura
és Társa Kereskedelmi Kft., Ke-
cel, alkoholtartalom: 10%, 2 li-
ter 415 Ft)

A fehér-kollekció utolsó da-
rabja igazi szénsavas-üdítős cso-
magolást kapott. Nyomokban
ugyanazt az ízt érezni, mint az
előző terméknél, ennél a bornál
ütközik ki legjobban, hogy telje-
sen más a szaga, mint az íze. Ha-
miskás kislány, épp csak túl a
húszon, egyéniségnek akar lát-
szani, de semmi sincs mögötte.

Csikós
(félédes, asztali vörösbor, ter-
melte és palackozta: H-0107,
alkoholtartalom: 9,5%, 2 liter
399 Ft)

2 literes PET-palack, a cím-
kén lovukat ugrató csikósok, a
színe a Draculina nevű, szin-
tén műanyag-csomagolású ro-
mán likőrét idézi. Tömény-
szesz-szag, tompa, erjedt mál-
naszörpre emlékeztető íz. Még
félédesnek is nehezen nevez-
hető, kispórolták belőle a cuk-
rot, felmerül a gyanú, hogy
rossz színezék került a tartály-
ba. „Ha nem figyelsz a szagra,
egy idő után csúszni kezd, on-
nantól kezdve k. jó” - állítja
specialistánk. Krékerrel külö-
nösen nagy harmóniát mutat,
boroskólába ideális.

Brigadéros
(félédes, asztali vörösbor, ter-
melte és palackozta: Vancsura
és Társa Kereskedelmi Kft.,
Kecel, alkoholtartalom: 11%,
1 liter 295 Ft)

A szokásos keskeny-nyakú
flakon, mélybordó szín. Az il-
lata valamilyen gyümölcsre

emlékeztet talán meggyre, de
semmiképpen sem szőlőre.
Csíp, nagyon savas, mintha
még erjedésben lenne. Egy
nyelvre helyezett Plusssz-
tabletta élménye.

Zweigelt
(félédes, asztali vörösbor, ter-
melte és palackozta: Péter Pin-
ce Kft., Soltvadkert, alkohol-
tartalom: 10,5%, 1 liter 279
Ft)

A legegyénibb csomagolás,
eddig csak lámpa- és mécseso-
lajokat láttunk hasonlóban.
Színes, művészi igényű címke.
A savanyú-keserű gumiszag
édes ízzel párosul, amit aztán
savanyú utóíz követ, a kínai
gasztronómiai kultúra kedve-
lőinek nagy örömére. „Ha
alkesz lennék, biztos ezt in-
nám.”

Gránátos
(száraz, asztali vörösbor, ter-
melte és palackozta: Vancsura
és Társa Kft., Kecel, alkohol-
tartalom: 11%, 1 liter 285 Ft)

Nehezen olvasható címke, a
mezőny legjellegtelenebb vö-

rös színe. Igazi bort idéző il-
lat, savanykás, elfogadható íz.
Megbízható negyvenes, átlagos
főztökkel.

Koccintós
(száraz, asztali vörösbor, ter-
melte és palackozta: Kiss és
társai Kft., Tabdi, Nagy Mi-
hály dűlő, alkoholtartalom:
10,5%, 2 liter)

A kategória klasszikusát be-
szerzési nehézségek miatt csak
versenyen kívül sikerült meg-
kóstolnunk, mindent elárul
róla a forgalmazó szlogenje:
„A mindennapok bora”.

Bármennyire is igyekeztünk
a szükséges minimumot fo-
gyasztani csak a kóstolás során,
a 4-5. bornál már mindenki
alattomos fejfájásra panaszko-
dott. Sajnos csak utólag fedez-
tünk fel néhány olyan ígéretes
nevű versenyzőt, mint a Papa
bora, vagy a Vegyes fehér, így
ezek kimaradtak a nemes küz-
delemből. Az akció tanulságait
egyetlen kérdésbe foglalva: mi-
ért nincs olyan, hogy „bor ízű
szeszesital”? – TURUL
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Red Hot Chili
Peppers: Live in Hyde
Park
Warner Music
A Chili leheletnyit a U2–
Depeche–R.E.M.-generáció
után csobbant a nyolcvanas
évek elejének medencéjébe. A
hossz végén már sokan állva
tapsoltak a medence szélén
(Mother’s Milk, 1989), aztán a
forduló utáni első karcsapások
meghozták a világméretű áttö-
rést (Blood Sugar Sex Magic,
1991). Néhány év intenzív
MTV-jelenlét után, 1995-ben
egy klasszikus értelemben vett
eltűnős album következett
(One Hot Minute, 1995) né-
hány slágerrel, kevés attraktivi-
tással, és ekkor úgy tűnt, hogy
a medence kellős közepén a ha-
bok közé vesznek. Aztán mégis
csodás és váratlan hajrát mu-
tattak be (Californication,
1999), ami után már nem volt
komoly visszaesés (By the Way,
2002). Akárhogy is, ha a fenti
generációt vizsgáljuk (kis nagy-
vonalúsággal csapjuk hozzá a
The Cure-t is), megállapíthat-
juk, hogy a Chili az egyedüli,
ma is ereje teljében praktizáló
formáció. Az egyetlenek, akik
megtehetik, hogy egy duplale-
mezes, besztofnak is felfogható
koncertlemez kétharmadát az
előző két album számai tegyék
ki. Nincs hivatkozás a múltra,
az Under the Bridge és a Give it

Away decensen besoro-
lódnak a közelmúlt
klasszikusai közé. Van
idő és tér viccelődni
(Az I Feel Love c. Don-
na Summer-klasszikus
nyivogós feldolgozása),
új számokat a mélybe
dobni (kettő is van),
mert nem kell félni,
hogy a mérleg a nagy
múlt felől a korcs jelen
felé billen. Ez, kérem,
a megvalósult tető-
pont, egy zenekari
életpálya zenitje.
Egyenként már fel

sem ismerhető, mi mindenből
tevődött össze a RHCP zenéje:
az indián zenei hagyományok,
a közép-amerikai latin kultúra,
a mainstream rock mind-mind
szálaira bomlik, és beleszövő-
dik egy Chili feliratú pólóba; ez
a dolog most, így a legegysze-
rűbb, a legtragikusabb és a leg-
jobb. Már csak egyetlen sorle-
meznyire vannak a halhatat-
lanságtól. Az év koncertlemeze,
a következő négy hónapot te-
kintve is.

Green Day: American
Idiot
Warner Music
Amikor 1994-ben a Green Day
When I Come Around-ja süví-
tett bele az MTV-vel fölszerelt
magyar otthonokba, az egész
második Ratkó-generáció döb-
bent rá a punkra. Még akkor is,
ha az az év Curt Cobainről
szólt. Odakint, sőt még kijjebb:

az amerikai egyetemi „közélet-
ben” már évek óta lehetett tud-
ni a ’94-ig már két lemezt ösz-
szehozó Green Dayről, az év vé-
gére viszont már világhírűek
voltak – az első multilabel-
szerződésüknek köszönhetően.
Alternatívnak mondott gimna-
zista körökben nem is volt ritka
az elhatárolódás a „undorító
kiadói punk” képviselőitől, de,
mint mondtam, itt nem erről
volt szó (más kérdés, hogy a
Green Day sikere után valóban
megszületett ez a kategória).
Nos, a Green Day még egyszer
nem tudott akkorát hasítani a
zeneblokkokból, mint akkor,
de nem elhanyagolható, hogy
tisztes munkát végeztek, és
2000-ig megjelent három új al-
bumuk. Aztán pauza, besztofok
cédén és dévédén. És akkor Te-
xasból az elnöki bársonyszékbe
ült George W. Bush, majd jött
9/11, és a vergődő mainstream
punk hálát adott az égnek: ma-
napság megint jó Amerikában
punknak lenni, mert, ugye, van
mit utálni. Az American Idiot is
politikus lemez, természetesen.

Nem akarok amerikai
idióta lenni, elegem
van a paranoiából – iz-
gat, lázít felnőttesen és
megkomolyodva a cím-
adó sláger. De a srácok
nem elégednek meg
ennyivel: kettő darab,
öt-öt tételes (hadd
mondjam így, a The
Who Tommy-ja után:)
punk-operát is az al-
bumra másoltak, ame-
lyekből az első, Jesus
of Suburbia határozot-

tan remekműközeli fekvésű.
Ezek mellett valódi kemény/ér-
zelmes számok kerültek a le-
mezre, a következő hónapok
slágerei: Holiday, Give Me
Novacaine, Are We The
Waiting. Az eddigi legnagyobb
figyelemmel, figyelemmel és
erővel készített Green Day-
lemez. Ki hitte volna, hogy tíz
évvel azok után.

LemezvágóLemezvágó
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Sántha Attila: 
Székely szótár
Havas kiadó
Ez a Sántha: az a Sántha, de egy
másik igény. Aki ennek a székely
rabonbánnak a verseit ismeri, az
nem lepődik meg a Székely szó-
tár megjelenésén, aki meg nem is-
meri, azt gondolja, valaki már
megint a fejére csapott, hogy
megvan a nagy ötlet. De nem baj:
ez tényleg nagy ötlet. Még akkor
is, ha már jelent meg róla olyan
írás: minek ez, hiszen a székely
nem külön nép (hát persze hogy
nem, tennénk hozzá: ezért is nem
Székely-magyar szótár a címe...)
Nos, akármennyire fogy is majd
Sántha könyve pilises pogány-
keresztények kedvenc könyves-
boltjaiban, akármennyire is szere-
tik majd halomra a Demokratá-
ban – ez ne szegje kedvünket: a
Székely-szótár nem szakmai meg-
közelítésű (és talán épp ezért), ol-
vasmányos, szerethető, derűs, itt-
ott egészségesen trágár szószedet.
A szerző évek óta gyűjtögeti a szé-
kely szavakat a transindex.ro
egyik lerakatában; érkeztek sza-
vak Amerikából is, Nyugat-Ma-
gyarországról is, Felvidékről is –
annyi de annyi, hogy már ki kel-
lett adni, mielőtt lefagy a világhá-
ló. A végeredmény egy humortól
és életkedvtől kicsattanó, bájos
alapmű, amelynek a folytatása
egyértelmű, hiszen a gyűjtés foly-
tatódik.



Megjelent! Legmoder-
nebb műsorhordozón
a legeredetibb film,
amelyik annyira szati-
rikus lett, hogy már
alig nézett ki filmnek.

em színes a film, de nem
is színtelen. Az extrákból
ugyan ki nem derül, miért

de itt van 88 perc érvényes szoci-
alizmus ’85-ből. Feketén-fehéren.

Volt egy haverom, a gyengéb-
bik kisvárosi gimnáziumot végez-
gette, csak a dobok érdekelték.
Én viszont stréberkedtem a job-
bikban, de hiába: egyikünket se
vették fel előszörre – igaz, ő nem

is jelentkezett sehova. Már a
nyárra fedőmunkahelye volt: a
helyi művházban lett filmtáros.
Ha letettem az újságkihordó tali-
gákat, beszédültem hozzá, kisve-
títőn néztük a szalagokat. Majd’
elaludtunk: én hajnali négykor
keltem, ő meg fél tízkor, ő azért.
Egyszer a Kizökkent világot,
másszor Tímár Péter pár éves
filmjét fűzte be. Na, ez volt
nyolcvannyolcban.

Mindannyiszor kész voltam az
Egészséges erotikától. Haumann
kétszázas vérnyomású, régi tri-
bünös téeszelnöke lett a kedven-
cem. Szinte facsarta az orrom
Rajhona Ádám nejloninges mel-
léküzemág-vezetője is; a felfutó
Koltai Róbert zseniálisan adta a
gyári tűzoltót, de Mikó István
kétcsíkos mackós párttitkárától
is fetrengtünk. 

Amit a magyar író-rendező a
forgatókönyvi szöveggel művel,
az tényleg bámulatos. Hiányos
tőmondatokig, fonémákig csu-
paszítja-e le, vagy csak a vörösök

nyelvgyötrését gúnyolja-e alig túl-
zó, gyilkos realizmussal, ki-ki
döntse el maga. Bárhogy legyen
is, ’gusztus 20, ’kotmányunk ün-
nepe, és a többi, a nómenklatúra-
verdiktben használatos facsaru-
lat mind a mienk, itt maradt elv-
társi örökségül. Csak mi értjük.

További ínyenc ötlete, ahogy
az az extrák közé felvett amatőr
8 mm-es verkfilmből kitűnik: az
összes mozgást fordítva vette fel!
Attól olyan suta a gárda, hogy el-
lenirányba feltekercselt filmre
rögzítették a hátrafelé járó színé-
szeket, majd lejátszották a szala-

got a másik direkcióba. Még a jár-
művek is tolattak a kamera előtt,
így történhetett, hogy a borzal-
mas kecskeszállító Wartburg és a
téeszelnöki Volga saját magát po-
rozza a ládagyárhoz vezető úton. 

Végére hagytam egy legendát.
Ez a filmes-dobos régi barátom
mesélte, hogy az állatorvos mel-
lékszerepére valamiért egy gyár-
tásvezetőt szemelt ki Tímár. Ma-
gas, bajszos ürge, végig fehér-
ben, nagy hímbálna, aki különös
gondot fordít férfias megjelené-
sére, mélyített orgánumára. A
rendező viszont az utószinkron-
nal már nem várta meg a pasas
nyaralásának végét, és rekedt fér-
fifalzettet mondatott a szájmoz-
gások fölé. Aztán a jóember ha-
zaért, és… rossz volt neki.

Nekünk viszont jó, hogy négy-
ezer forint alatt másfél óra rend-
szerkritika kapható mellékhatá-
sok nélkül. Ennyi egészség és
erotika, idiotizmus és funkcioná-
lis argó még a polgári under-
groundnak is javallt.        – SZ. O.

me, egy másik menedzsment
hetek alatt három világsztár
érkeztét is jelentette: Thomas

Hampson baritonista a Zeneaka-
démián, José „háromtenor”
Carreras az Erkel Színházban,
míg végül, de időrendben leg-
elébb a musicalcsillag Sarah
Brightman a Papp László Sport-
arénában lépett (volna) közönsége
elé. Amikor e sorokat írom, a
nyurga-nyalka amerikai Hampson

már biztosan nem jön, Sarah fellé-
pése pedig annyiban opponálja a
fentebb írottakat, hogy ha a szer-
vezőkét nem is, a közönség kedvét
csak elvehette az utóbbi évek né-
hány fiaskója (Aida-előadás a Nép-
stadionban, milleniumi szuper-
koncert – sponsored by MSZP &
SZDSZ-government – ugyanott,
foghíjas Domingo-est Újpesten –
visited by Zsóka Gy. Németh stb.).
Merthogy kutyakevesen vannak
itt, a büféslány szerint kétezer
jegy, ha elment, tehát egyhatod
ház van. A pazarra épített színpad
kifutója alatt a legdrágább jegyek-
kel érkezők, ők karnyújtásnyira
stírölhetik a szexi énekesnőt. 

Mi, és a kétezer derékhada az
ellipszis legtávolabbi peremén
kapunk helyet: hatalmas szekto-
rok maradnak feketén, a távol-
maradókat gyászolandó. Újdon-
ság, de vehetem vívmánynak is:
nincs kivetítő, gyakorlatilag egy
kilométer távolságból éneklő
hangyát nézünk, aki színezett
gyufásdobozban nyomja a show-t.

A képek még így is megkapók:
van, hogy vörösrózsaszirom-eső
hull a mecsbokszban, enyhén be-
lengő hidraulikus híd hozza-viszi
a szépcombú messzi nőt.

A mennyezetről csüngő hang-
falak szolid, koncertviszonylat-
ban halk muzsikafélét szivárog-
tatnak, majd’ minden szám lassú-
dad. Meg is lep, hogy a műsor egy
pontján – vajh’ miért, s miért
pont akkor? – felemelkedik a
színpadra a banda platója: az
áriaátiratokat játszó vonósok már
az öltözőben, a popzenekar vi-
szont az énekesnő mögött kaszál. 

És hogy milyen is volt Sarah?
Nomen est women? Jessz. Opera-
énekesnek testetlen, nyafogós
hangú, vagy ennek ellentettje,
megvilágosodott pillanataiban
túlhuhogós. Popsztárnak meg túl
operás. Akkor ő lenne maga a
crossover? Talán. Mégis, az a né-
hány pillanat, amíg jól érezzük
magunkat, vegytiszta. Dvorák
Ruszalkájából a Hold-ária, vagy
Webber, a volt férj darabjából a

Fantom-Christine „Wishin’ You
Were Somehow Here Again” ref-
rénű dala. Tetszik még a „Con te
partiro” vagyis kereskedelmi rá-
dió-magyarul a „Time to say
goodbye”, de Brightman kisasz-
szony férfiikre, a hasonlóan
crossoverkedő, igazán sehova se
tartozó Bocelli úr ezúttal nem
lép be az olasz versszakban. 

Élmény a szünetbeli biztonsá-
gi őr, aki a pangó csarnokban
ránk ordít (?), és az is, hogy a mö-
göttünk ücsörgő pár, hallván,
hogy ismerjük valamennyire az
est sztárját, Timeless című leme-
zét, ránk cuppanna további infor-
mációért. Aha, szóval azt se tud-
ják, kire jöttek az ingyenjeggyel…

Catalani operának Wally-
áriájával búcsúzik a negyvenes
éveinek és százestés gigaturnéjá-
nak derekán járó Sarah. Kicsi
füst, pici siker: a popósztárnő a
trapézon is bukfencezik párat –
rendezvényszervezője a pénztár-
nál, gondolom, ugyanezt a gya-
korlatot végzi.                 – SZ. O.

Konc(ert)olóKonc(ert)oló
Sar’ vagy nem Sarah 
Brightman?

Hangbukfenc

VizuálkultVizuálkult

Szocializmus 
ínyenceknek
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A füstbe ment Liza
Minelli-szuperkoncert
még mindig nem vette
el egyesek kedvét a ren-
dezvényszervezéstől. 

N
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Popély Árpád: Adalékok a szlová-
kiai magyarság deportálásának
történetéhez. Fórum – Társada-
lomtudományi Szemle, 2004. 2.
szám, 99–125. old. 
Ez nem az a Fórum. Ez a felvidé-
ki (www.foruminst.sk). De ez is
szórakoztat. Kezdjük a végéről:
Beneš és Clementis, meg Dalibor
Krno, meg Mikuláš Ferjenčik bel-
ügyi megbízott, na ők a gazfic-
kók. És ennek megállapításánál
nem vezérel minket semmiféle
empátia meg határokon átívelő
kéznyújtás. Szerencsére Popély
nem olyan szangvinikus, mint
mi: precízen adatolt, szenvedély-
mentes tanulmányban tekinti vé-
gig az 1946 és 1949 közötti cseh-
szlovák kormánypolitikát, amely-
nek eredményeképp több mint
negyvenezer magyart telepítettek
át Csehországba. De nem ám
csak olyan vak bosszúvággyal,
hogy „rohadt fasiszták, örüljetek,
hogy nem az uránbányába men-
tek” (oda is mentek): a szerző
elemzéséből kiderül, hogy első-
sorban azokra a vidékekre sújtott

le Prága vasökle ahol/amelyek el-
utasították a reszlovakizációt
(összetett folyamat, melynek so-
rán azt állítjuk, hogy nem va-
gyunk azonosak magunkkal):
Gömör, a Garam mente, Csalló-
köz és a Mátyusföld egyes vidékei
jártak nagyon rosszul. A címben
foglalt „adalék” kimeríti az olva-
só megtévesztésének tényállását:
ez bizony korrekt összefoglalás.
1949-ben aztán a deportáltak
visszatérhettek szülőföldjükre –
bár nagy tömegük ezt már meg-
tette előbb illegálisan is. Nem ve-
szett ki a magyar virtus.

Fejérdy Gergely: Egy elfelejtett
kapcsolat – Robert Schumann és
Magyarország. Valóság, 2004. 9.
szám, 58–66. old.
Fejérdy tanulmánya – bár a zsur-
naliszták által oly kedvelt „elfelej-
tett” jelzővel operál – valóban
megfelel a címben foglaltaknak.
Hamza Gáboron kívül ki tudja
még azt, hogy a harmincas évek-
ben az európai integráció atyja
háromszor is járt Magyarorszá-

gon, megszemlélte a trianoni ha-
tárt, lelkesült pohárköszöntőket
mondott a vendéglátók tiszteleté-
re és a Központi Szeminárium-
ban aludt, mert a szállodánál pu-
ritánabb elhelyezést akart? Kísé-
rői között voltak nem egészen
komilfó francia politikusok is: el-
lenállók által lepuffantott későb-
bi kollaboránsok, zsidóügyi kor-
mánybiztosok, ilyesmi. (Utóbbi
volt félszemű.) Lehet, hogy el ké-
ne határolódni? Ha kezünkben a
lap, az informatív cikk mellett ol-
vassuk el Kiss László összefogla-
lóját a pestis és a kolera XIX. szá-
zadi magyarországi percepciójá-
ról és Czettler Antal összefogott
tanulmányát Churchill politikai
pályájáról. Rendes konzervatív,
polgárian kiegyensúlyozott írás,
amilyet mindnyájan írni szeret-
nénk.

Hámori Péter: Kísérlet a magyar
falu lakásügyének rendezésére a
két világháború között. Aetas,
2004. 1. szám, 49–73. old. 
Nem vagyunk elkésve, a magyar
folyóiratpiac ilyen: a Történelmi
Szemle például a napokban hoz-
za majd ki 1913. évi 2. számát,
semmit nem kell elsietni. Az
Aetas, a XIX. évfolyamában járó
szegedi lap, a történelempolitikai
rendszerváltás egyik előhírnöke
is most hozta ki első számát, kész,
passz. A füzet jó vastag, el lehet
szöszölni vele. Hámori a két há-
ború közti szociálpolitika egyik
legjobb ismerője (a másik is írt a
számba), egykori vármegyei szoci-

ális tanácsadók halálos ágya mel-
lett tudta meg a végső nagy titko-
kat, miniszterelnökségi munka-
társakat faggatott Bárdossy Lász-
ló gyomorsav-túltengéséről és tel-
jesen valószínűtlen levéltárakba
jutott be. Tanulmánya a Falusi
Kislakásépítési Szövetkezet rém-
regényének adatgazdag összefog-
lalása, egy nagy és jó szándékkal
indult kezdeményezés folyamato-
san lefelé ívelő sorsa. A számból
olvassuk még el Gyáni Gábor
esszéjét Budapestről, Keller Már-
kus tanulmányát a piarista szer-
zetestanárok rekrutációjáról és
Bódy Zsombor írását a munkás-
biztosítás kialakulásáról. Aki már
unja a bondage-oldalak tanulmá-
nyozását, Scott M. Eddie egyéb-
ként végtelenül rokonszenves
egyéniségén keresztül betekinthet
a kliometrikus történetírás bizarr
világába. Multilevel marketing-
gyémántoknak ajánlható Kövér
György cikke a magyar aranyjára-
dék-konverzió mérlegeiről (1881–
1884): mi ikszre vettük.  – B. A. L.  
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Tessék, ismét belevágunk a magyar társada-
lomtudomány bozótjába, mert minden érde-
kel minket, ami partikuláris, ami elüt és ami
provokál. Erre az időre még Konta Barbi
blogját is odahagyjuk.

A félszemű, a jószívű és a gazfickók  

Olvasnivaló

H I R D E T É S
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étezik egy osztrák zenekar,
nem meglepő, hogy Wiener
Mozart Orchestra a nevük.

Attól mások, mint a tényleg gi-
gantikus, mindent elborító or-
szágos Mozart-giccsparádé
egyéb, szörnyű szereplői, hogy
remekül muzsikálnak, és – most
jön a japán turisták örömfoká-
nak köbözése – korabeli kottaáll-
ványok mögött historikus öltö-
zékben feszítenek. Közelről is ki-
fogástalan holmikban, tökéletes-
re fésült parókákban. Csak
egyen nincs rizsporos műhaj: ő a
koncertmester, fekete magyar
lány, bizonyos Haffner Eszter.
Mesteri hegedűs, de nemcsak
ezért fontos a jelenléte, hanem
mert a magyar szakemberek felé
ő testesíti meg a zenekar kom-
munikációs közegét. 

Ja, hogy miért is magyarok áll-
nak a kamerák mögött? A hely-
zet egyszerű, kitalálható: töre-
dékáron készül el így a zenekar
első DVD-je. Úgy tippelem, har-
madnyi csak a költség a helyi
ORF-haknibrigádhoz képest,
ahogy péntek délelőtt 10-re egy
budapesti színes közvetítőkami-
on vonul ki a bécsi
Muzikvereinhoz (tudod, ebből a
kariatidizált arany cipős-
dobozból adják a híres újévi kon-
certet). Két szerkocsi kíséri:
egyikből hét kamera, másikból a
helyszín bevilágításához szüksé-
ges derítőlámpa és reflektorpark
bújik elő. Húszfős stáb jött Ma-

gyarországról, eltakarják a terem
ablakait, tartócsöveket szerelnek
a múlt heti terepszemlén megbe-
szélt helyekre. Elektromos és ve-
zérlőzsinórok, mindenféle szink-
ronkábelek elképesztő mennyisé-
ge szükséges ide – külön báj,
hogy először az esti koncertet
rögzítik, tehát az egész kábelgu-
bancnak el kell tűnnie a székso-
rok alatti csatornákban.

A rendező abszolút főnök, de
normális stílusa kedélyes állapo-
tokat teremt (ráadásként egész
jól beszél osztrákul), nincs pia,
nincs szigor, de (ezért?) kész a te-
rem már délutánra. Ekkor hóna
alatt kottakupaccal befut a szin-
tén magyar zenei rendező, és ér-
keznek az urak, a kameramanok
is. Utóbbiak a vezető operatőr ál-
tal belőtt kamerákhoz már csak
akkor lépnek, ha azok műszaki-
lag teljesen készre hangoltattak.
Urak valóban: elegáns fekete öl-
tönyt húztak, hisz a frontra ke-
rülnek, a puccos terem nézői kö-
zé, míg a csapat irányítása majd
a közvetítőkocsiba épített stúdió-
asztalokhoz könyököl az akció
idejére.

És jönnek már a népek, a java
tényleg japán kattogtatóművész.
A zenekar is bevonul, igazán pa-
rádés göncökben, mi pedig ösz-
szehúzódunk a nagyon profin
konstruált kamiontérben. A kép-
mérnökök s a hangmérnök üveg-
fallal válik le tőlünk, feladatuk a
kamerák képminőségének s a

hangzásnak folyamatos kontroll-
ja. Mindenkin füles, előttük mik-
rofon, ha kell, beavatkozhatnak,
akár a nézőtérre telepített asz-
szisztenst is ugrathatják. A kocsi
nagyobbik fele a rendező biro-
dalma: a monitorsor előtt külön
priccsen a rögzítős, ő a három
magnetofonért felel, amelyek di-
gitális kazettákra veszik a kivá-
lasztott jeleket. A képvágó helye
a direktor jobbján, tíz ujja hét ka-
meragombon, két szeme nyolc
képernyőt vizslat, bal füle a ren-
dezői szájszerven csügg (képlete-
sen, na), a jobbal akár szabadfog-
lalkozást is tarthatna. (Nem ám,
azzal a kontrollból jövő muzsikát
figyeli, hogy ritmusra tudjon vág-
ni.) A rendező balján a zenész
kolléga, partitúrák eléterítve,
mögötte asszisztens, aki listából
ellenőrzi a még Pesten átbeszélt

snittlista megvalósulását.
A munkafolyamat egy (hosz-

szú) mondatban elbeszélve: ren-
dező művenként utasítja kamer-
manjait, ki mit vegyen, mire vi-
gyázzon; rendező kijelöli a két fi-
xen rögzülő sávot (általában az
egyik totálkép, ahová nyúlni le-
het az utómunkakor, ha a képvá-
gott anyagba hiba csúszna); ze-
nei rendező előre bemondott je-
leire („fagottszóló”, „új téma”,

„vonósok”, „tutti”) rendező el-
dönti, melyik monitor képét ad-
ja, és diktálja a képvágónak, aki
nyomja a gombot. Így elkészül
egy kvázi egyenes adáshoz ha-
sonló szalag, illetve két, az utó-
munkához nélkülözhetetlen hát-
térfelvétel: az említett mene-
külőtotál és az énekest/szólistát/
hangszercsoportot/karmestert
szüntelen bámuló másik anyag.

Másnap délelőtt plusszkép-
sorok készülnek: nagyteljesítmé-
nyű hangszórókból a tegnap rög-
zített zene szól, némi playback
technika tehát, a szebb beállítá-
sok kedvéért. Este pedig újabb
koncert, hogy még egy tokkal-vo-
nóval szerelt felvétel legyen a het-
ven percet meghaladó műsorról.
Utána leszerelés – a zenei rende-
ző lép el legelőbb kottapapírjai-
val, aztán szétspriccelnek az

urak, a manok. Miután
körbenézett, távozik a
rendező is, a stáb bol-
dogtalanabb része meg
cígöl pár órát, míg szét-
szedi a Jimmy Jibbet (ez
a daru-üzzemmódú, fu-
ra, belógatott kamera),
és hajnalra hazaér,
hogy reggel már az NB I
soros rettenetét közve-
títse.

Utómunkáink egy
hétnyi stúdióidejét az
osztrák megrendelő is
rövidíti, ott izgul egyik
nap a vágóasztal mel-
lett, végül elégedetten
suttog „Thasz iszt pher-
fekt”-et a rendező felé.
Holnapután hazaviheti
a mestercuccot, indít-

hatják a sógorok a lemezprése-
ket. Hátradőlök. „Látvány, hang-
zás, minden a helyén: lám, a haj-
dani monarchia uniós örökösei
megmentettek valamit a közös
kultúrkincsből.”

És ha sziruposnak találtad ez
utolsó (igaz!) mondatot, menj ki
a Mozart-bizniszelő Bécsbe, és
igyál egyet a Kärtneren az
Amadeus-likőrből. Majd megtu-
dod.                                   – SZ. O.

DVD-készületek

Monarchia GMbH.
A szerkesztőség úgy gondolta, ne csak a bol-
dogabb végén álljunk a DVD-nek (erre van
egy igen zaftos, bár szemléletes szleng-részes-
határozó, de azt nem tűri a nyomdánk), szó-
val delegált engemet Bécsbe, hogy szemtanú-
ja legyek egy képlemez felvételeinek, illetve a
magyar stábbal hazatérve az utómunkáknak
is. Alant hát a tanúvallomás – egy Mozart-
partitúrára eskettek föl. Tehát mind színigaz.

L



avas mindenesetre már
tudatta velünk a képer-
nyőn keresztül, hogy ő

annyira népszerű, hogy egy né-
ző kisbabája már nem csak a
szülőknek int pá-pát, hanem a
műsor végeztével neki is. 

Van egy pont, amikor az em-
ber csak simán megállapítja,
hogy valakinek túlságosan is
nagy az arca. Jobb esetben e
mögött van valami, rossz eset-
ben egyszerűen egy nagy lufi az
egész. Mégis megdöbbentő, ami-
kor Havas Henrik (médiaszemé-
lyiség? superman? újságíró?) ak-
kora arroganciával vonaglik ki a
korán reggel kezdődő televíziós
műsor kamerái elé, hogy a pla-
fon leszakadását csak Liptai mo-
solya tartja a helyén. Igaz, neki
talán van mire beképzeltnek
lennie – na de ennyire?

A műsor szellemi megalkotói
valószínűleg Havas kikarikíroz-
ható stílusához alkalmazkodva
a műsoridő nagy részében nem
engedik leülni a „nonplusultra”
férfit, mert akkor köztudottan
szétfolyna a széken, így csak né-
ha-néha kell átvonszolnia magát
egy másik díszlet elé, ahol a kül-
ügy szóvivőjét is letegezve – hi-
szen ő mindenkit már az idők
kezdete óta haverként ismer –
jól meginterjúvol. Persze ez egy
kicsit olyan, mint Fábry showja.
Mintha itt sem mindig a meghí-
vottakon lenne a hangsúly, ha-
nem az újkori magyar IQ-
császáron (mellesleg, emlék-
szünk, Michelle Wildnak maga-
sabb…).

A fiatalos alapvetően koncep-
ciózus design jól mutat, és vi-

szonylag jól kidolgozott a név-
aláírásoktól kezdve a háttérdísz-
lettel bezárólag. Észrevehető,
hogy a hiperlazaság (amellyel
kapcsolatban a szétesését csak
Havas zakója és hatalmas, a
nyakában csillogó arany ke-
resztje akadályozza meg) ellen-
súlyozásaként Liptai és Havas
magázzák egymást. Ez olyan jó-
pofa. Mégis egy kis távolságtar-
tás Havas úr! Nem úgy, mint a
Heti hetesben rendszeresen be-
alázott Hernádi Judittal kapcso-
latban – emlékszik, terepjáróval
rendelkező Havas úr?

Minden kereskedelmi magyar
Klaudiája most még kerekde-
debb fejjel, mint valaha: moso-
lyog és beszél. Félreértés ne es-
sék. Tehetségesen mozog a ka-
mera előtt, bár ezt egy saját ma-
ga által mondott mondat kicsit
cáfolni igyekszik: „Lehajolnék,
ha tudnék, de már nem tudok.”
Mindenestre nem idegen tőle a
kamera. A hangja is amolyan
erotikusan mély, nem is rossz rá
nézni, és valóban értelmesebb
benyomást kelt, mint Hernádi
Judit.

Álmosan kel fel a magyar a
hitvesi ágyban. Hajnali 7 óra.
Mivel a cigi messze van, ezért a
televízió távirányítójához nyúl
és a TV2-n máris ömlik agyába
a frankó. Csipás szemmel hívja
a képernyőn megjelenő telefon-
számot, csak hogy fél kilenc
után Havas Henrikkel játszhas-
son és olyan kérdésekre vála-
szoljon, amelyek a műsorvezető
hanghordozásából is szembetet-
szően nem kimondottan nehe-
zek. 

Pörög a műsor. Havas évei
sok  X-ével dinamikusan ugrál
egyik kamerától a másikig, ahol
még le sem ül, már teszi is fel a
kérdést, amelyet talán saját ma-
ga fog megválaszolni néhány má-

sodperccel később. És mi mind
boldogan megyünk a munkába,
mert talán sokadszorra Havas
professzornak is sikerül kimon-
dania Bruce Springsteen nevét.

– PAULIK ANDRÁS
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TV2: MOKKA – egy csepp méreg a reggeli cigi helyett

H. Henrik
A Mokka már a sokadik kezdeményezés,
hogy a TV2 reggeli nézettségét feltornázzák.
Ehhez most a Liptai Klaudia–Havas Henrik
duót választották műsorvezetőnek. Az, hogy
ez jó döntés volt-e, majd idővel kiderül.

H

H I R D E T É S

FO
T

Ó
: M

T
I/

K
O

SZ
T

IC
SÁ

K
SZ

IL
Á

R
D

Csak az egyikük mûsorvezetõ



osztópapucsot kellett húz-
ni, ott volt az Ecce homo –
máig csodálom, hogy egy

rendes református város (jó, tu-
dom, azóta pápista testvéreink se-
tét jezsovita módszereikkel több-
séget szereztek) miért harcol
Munkácsy kissé olajnyomat-szerű
képeiért? Kálvin János elküldené
Méliusz Juhász Pétert az öregbo-
tért, és szétütne vele a
szinkretisták között, az biztos. Mi-
vel a Déri Múzeum névadója, jó
textiliparoshoz illően elsősorban
az orientalizmusban nyomult, s
komplett szamurájszerkókkal
dobta meg a cíviseket, a nyolcva-
nas évek egyik nagy kártétele (a
szandokános póló mellett), a ka-
rate-láz (benne nindzsa, meg
Bruce Lee-kultusz: minden, ami
sárga) rám semmiféle hatással
nem volt. Hisz a filmkosztümök
gyöngék voltak az eredetiekhez
képest. A kerámia- és ásványtani
kiállítást rendszerint elblicceltem,
és szegény nagyimat – akit viszont
csak ez érdekelt – valóságos ter-
rornak vetettem alá, ha nem en-
gedett oda a Tanácsköztársaság
szükségpénzeihez. A múzeum-
ban mindig csend volt, kevés láto-

gató volt, és – máig sem értem,
hogy lehetett – mindig napsütötte
délelőttökön jártam ott.

Aztán szép sorban jött a többi:
szegény szüleimet viselhette meg
hogy rövid kitérő (csikós, buszso-
főr) után elköteleztem magam
amellett, hogy hadtörténész le-
szek. Tízéves fejjel persze még
nem tudható, hogy a hadtörténé-
szek még a B-szakhoz is gyengék
egy jobbfajta egyetemen. És mife-
lénk az számít szakmai csúcsnak,
ha a tudós hadtörténész egy az
egyben reprodukálja valamelyik
kisebb aknavető-egység hadmű-
veleti naplóit, dátumokkal, pon-
tos időkkel, magassági pontok-
kal, tűzerősséggel, támadási irá-
nyokkal: ettől néz úgy ki a leg-
több hadtörténeti munka, mint
egy függvénytáblázat. Volt tehát
egy drámai időszak az életem-
ben, amikor szüleim jobban sze-
rették volna, ha lázadok,
Anthrax-pólóban, szimatszatyrot
húzva szaladgálok. Azt is köny-
nyebb lett volna elviselni, mint az
állandó koslatást a számszeríjak
után. Szüleim úgy harcoltak,
ahogy tudtak: a low cost bécsi
tartózkodásba belefért az

Arsenal meglátogatása is, de csak
akkor, ha beteszem a lábam a
Kunsthistorisches Museumba.
Ráálltam az alkura, bár ne tet-
tem volna. Két napig jártuk a
képtárat, és egy életre meggyűlöl-
tem a németalföldi festőket meg
a Habsburg-monarchiát.

A legjobbak egyébként sok-
szor nem a nagyok, hanem a ki-
csiny, elfeledett tájházak, helytör-
téneti gyűjtemények, habókos
körzeti orvosok képgyűjteményei,
lehetőleg teljesen valószínűtlen
múzeumi kiadványokkal és bizal-
matlan pénztárosnénikkel. Az
Abaúji Múzeum Encsen például
ilyen, Rippl-Rónai József villája
Kaposváron, fenn a dombon, a
Balaton Múzeum Keszthelyen (az
persze nem kicsi, nem elfeledett).
A budapesti Postamúzeum
(Andrássy út 1.) mindenkinek kö-
telező, aki szépet akar látni,
Gyergyószentmiklóson, a Tarisz-
nyás Márton Múzeumban a hajó-
padló is úgy nyikorog az ember
talpa alatt, hogy már hallgatni is
kész gyönyörűség. El kell oda
menni, felénk már nem tudnak
így nyikorogni a padlók. A leg-
klasszikusabban pozitivista, igaz
XIX. századi múzeum a stras-
bourgi természettudományi: nyil-
vánvalóan valami posztmodern
blikkfang is van benne, kvázi mú-
zeum a múzeumban: három
emeleten termek végeérhetetlen
sorában rendes, még 1918 előtt
gyártott behemót üvegszekré-
nyek, bennük hulló tollú mada-
rak, többé-kevésbé szőrös állatok,
randa hüllők. Mellettük kis cetlin
a név franciául és latinul, kész:
„ha sót akarsz, eriggy a
diznilendbe, kishaver”. 

Bár manapság minálunk is el-
kezdett hódítani a „museumtain-
ment”, a szórakoztatva nevelés
őrjítő mákonya, ennek nem dől-
hetünk be. Ha rajtam múlna a
Természettudományi Múzeumot
is visszaraknám abba a Baross ut-
cai alagsorba, ahol előtte volt.
(Vicc.) Bár a hadtörténelem-őrü-
letemnek vége szakadt, azért az
Imperial War Museum (London)

lever mindent, talán csak a buda-
pesti Közlekedési Múzeumot
nem. És amerre csak járunk, mi
tengertől elzárt, kicsi ország pol-
gárai nézzünk meg minden ten-
gerészeti múzeumot, legyen az
Stralsundban (igen jó), Fécamp-
ban (a legjobb) vagy Párizsban (a
hülyék a babakocsitól féltik a
nyüves gályáikat). És tűnjünk bár
a komcsi-kollaboráns kormány
szekértolójának, az ingyenes mú-
zeumlátogatás igenis nagyszerű
dolog, már korábban meg kellett
volna csinálni. Persze nem olyan
magyar módon, mint most:
Szentendrén, a skanzenben.
Ahol, miután pofátlanul az ar-
cunkba dörgölik, hogy a jószívű
kormány megengedi nekünk az
óccsóér’ való kultúrálódást, meg-
jegyzik, hogy hétvégén, amikor
rendezvény van, akkor a régi ked-
vezményes árat számítják fel.
Majd ezután a pénztárban csont
nélkül elkérik a régi, felemelt,
hétvégi tarifát – szóval az ingye-
nes: az a régiből a drágább. Bent
meg az a rendezvény, hogy egy
nagyhangú alak hangosbeszélővel
üvölt és gyerekeket hajszol a ki-
égett pázsiton: gyerekfoglalkozás,
nesztek. (Életből ellesett példa.)  

Ahogy végiggondolom, azért
van magyarázat a Déri múzeumi
napsütötte délelőttökre: nagyim
esőben nem engedett el hazulról,
délután pedig ő inkább lepihent,
tüdeje sem bírta a mászkálást.
Sőt, azt képviselte, hogy túlmoz-
gásos, idegesítő unokák domesz-
tikálásának felülmúlhatatlanul
jó eszköze a délutáni alvás. Mind-
egy; emlékeimben a Déri Múze-
um előtti téren mindig süt a nap.
Medgyessy Ferenc telt idomú
szobrai kelletik magukat a fény-
ben, és talpam alatt csikorog a
gyöngykavics. 

Most már mindent megadnék
azért, hogy a nagyival végignéz-
hessem a kerámiákat, hagynám a
céhládákat meg az alabárdokat
is. Csak most már nem lehet. 

Ezt az élet rendjének szokták
mondani, de ez nem igazság.
Nem igazság.  – R. R.
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Posztópapucs, a konzervativizmus befoglaló formája

Járni múzeumba
Áldott legyen Déri Frigyes neve. Szegény bé-
csi selyemgyáros először Bajának (a városnak
– a szerk.) akarta adni a gyűjteményét, de az-
tán valahogy Debrecen lett belőle: na, ott,
ahol a rónák nyártüzében ring a délibáb, ott
lett belőlem múzeumbajáró.
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dolgok leegyszerűsítése
azonban már a klasszikus
populisták számára is

csak eszközként szolgált, még-
hozzá a bonyodalmak mögött
megbúvó gonosz összeesküvő
leleplezésének eszközeként. A
„gonosz” létezésének egyezmé-
nyes gyanúja és az ellene való
harc tette a közlő és közönsége
számára egyaránt elfogadható-
vá a legképtelenebb társada-
lomelméleti konstrukciókat,
köztük a fasizmust vagy a kom-
munizmust, a múlt századi pop-
ulizmus legvadabb hajtásait.

Mára a populizmus szó je-
lentésén belül az „összeeskü-
vés-elméleti” tartalom elhalvá-
nyult, nőtt viszont a hazugság
jelentősége és felerősödött a kö-
zönség elitista lebecsülésének
motívuma. A populizmus szó
ma egyszerűen „népbutítást”
jelent. Tanulságos illusztráció-
ként elemezzünk három kije-
lentést a közelmúltból: első-
ként azt, ahogyan Demszky Gá-
bor budapesti főpolgármester
saját európai parlamenti jöve-
delmét minősítette: „ez nem a
magyar adófizetők pénze, ez
teljes egészében uniós pénz”.
Második példának álljon itt egy
fideszes körökből származó jel-
szó, amely szerint a Medgyessy-
kabinet „bankárkormány”, a
harmadik pedig az, a MIÉP
parlamentből való kiesése után
lábra kapott sajtószöveg, amely
szerint „ma a Fidesz a szélső-
jobb”, illetve ennek Ron
Werber-i megfelelője, miszerint
„a Fidesz egy fasiszta párt”.

Egyenként vizsgálva, Demsz-
ky főpolgármester a HVG
2004. június 4-i számában nyi-
latkozván, egyszerűen figyel-
men kívül hagyta, hogy minden
eurócent, amit képviselőink az
Európai Parlamenttől akár na-
pidíj, akár költségtérítés formá-
jában felvesznek, a magyar
adófizetők pénzéből is szárma-
zik. Költségvetésünk ugyanis
évente több száz milliárd forin-
tot fizet be az EU kasszájába. 

Míg Demszky kijelentése
csupán egy tetszetősnek tűnő
csúsztatás, második példánk
bővében van a klasszikus po-
pulizmust jellemező mitizált el-
lenségképnek. A Fidesz jelsza-
va – a „bankárkormány” – ősi
ellenszenveket mozgat: a ban-
kár gazdag, annak van pénze,
meg befolyása is, és persze a be-
folyását arra használja, hogy
még több pénze legyen… Pedig
a jelenlegi kormánnyal nem az
a baj, hogy bankárok alkotnák,

hanem éppen az, hogy bár
több, a pénzügyi szektorból ér-
kezett tagja van, gazdaságpoli-
tikai és pénzügyi téren roppant
gyenge teljesítményt nyújt.
Amennyiben helytálló, akkor
sem menti, legfeljebb magya-
rázza a szerencsétlen szóhasz-
nálatot az a feltételezésünk,
hogy a „bankárkormány” kité-
tel egy, a Magyar Nemzet által
korábban használt jelzőnek (a
„brókerkormány” minősítés-
nek) roppant kétbalkezes mó-
don enyhített változata. Té-
mánk szempontjából tanulsá-
gos viszont megvizsgálnunk,
hogy populizmus volt-e a „bró-
kerkormány” kifejezés haszná-
lata? Nos, véleményünk szerint
nem, mert egy életszerű véle-
ményt tükrözött, nevezetesen
azt, hogy a brókerbotrány szá-

lai a kormánytagokig vezetnek.
A lényeg tehát nem az, hogy ez
az állítás igaz-e, hanem az,
hogy nem volt a közlő által is
minden bizonnyal hamisnak
tudott… Ez utóbbi pedig – a
hamis közlés szándékossága – a
populista kijelentések egyik
legfontosabb ismérve.

Harmadik példánk, a „ma a
Fidesz a szélsőjobb” szlogen a
mai magyarországi politikai
szélsőjobb jelentőségét szándé-
kosan túlbecsülő, módszere-

sen karbantartott ellenség-mí-
tosz tipikus leképeződése. A
média ekként operáló fórumai
konokul figyelmen kívül hagy-
ják, hogy senki nem tett annyit
a Holokauszt emlékének álla-
mi szintű ápolásáért, mint a
Fidesz-kormány. Figyelmen kí-
vül hagyják azt is, hogy bár az
antiszemitizmus 1993-ban, te-
hát közvetlenül a szocializmus
évtizedei után még 15%-os volt
(www.gallup.hu), 2002-re, a Fi-
desz-kormány utolsó évére
6,5%-ra csökkent, párhuzamo-
san a cigányellenes és idegen-
gyűlölő attitűd hasonló arányú
csökkenésével. Az sem érdekli
őket, hogy a szocialista párt
szavazótáborán belül a kilenc-
venes évek második felében
mind a zsidóellenes, mind pe-
dig a cigányellenes és idegen-

gyűlölő vélekedés lényegesen
elterjedtebb volt, mint akár az
MDF, akár a Fidesz szavazótá-
borán belül. Ezek a belénk
sulykolt hazugságoknak hom-
lokegyenest ellentmondó té-
nyek persze elhallgatni valók:
a cél ugyanis a bűntudat gene-
rációkon átívelő fenntartása,
ha kell, populista, tehát hazug
eszközökkel. 

Ám, a populizmus ma már
korántsem bír azzal a társadal-
mat felfordító hatással, mint a
huszadik század első felében.
Veszélyességének csökkenésé-
ben döntő tényező, hogy a po-
litikusi tisztesség – elsősorban
az Egyesült Államok évtizedek
óta példamutató belpolitikai
nyilvánosságának köszönhető-
en – lassan uralkodó normává
válik a művelt világban. (Bár,
amikor Gyurcsány Ferenc a
180 milliárdos Draskovics-féle
megszorítások és a legújabban
vázolt 40 milliárdos nadrág-
szíj-meghúzás között félúton
kijelenti a Reggeli Króniká-
ban, hogy „nem ismerek meg-
szorítást” és hogy „semmi kö-
zös ügyünket nem érinti, ha az
állam magán takarékoskodik”
– minden üdvös trend dacára
félni kezdek.) Mégis: ma a tájé-
koztatás sokrétű, gyors és tö-
meges, így az embereket meg-
téveszteni – akár nemzeti kere-
tek között is – csak ideig-óráig
lehetséges. A populizmus ellen
hat a liberális gondolkodás és
életvezetés terjedése is, hiszen
a populizmus a megkérdőjelez-
hetetlen alapfeltevések tala-
ján, a közmegegyezéssel elfo-
gadott dogmák világában te-
nyészik. A régi dogmák ereje
tehát fogyóban van, újakat pe-
dig nem könnyű dolog kánon-
ba állítani – még akkor sem,
ha a Gyurcsány-féléket immá-
ron másfél évtizede konok kö-
vetkezetességgel újra és újra
felkenő sámánok a kor divatját
követő, liberális köntöst visel-
nek.  

– PÁKOZDI IMRE

A

A klasszikus, XX. század eleji populizmus sze-
rint a dolgok voltaképpen egyszerűek, csak né-
melyek, saját jól felfogott érdekükben átlátha-
tatlanná bonyolítják azokat. 

A populizmus ma már korántsem bír 
azzal a társadalmat felfordító hatással, 

mint a huszadik század elsõ felében

Vadhajtások

Kis(?) magyar 
populizmus
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evesen emlékeznek már
az első olyan könyvre,
amit szabadon választott

miniszterelnökünk írt s. k. Azóta
sincs másik: Antall József hivata-
li idejének lejárta előtt meghalt,
Orbán Viktor egyelőre nem mu-
tat különösebb érdeklődést a
memoárműfaj iránt, Medgyessy
Péter viszont utalt ilyen szándé-
kára egy műsorban. Tehát Horn
Gyula műve, a Cölöpök című
rendszerváltoztatás-tájéki folyta-

tásos regény második része eled-
dig első maradt a maga nemé-
ben. 

Az Azok a kilencvenes évek…
című opusz címoldalán a szerző
gondolkodik a la Rodin. A fel-
ütés in medias res indul: „A két
függöny közti fényes csík ébresz-

tett.” Erre még a vájtfülű iroda-
lomértő is csak csettinteni bír: az
intró pasztell színei selymessé te-
szik a befogadási csatornákat, de
Gyulának ez az egy mondat elég
is a művészkedő maszatolásból:
„Szokásomhoz híven rögzítet-
tem a dátumot. 1998. március
15-e volt, vasárnap.” Nem tudni,
hogyan és miért rögzíti valaki a
dátumot – pláne naponta –, nem
rögzül az magától? Minek ahhoz
a Mozdulatlan Mozgató derűs

ébredése? Az embernek ön-
kéntelenül Holle anyó jut
eszébe ilyenkor: jóisten, tél
van, szaladok az erkélyre ha-
vazni. Vagy létezik egy moz-
galmi belső atomóra, ame-
lyik más rendszerben mér?
És új thermidor is van? Az-
tán míves képeket láthatunk
a miniszterelnöki rezidencia
kertjében zizegősben dzsog-
gingoló államférfiról, aki
már nevükön nevezi a fákat,
akinek a háta mögött össze-
kacsintanak a száztíz kilós
testőrök, hogyazannya, de
stramm faszi. De nincs mese,
indul a nap.

„Zászlófelvonással kezdő-
dik, majd ünnepi szónoklat
és a szokásos versek, dalok a
Múzeum-kertben. Bármeny-
nyire is ódzkodtam tőle, a Pe-
tőfi-szobornál meg kellett je-
lennem a fővárosi ünnepsé-
gen.”

Ugye, mindenki érzi azt a sajá-
tos, a baloldalon is tetten érhető,
utolérhetetlen nemzeti hevüle-
tet, és az állandó bizonyítási vá-
gyat? Még a Petőfi-szobornál ki-
osztja Demszkyt, akinek választá-
si évben mindig kiszámíthatóan
nyílik a csipája, megmondja a

frankót a kitüntetés-átadáson, a
Parlament ünnepi ülésén a bel-
ügyminiszterrel az élet nagy dol-
gait és a mocsok ellenzéket vitat-
ják meg („Tudod, az egészben az
dühít, hogy ennyire képmuta-
tók. Pedig ők a kései Kádár-kor-
szak elkényeztetett gyermekei.
Gond nélkül egyetemi diplomát
szereztek – persze, az állam pén-
zén. Külföldi ösztöndíjakat, ta-
nulmányutakat kaptak – és még
jóformán semmit sem nyújtottak
cserébe… Ezek nem élték meg a

magyarországi megpróbáltatáso-
kat, nem ismerik a sorban állást
a húsért, bármiért… A nyolcva-
nas években kezdték provokálni
a hatalmat, amely akkor már
agonizált…”)

Kuncze mester válasza nem is-
mert, pedig Horn erre is emlé-
kezhetne, ha már jó egy évvel ké-
sőbb szó szerint idézi magát. Ha
így van, ha csak bólogatott erre
az akkori belügyér, merem re-
mélni, hogy másnap azért a szo-
kottnál is nehezebben ment a bo-
rotválkozás.

Díszelőadás az Operában.
Gyula jön: „Igyekeztem pátosz

és dagályosság helyett a saját
stílusomhoz ragaszkodni…
Mint ünnepi alkalmakkor álta-
lában, a Bánk bán volt
műsoron… A mostani előadás-
ban az zavart, hogy az egyik fő-
szereplőnek hihetetlenül ellen-
szenves volt a hangja és az
egész megjelenése. A szünet-
ben, amikor többen is rutinsze-
rűen áradoztak az előadásról,
közömbös arckifejezéssel hall-
gattam. – Jobb nem szólni – in-
tettem magam.”

Gyula (rossz poén, de most
hadd mégis), szóval Gyula
Hornovics egy napja így ért vé-
get. Az emberé, akit ismerünk,
s aki ezért, vagy ennek ellenére
keresetlenül őszinte. Az est
zárópoénját szintén ő szolgál-
tatja, a felületes recenzensnek
egyéb dolga sincsen, mint be-
másolni. Hiszen a kultúrpro-
gram eurokonform, már-már
blairi véget ér. Figyeljük csak:

„Egyébként a második felvo-
nást követően feleségemmel an-
golosan távoztunk.” 

Két hónap múlva a hatalom-
ból is. Taps.                   – SZ. O.

K

Tegyünk sétát a volt miniszterelnökeinkről
szóló irodalmi művek könyvtárában. Egy ilye-
nünk van, becsüljük meg. Időutazás 1999-be.

Bármennyire is ódzkodtam tõle, 
a Petõfi-szobornál meg kellett jelennem 

a fõvárosi ünnepségen

Egy elfeledett könyv a közelmúltból 

Horn Gyula egy napja

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk előző számában nyereményjátékot hirdet-

tünk az UFi-ra szeptemberben előfizetők számára. 

Az akció keretében három, egyenként tízezer forint

értékű  könyvcsomagot, az Ulpius ház és a Vox Nova

kiadó kiadványait sorsoltuk ki. A szerencsés nyerte-

sek: Farkas Gergely, Kazincbarcika; Tóth Tamás,

Szekszárd; Matovics Rúben, Budapest XIX. kerület.

A nyerteseket postán értesítjük. Gratulálunk!

A játék folytatódik, az októberi előfizetők 

között is értékes könyvcsomagot sorsolunk ki!
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Tévedett!



öttek a Dunán nagy uszá-
lyokkal, tervekkel és álmok-
kal az új hazába, ahol tárt

karokkal fogadták őket. A letele-
pedettek földet és hat évi adó-
mentességet kaptak. Nem sokkal
később, a második hullámban
megérkeztek az otthonmaradt
rokonok is. Jól érezték magukat
Magyarországon, aztán szépen
csendben ők lettek Magyaror-
szág. Templomukat 1827-ben
emelték és közben művelték a

szőlőt és a földet. Mindezt olyan
szorgosan tették, hogy a Millen-
nium idején már Bécsben árul-
ták a kismarosi szőlőt és barac-
kot. A falu népe pedig több mint
kétszáz éven át őrizte német
anyanyelvét. Ezt a békés gyara-
podást törte meg a második vi-
lágháború: a szovjet csapatok a
hírhedt „málenkij robot” révén
nyolcvan embert hurcoltak el, és
a terror légkörével a kismarosiak
hagyományait, büszkeségét is

alaposan megtépázták. Néhány
szürke évtized következett: a fa-
lut a szocializmusban összevon-
ták Verőcével, és leginkább csak
KISZ-táboráról volt nevezetes.
Esténként Kubáról és a szere-
lemről zengett a pol-beat, s talán
egy vékony, szemüveges fiú itt
gondolt először arra, hogy jó, jó,
szép dolog ez a szolidaritás Nica-

raguával és nagyon jó a közössé-
gi társadalom, de mi lenne, ha
inkább az egész üdülő csak az
övé lenne, és úgy adná ki bérbe
az államnak? Ötletét akkor még
elmosta az olcsó kőbányai sör.
Az ifjú gárdisták vidám kacagása
egészen az elvtársaknak fillére-
kért kiparcellázott börzsönyi tel-
kekig szállt. 

3 2

Ez a falu egy igazi gyöngyszem a Duna partján.
A községet a XVIII. század első felében megala-
pító svábokat Mária Terézia hívta Frankhon-
ból. S a derék svábok jöttek.

Kis lak, a nagy Duna mentén

Kismaros
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ert írhat a cikkíró Né-
vai kolléga bármit, ha
csak odanéz néha, be-

sörözik, meg ilyesmi, még nem
tudhatja, jó hely-e Kismaros.
Tehát akkor elmondanám én,
három ott töltött év dacára,
hogy igen is az.

Például a környék legjobb
étterme valóban a Patak. Nyá-
ron, amikor az árokparti er-
nyőzet alá kitelepül a termetes
szakács és lávakövén sütni
kezd, az mennyei. (Egyszer oda-
lopóztam, megnézni, min is sül
az őzgerinc? Megdöbbentem,
mert gázon és vasrostélyon, vi-
szont melegített apró lávakőda-
rabok közvetítik rács alá a hőt.
Oszlatják, tartják, mit tudom
én – de a hús tényleg hihetetle-
nül finom lesz.) Minden héten
táncos mulatság van, igazi ze-
nekar muzsikál, valódi gitárhú-
ron, dobbőrön: patakparti, ki-

rályi hangulat! (Rézsút jobbra
a vár is látszik…)

A Duna az egy csoda. Elvi-
leg, persze, kismarosi Duna-
part nincs, mert idétlen hely-
rajzok szerint a dunakanyari
bicikliút töltésétől a vízig Verő-
ce terpeszkedik. De itt köt ki a
kisoroszi átkelőhajó, hajnaltól
este nyolcig egész gyakran jár.

Biciklit, kutyát is felvesz, de
igazi látványosság (vagy mono-
tónia?) az volt nekem, ahogy
egy barátságos cigánykontrás
(nem, ez már nem kerékpár)
delente átment, este visszahajó-
zott az oroszi vendéglőből. Min-
dig.

Burjánzó tavasszal elszapo-
rodnak a kenuk, kajakok,

csöndes pecások a stégen,
minden, a fővárosban megcso-
dált nagy utasszállító itt fen-
ségeskedik el. Később zajos,
de nem zavaró motorcsóna-
kok jelennek meg. Félszáz ki-
lométerre és ugyanennyi perc-
re Pesttől nagy élet van ilyen-
kor. Tele a gyereküdülő is, a
vízparton strandolnak (alig

láttam monokinist, mondjuk,
ez nem előny). A majdnem
vízbe lógó, parti faházzal vi-
gyázni kell: ostoba munkásőr
lakja, légpuskával lövöldözött
a macskáimra, és elkergetné
az ijedősebbeket a közterület-
ről.  (Tavaly kiközösítettem,
bárki szabadon szájon vághat-
ja – verbálisan, no!)

A bájos vasútállomást legin-
kább télen szerettem. Először
úgy vetődtem ide, hogy Vác
előtt elaludtam, hat kilomé-
terrel később, Verőce táján
már magamhoz tértem, de
nem tudván, merre visz a vég-
zet, nem mertem leszállni.
Csak egy megállóval (kettő
perccel) később, Kismaroson.
Lábszárközépig ért a friss hó,
felrobbant a nap, úgy sütött,
én pedig fél órát álltam ott le-
nyűgözve, várva az ellenirá-
nyú szerelvényt. Csend honol
itt mindig, a vágánypár mint-
ha minikanyonba futna. Szo-
bányi, állandóan fűtött váró-
helység, a vasutasasszony két
esemény között néha haza-
baktat közeli házába. Addig a
szomszédos Hubertusba kell
betérni, felhajtani a névadó li-
kőrt – de vigyázni a könyök-
kel, hirtelen mozdulattal,
mert az is iszonyú pici. Azaz
dehogyis iszonyú. Aranyos,
nem nagy. Inkább kis, mint
Kismaros.                  – SZ. O.

M

Na igen, 
de ott élni?



Patak vendéglõ.
A megye legjobb étterme. Hatal-
mas választék, barátságos kert-
hangulattal. A májgombócleve-
sük világbajnok.

Fagylaltozó
A hazafias érzésekkel és sűrű
tejszínhabbal átitatott, négy-
gombócos Toldi-kehely kihagy-
hatatlan.

Kocsma 
a zöldséges mellett
Más néven KD, azaz Kevésbé
Durva.

Faház Kocsma
Más néven ND, azaz Nagyon
Durva.

Hubertus
Lásd Szilver Ottó értékelését.
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A pangás évtizedei után, a ki-
lencvenes években újra fellen-
dült Kismaros: a turisták felfe-
dezték a falut, úgy is, mint a
Börzsöny kapuját, és úgy is,
mint szép Dunapartot. Az élhe-
tetlen „világvárosból” hétvé-
gente több ezer kiránduló indul
Királyrét felé a Kismarosról in-
duló kisvonattal. (Lásd keretes

írásunkat.) Ám még az aránylag
nagy átmenőforgalom dacára
sem zsúfolt a falu, amely meg-
őrizte szolid, ápolt jellegét, és
amely most váratlanul sokkal
közelebb került Budapesthez.
Történt ugyanis, hogy a MÁV
vezetői százötven év után elju-
tottak annak felismeréséhez,
hogy fejleszteni kellene az elővá-
rosi közlekedést, és végre beve-
zették a zónás gyorsvonatot: en-
nek köszönhetően a Nyugati
Pályaudvar és a Kismaros kö-
zötti menetidő egy óráról har-
minchét percre csökkent: így
már tényleg csak egy kar-
nyújtásnyira fekszik Kis-
maros. Sétáljunk akár a
Duna irányában, akár Ki-
rályrét felé: egy nyugodt,
kedves falu lakóival találko-
zunk, akik között egyre több a
fővárosból kitelepülő. Mert itt
lehet élni. – NÉVAI GÁBOR

A Királyréti Erdei Vasút
gen kalandos a kisvasút
története. 1893-ban Gróf
Franken-Siersttorpff Já-

nos porosz születésű föld-
birtokos építette, hogy a Ki-
rályrét közelében lévő
négyezer hektá-

ros erdőbirtoká-
ból a fa szállítását gyorsab-
bá és gazdaságosabbá tegye.
Később többször gazdát és
nevet cserélt a gazdaság, és
természetesen a vasút is.
1916-ban Balog Brúnó vette
meg a területet, majd
Czeczoviczka Emil cseh
földbirtokos következett.
1924-ben Hoffer Kúnó sváj-
ci állampolgár tulajdonába
került a birtok. Hoffert
1931-ben meggyilkolták.
(Azt nem tudjuk, hogy vala-
kinek a kisvonatra fájt-e a
foga.) 1941-ben leállították
a kőbányászatot; a kocsik,
mozdonyok javát eladták,
csak kettő, a Muki és a
Triglav maradt meg. Ké-
sőbb már csak fát szállítot-
tak, évente öt-hatezer köb-
métert. Az erdőbirtok és a
vasút államosítása 1945-ben
történt. 1970-től a vasút ke-
zelője az Ipolyvidéki Erdő
és Fafeldolgozó Gazdaság
volt, amelynek jogutódja, az
Ipoly Erdő Rt. napjainkban
is üzemelteti a vasutat.
1954-ben indult meg a
rendszeres személyforga-
lom Kismaros és Királyrét
között. A vidéki vasútháló-

zatot és azzal együtt a kiste-
lepüléseket elsorvasztó hat-
vanas évekbeli közlekedési
koncepció a kisvasutat is
majdnem elsöpörte: csak
úgy lehetett megmenteni,

hogy úttörővasúttá

a l a k í -
tották. Jellemző az

eggyel előző szocialista
rendszer idiotizmusára,
hogy ennek keretében még
az állomásneveket is átke-
resztelték: Hártókút példá-
ul nem volt elég pártszerű,
ezért „Krónikás” lett belő-
le, Börzsönyligetet „Kisdo-
bossá” avatták, míg a nyil-
vánvalóan klerikális Pap-
hegy büntetésül megkapta a
„Kincskereső” elnevezést. A
rendszerváltozás után elfo-
gyott a pénz, ezért 1992-ben
leállt a vasút. Pár év bizony-
talanság után szerencsére
megmozdultak a környék-
beliek és a kisvasút-barátok:
az erdei vasút ma az Ipoly
Erdő Rt. kezelésében üze-
mel tovább. A kisvasutat pe-
dig a Börzsönyi Gyermek-
vasútért Alapítvány is párt-
fogásába vette. Sok szűk
esztendő után 2001-től is-
mét a fejlődés jellemzi a vas-
utat. Kuriózum, hogy negy-
ven év szünet után ismét
megjelent a kisvasúton a
gőzvontatás. Igaz, már nem
gazdasági céllal, hanem a
nosztalgiavonatok továbbí-
tására. A gőzmozdony az er-
délyi Szászváros fatelepéről
érkezett, felújítása tavaly fe-
jeződött be.               – N. G.

I

Helyek
(mind a vasútállomás közelében)
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ég sajgó élmény: házas-
sági évfordulót ünnep-
lendő, este háromne-

gyed tízkor bolyongunk Vác ut-
cáin, és éttermet keresünk: „a
szakácsnak el kellett érnie a
buszt”, „nincs konyha” (hogyne
lenne, vetjük közbe, ide’ látom:
ott egy tűzhely, amott meg vala-
mi lábosok), majd a Bajnokok
Ligájára rácuppant pincérek
ránkuszítják a kutyákat. Esőre
áll, lánc csörög, a püspöki vá-
rosba megérkezett a Jeanne
hurrikán, mi meg csak dider-
günk, mint a kis gyufaáruslány.
Ellenben a Tavaszi Palota Büfé,
itt a szomszéd utcában, tényleg
nyitva van tízig, és amikor zárás
előtt nyolc perccel beesünk, és
pirított tészta felől érdeklő-
dünk, a felszolgáló szemrebbe-
nés nélkül utasítja a szakácsot,
hogy csináljon. Neki nem megy
a busza. E szívélyességtől
elpofátlanodva még olyan bun-
dás ananászt is rendelünk, ami-
től kiakad ugyan a koleszterin-
számláló, de mit csináljunk, sze-
retjük. Békésen letelepszünk
addig, és igézetten bámuljuk a
CCTV programját. „Nyitva
vagytok még?” – szakít ki min-
ket egy határozott hang a sci-fi
jellegű esztrádműsor („zenés
ajándékkosár az NDK-ból”: na,
olyan, csak nagyban,
Tiencsinből) élvezetéből. Itten

minket kínainak néztek. Ez
azért új. Igyekszünk szabadkoz-
ni, hogy csak a kajára várunk,
de az atyafi nem enni akar, csak
beszélgetni. Sőt, inkább csak
monologizálni. Lezökken mel-
lénk: „Gondoltam bejövök,
mer’ a buszmegállóban eléggé
hideg van már ilyenkor”.
„Szentigaz” – helyeslünk, ek-
kor még azt hisszük, megúsz-

hatjuk. „Meg nem is biztonsá-
gos. Mer’ annyi itt már a kör-
nyéken a cigány, belekötnek az
emberbe, megverik.”  „Ühüm”.
„Miért nem mennek vissza Indi-
ába, én nem is tudom.”

Hoppá.
Magunkban sietve elvi alapo-

kat kotrunk össze. Álságos szo-
ciológus közhelyekre válaszunk:
nem, nem szeretnénk, ha ci-
gány (jójó, roma) szomszédunk
lenne. Nem tehetünk róla, de az
Ando Drom sem pendített meg
bennünk semmit. Igen, kisko-
runkban fostunk a telepi ci-
gánygyerekektől, igen, szorosab-
ban fogjuk a táskát a villamo-
son, ha megpillantjuk egykori
napközistársunkat, igen, szin-
tén romát, aki jelenleg zsebtol-
vaji minőségben működik a 2-es
villamos és a 8-as busz viszony-
latában. Ez előítélet? Igen, az.
De a világ az előítéletek bonyo-
lult szövevényéből áll össze: ha
esőre áll az idő, ernyőt veszünk
magunkhoz, egyébként meg ke-
rüljük a sötét, kihalt utcákat és
nem fogadunk el idegentől
édességet. A cigánysággal kap-
csolatos tartózkodásunk sem az
embernek szól, hanem a tapasz-
talásnak, persze ez bizonyos
szempontból édesmindegy. Fő-
leg nekik. Nem kedveljük
Jancsó filmjeit, az Irigy Hónalj-
mirigyet, továbbá az atlétatri-
kót, a parkolóőröket és a két
ráncot Gyurcsány Ferenc orra
mellett. Ez a rossebet sem ér-
dekli. A magyarországi cigány-
ság sorsa szempontjából
édesmindegy, hogy kedveljük-e
roma polgártársainkat vagy
sem. A mellettünk ülő népesség-

stratéga ettől függetlenül beszél
marhaságokat. És a borközi ál-
lapotban elkövetett viccelődés
arról, hogy „ki őket a putrisor-
ra, orvos nem kell, hogy járjon
hozzájuk, busz is csak naponta
egyszer, a nőgyógyászatokon
meg majd elintézik azt a túlsza-
porulatot”, egyszóval ezt villám-

gyorsan el kell felejteni, és mé-
lyen szégyenkezni miatta. 

Él Magyarországon 500-600
ezer ember – túlnyomó részük
teljesen balladátlan nyomorban
és teljes kilátástalanságban –
akiknek szociális helyzete, kita-
szítottsága, versenyképtelensége
az elkövetkezendő ötven-hatvan
év egyik legnagyobb kihívása
lesz a magyar társadalom és po-
litikai elit számára. A cigánysá-
got integrálni kell, mert külön-
ben rettentő nagy baj lesz. A
kormányok eddig ügyesen de-
kázgattak az egész probléma-
körrel, megvettek kilóra néhány
tucat roma politikust, cserébe
elvárták, hogy ne legyen balhé.
Ha ez így megy tovább, lesz.
Nem olyan mint Szlovákiában,
de majdnem. El lehet csendben
vitatkozgatni arról, hogy a nem
létező roma középosztály fogja-e
kihúzni véreit a rettenetes nyo-
morból (nem fogja: a roma kö-
zéposztálybeliből vagy gádzsó
lesz, vagy Fekete Párduc), lehet
a kisebbségi önkormányzatok

nyakába varrni mindent, muto-
gatni a Krasznai-féle himpellé-
rekre, közben csendben ránkro-
had az egész. „Nem szeretnek
dolgozni, és koszban élnek” –
oh, hát persze: hiszen a magyar
ember is inkább franciakulccsal
törné el saját ujjperceit, mint-
hogy szemeteljen az utcán, és

ha kutyája a játszótérre piszkít,
vezeklésként erdőt telepít. Mun-
kamorálról nem ejtenénk szót
azok előtt, akik csak egyszer is
megfordultak egy postahivatal-
ban. Úgyhogy ácsi. És az sem
megoldás, hogy minden cigány
fogjon hegedűt, meg foltozzon
üstöt, ahogy az archaizálók kép-
zelik. Negyven alatt kevesen
vannak oda a cigányzenéért, a
mikrohullámúba meg nem le-
het berakni a lábost. Képzés
kell, munkahely, az emberi mél-
tóság tiszteletben tartása, a kul-
turált együttélés szabályainak fi-
gyelembe vétele. A többi vaker.

Elkészült az ananászunk is.
Vedlett beszélgetőtársunk öltö-
zékét szemügyre véve egy, a Rá-
day utcában felszedett, autenti-
kus mondással búcsúzunk:
„Dikmá’ sukerom, ballont vet-
tél, bazmeg?”. A fickó rájött,
hogy nem kínaiak vagyunk. Ta-
lán a másik csapat. 

Nóta benne: kovácsműhelyt
sem szeretnénk a szomszédba.

– TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

A cigánykérdésrõl
Köpjön le minket minden vendéglátóipari projektmenedzser, de a
kínai étterem igenis közfeladatot lát el. 
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„Gondoltam
bejövök, mer’ a
buszmegállóban
eléggé hideg van
már ilyenkor” 



ki azt hiszi, hogy itt most a
külügyi bizottság SZDSZ-
es alelnökének azon kije-

lentéséről van szó, hogy a kor-
mánypártoknak nem jó a ket-
tős állampolgárság, mert az er-
délyi magyarok többsége vá-
lasztójog birtokában inkább a
Fideszre szavazna, téved. Ez le-
het hogy így van, nem is lenne
ebben semmi meglepő, de itt
most nem ez a vita tárgya. A
közbeszédben eddig úgyis mint-
ha a választójog-fóbiánál
ütősebbnek tűnő gazdasági el-
lenérvek lettek volna túlsúly-
ban (ami persze az egyszeri ál-
lampolgárban kis médiasegít-
séggel a „mé’ én fizessek a ro-
mánnak, idejön, azt’ az én pén-
zemen veteti ki a vakbelét”
szinten csapódik le, de ez miért
is lenne meglepő, ugye). 

Most viszont Eörsi Mátyás
nem érvel, hanem végre feke-
tén-fehéren beismeri: a koalíció
pártjainak bizony nincs fonto-
sabb a nap alatt, mint a saját
jól felfogott politikai érdekük,
hiszen mint tudjuk, a demokrá-

cia az SZDSZ számára hasznos
dolgokkal egyenlő. De vajon
tényleg megalapozott lehet-e
Eörsi félelme? Azok az erdélyi
magyarok ugyanis, akik megen-
gedhetnék maguknak, hogy ál-

landó lakhelyük – és így válasz-
tójoguk – legyen Magyarorszá-
gon, egyáltalán nem biztos,
hogy rohannának leszavazni a
Viktorra (a váradi plazakirály

Mudura, a milliárdos Verestóy
vagy az RMDSZ bármelyik veze-
tője például cseppet elgondol-
kodna szerintem mielőtt a
fideszes karikába ikszel). 

Az Eörsi-féle beszűkült logi-

ka szerint pedig ami az MSZP–
SZDSZ számára rossz, az a Fi-
desznek jó. Következésképpen a
kettős állampolgárság a Fidesz-
nek azért jó, mert a baráti

szomszédos államok (akiknek
ez az egész cirkusz úgyis sérti az
érzékenységét) magyarul beszé-
lő állampolgárai majd adott
esetben rájuk fognak szavazni.
Már várom a pillanatot, amikor
Eörsi Mátyás 2006-ban mély de-
mokratikus meggyőződéséből
fakadóan nem fogja támogatni
a választások kiírását, mivel az
emberek a közvélemény-kuta-
tások szerint inkább a fideszná-
cikat támogatnák és nem őket.
De szerencsére ezekről a dol-
gokról nem Eörsi Mátyás, de
nem is a Fidesz fog dönteni. És
akkor már tényleg nem lesz
szükség többé érvekre.    – R. T.
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kadnak médiumok, ame-
lyekre bizton számítha-
tunk a dorombolásban

ínségesebb hónapjaiban.
Most azonban egészen más
helyzet állt elő, egyik kedvenc
lapunk nyújtott olyan kifino-
mult nyalakodási teljesít-
ményt, melynek láttán a leg-
komolyabb önkormányzati és
üzemi lapok vezető publicis-
tái is elismerően csettintené-
nek.

A Figyelő Gyurcsány Feren-
cet bemutató írásaiban egy-
mást követik az olyan távol-
ságtartó gyöngyszemek, mint

„a baloldali tigris”, „kitűnő
kommunikációs készség, éles-
látás és céltudatosság”, „köz-
vetlenségével rögtön levette
lábáról az idős asszonyt” és
„azonnal megtalálja a han-
got”. Még a lap által oly’ so-
kat ostorozott demagógia is
politikusi erénnyé nemesbe-
dik Ferencünk esetében, hi-
szen „a választókkal való kap-
csolatteremtési képességet
egy politikus esetében nem
feltétlenül kell negatívum-
ként értékelni”. Az elemzése-
ket olvasva egyre csak a Figye-
lőben egyébként gyakran fel-

tűnő „speciális hirdetési ösz-
szeállítás” jelzést keressük az
oldalak tetején – mindhiába.
Az olvasottak ezek szerint
nem a Köztársaság tér agit-
prop-osztályát, még csak nem
is holmi amerikai spin-doc-
torok munkáját, hanem a
szerkesztőség szellemi poten-
ciálját dicsérik. Méltatlanul
kevés figyelmet szenteltek
ugyanakkor a Gyurcsány
karrierjében sokak szerint
jelentős szerepet játszó
Apró Piroska személyé-
nek, a kongresszusi tá-
mogató szavazatok
áráról pedig még
csak említés sem
történik.

Hab a tortán, hogy a
szerkesztőségnek küldött e-
mailre sem érkezett semmifé-
le válasz, pedig egyes álmos-

könyvek szerint egy lap szem-
pontjából az előfizetők talpá-
nak nyelvvel történő kényez-
tetése minden másnál előrébb
való. Ezek után nem lehet
kétséges, hogy októberi Cicu-
sunk dorombolása a Figyelő
teljesítményének szól.             

– TURUL

Eörsi Mátyás, végre. Azt hittük, már sosem tudjuk meg hiteles forrás-
ból. Közéletünk két hiperaktív Eörsije közül a fiatalabbik ugyanis,
mint az SZDSZ reformhaknijain, most is merte vállalni véleményét az
ATV egyik műsorában. 

Már várom a pillanatot, amikor Eörsi 
Mátyás 2006-ban mély demokratikus 
meggyõzõdésébõl fakadóan nem fogja 

támogatni  a választások kiírását
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Eörsi Mátyás és a kettős állampolgárság

Egy õszinte hang

Doromboló cicus-díjDoromboló cicus-díj

Cicus befigyel



z írásnak megvan a maga íve.
Daidalosztól indul, hogy a
túlhevülés okozta „üzemi

baleset” párhuzamával tüstént rá-
kanyarodjon Ikarosz-, az Ikaru-
sok problémakörére. Égnek a bu-
szok Budapesten. A tény politikai
szempontból mindenképpen kí-
nos a városvezetésnek, de a Nők
Lapja olvasóit feltehetően nem
ezek a szempontok érdeklik.
Mert ők nem zöld VG-t lapozgat-
nak és nem trendi kisautót, in-
kább tornazsákot, kalapgumit,
tolltartót és egyéb alapfelszerelé-
seket hajtanak a városban.
Tömegközlekednek. Ők (a politi-
kusokkal szemben) tényleg arra
figyelnek, nehogy megperzselőd-
jön a szoknya széle vagy a cekker. 

További két témát is felvillant a
szerző. Az ELTE rektorának drá-
mai hangú nyilatkozatát zenésíti
meg, melyben az egyetemi oktatók
létszámleépítése, a közüzemi szám-
lák figyelmen kívül hagyása, illetve
a fizetés nélküli kényszerszabadsá-
golások között lehet választani. 

Ezek az igazi kérdések, nem a
kreatív autósszex magyarországi
hiánya vagy az, hogy trendi-e lófa-
rok (tessék jól érteni!). A szemé-
lyes hangütésű jegyzet kötelező
jelleggel említi meg Gyurcsány
„öregecskedő” feleségekre tett de-
honesztáló utalását is. Nem kell
különösebb piackutatás ahhoz,
hogy a Nők Lapja szerkesztői ész-
revegyék, a kormányfő az ő olva-
sóközönségüknek üzent. Bár szá-
mos úgynevezett női magazin van
a piacon, valójában a düllesztős,
pucsítós címlappal megjelenő új-
ságok hordozzák csupán a

gyurcsányi álmot. Ahol a plasztik
lasztikkal felvértezett szolári-
umtöltelékek szinte követelik,
hogy cseréljék már le a szuperme-
nek a régi bringát. Rájuk. 

Ebben az olvasatban a lap nem
a szó mai értelmében vett élet-
módmagazin, ugyanakkor a nem-
zeti közép napi küzdelmeiben
meggyengült női többségéhez
szól. A Sanoma kiadó, mint tulaj-
donos pontosan bemérte, hogy
agresszív malackodás nélkül is el-
érhetőek a tömegek. Ehhez per-
sze kell bele egy bazi nagy Bene-
dek Tibor-interjú, exkluzív sztár-
interjú Nicole Kidman-nel és egy
öregecskedő Balázs Péter is, aki
persze, hogy nem cseréli le. 

Azért be-becsúszik néhány ho-
gyan maradjunk szépek és kívá-
natosak összeállítás, őszi divat,
plusz idióta állatfotó. Ezek meg-
kerülhetetlen kötelezettségei egy
ilyen sajtóterméknek, de összessé-
gében tekintve a kis kiadványról
elmondható, hogy a női szeg-
mensben talán az egyetlen, mely
nem szellemi mangáknak íródott. 

Felületesség lenne azt gondol-
ni, hogy a családok csupa leamor-
tizált HTB-ből állnak, akiknek
maximum mosógépet meg súro-
lószereket érdemes reklámozni.
Maga a lap a bizonyosság arra,
hogy bankok, autógyártók, mobil-
szolgáltatók és utazási irodák is
látnak fizetőképes keresletet az ol-
vasóközönségben, ami azt jelzi,
hogy a gyermekeket nevelő házi-
asszony is nő. Sőt elsősorban nő.
Míg a többi női magazin fentebb
körülírt célközönsége inkább
csak szolgáltatás.          – AMBRUS
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Magyar virtus 
a pályákon

ogy kettő, nem akármilyen
botrány történt az utolsó
szeptemberi fordulóban a

hazai pályákon, arról kevesen
hallottak. Hát persze, hogy keve-
sen. Annak idején, amikor a ke-
reskedelmi tévék és a hazai focivi-
lág ellenségek voltak (ebben a té-
vék voltak a ludasak: ha van bot-
rány, vér, anyázás, akkor van né-
zettség – a Fradi-szurkolókban
pedig nem lehetett csalódni),
minden bedobott öngyújtót kime-
revítettek az esti híradóban.
Most, hogy már szövetsé-
gesek, az sem kavar nagy
vizet, ha egy vendégcsa-
pat edzőjét már az első
félidőben ki kell menekí-
teni a stadionból. 

Ne is beszéljünk sokat a tör-
téntekről, röviden a következő a
helyzet. Botrány no. 1. Diósgyőr-
Győr; a vendégek edzőjének an-
no szerepe volt a vendéglátók
csődjében, amikor még ott dolgo-
zott. A lelátókon a Diósgyőr-szur-
kolók, hat forduló után is pont
nélkül, a csapat felett pedig Da-
moklész kardja. És elindulnak az
első tojások, az edző menekül, a
szakmai utasításokat a város szé-
léről adja, a lefújáskor pedig a
vendégcsapat egyik játékosa tár-
sának (és, nem mellékes, test-
vérének) védelmére kel a pályára
rohanó szurkolókkal szemben,
bunyó, balhé, nyilatkozatháború.
Botrány no. 2. Kaposvár–Pécs,
szomszédvári rangadó két tehet-
séges, de nem az élbolyba tartozó
csapat között. Egy hazai gól hatá-
sára a vendég pécsi szurkolók

szektorában elkezdődik a stadion
lebontása. Műanyag székek hulla-
nak a pályára, a helyi rendőrök
pedig leveszik a szájkosarat a ku-
tyákról, és irány a tömeg. A több-
szöri figyelmeztetés ellenére a
szektorba siető pécsi polgármes-
ter így találkozik össze egy lelkes
kaposvári kutyával. 

A legérdekesebb, hogy nem a
szokásos randalírozók szolgáltat-
ták a balhét, hanem feltörekvő vi-
dékiek (jó, a fradistákat sem kell
félteni: egy fórum hozzászólója

nem zárja ki, hogy a Ferencváros-
Milwall UEFA-Kupa hazai vissza-
vágóján meglesz a magyar fut-
ballpályán első halálos áldozata;
a mondathoz pedig hozzáteszi:
jöjjenek csak az angolok, majd
megtudják, mi a magyar virtus).

A legszomorúbb viszont, hogy
tisztuló látási viszonyok, apró (jel-
legzetesen magyar, de legyünk bi-
zakodók) részsikerek utáni hóna-
pokban történt mindez, egy és
ugyanazon a hétvégén. Pont ak-
kor, amikor leginkább nem kéne.

Végül, harmadikként, a legel-
keserítőbb pedig az, hogy a hazai
média számára már megint nem
az igazság a fő viszonyulási pont.
Azelőtt felnagyították a botrányt,
hogy több néző legyen. Most el-
hallgatják, hogy ne sértse a biz-
niszt. Ez elkeserítő – de még min-
dig vidámabb helyzet, mint más-
fél éve…                            – S. H.

Számtalan biztató jel a levegőben, jobb levegő
az öltözőkben, több nő a meccseken, több
meccs a tévékben, első izomrándulások a ma-
gyar futballhullán – erről szólt az elmúlt egy
év. És most, a mélyből, ereje teljében, felbuk-
kan egy régi ismerős: a magyar futballvirtus.

„Két év alatt immár hét autóbusz lett a tűz mar-
taléka a fővárosban, így aztán, kis túlzással, las-
san már nem csak arra érdemes figyelnünk,
melyik megállóban kell leszállnunk, hanem ar-
ra is, mikor csap ki az átlagosnál nagyobb füst,
aztán meg láng a motortérből.” (Bus István
jegyzete a Nők Lapjában, szeptember 22.)

H

a hazai média számára már
megint nem az igazság a fõ

viszonyulási pont

A
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Tisztelt Olvasóink!

Észrevételeiket, hozzászó-
lásaikat  az uzenet@ufi.hu
e-mail címre, SMS-eiket
pedig a 06-20-520-7049-
es számra várjuk.  Levele-
iket az 1462 – Budapest,
Pf. 536-ra címezzék.

A tartalmat nem érintő
rövidítés jogát fenntart-
juk. Meg nem kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza!

Utolsó Figyelmeztetés:

EST
2004. október 21-én, csütörtökön 18 órai

kezdettel a Hajrá Magyarország Klub 
vendégei vagyunk. Téma a kormányválság.

Találkozzunk! 
A szerkesztőség

Cím: IX. kerület, Lónyai u. 48.
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– Milyen érzésekkel gondolsz
vissza az athéni olimpiára?

– Az egyik pillanatban boldo-
gan gondolok arra, hogy a ne-
gyedik helyet sikerült megsze-
reznem. A másikban ugyanak-
kor elszomorít, hogy egy tusra
voltam a döntőtől, a biztos
ezüstéremtől. Nagyon szerettem
volna Athénban olimpiai érmet
szerezni!

– Azon a napon érted és
Nagy Timeáért izgult az egész
ország. Ebben a sportágban
min múlik a győzelem? 

– Az élvonalban található ví-
vók tudása között szerintem
nincs helyezésekben kifejezhető
különbség. Ezért minden a ver-
seny napján dől el, akár pillana-
tok alatt. Óriási a lélektani nyo-
más azon a napon. Emiatt leg-
nagyobb szerepe talán a pszichi-
kai állóképességnek van, de per-
sze fontos a fizikai felkészültség
is. Ez utóbbival nem volt baj, a
versenyek után még izomlázam
sem volt. Fejben is nagyon „ott
voltam”, mindig csak a követke-
ző ellenfelemre koncentráltam.
Az egyéni verseny napján meg
sem néztem az ágamat, vagyis
azt, hogy egy győzelem után kit
kaphatok következő ellenfele-
mül. Talán ez az összpontosítás
fárasztott ki nagyon. Az elődön-
tőre már a tartalék energiákat is
mozgósítani kellett.

– A francia Flessel ellen ví-
vott elődöntődben viszont az

ország újra átélhette azt, amit
pár nappal korábban Nemcsik
Zsolt döntője alatt. Vagyis
hogy a sportszerűen küzdő
magyart felülmúlja a szabályo-
kat átlépő és a bírók felkészü-
letlenségét kihasználó ellenfél.
Szerinted csak rajtad múlott
ez az asszó?

– Flessel abban az elődöntő-
ben összesen négy alkalommal
eséssel kerülte el, hogy megszúr-
jam. Az utolsó a döntő találatnál
volt, amiért a szabályok szerint
piros lapot, de minimum figyel-
meztetést kellett volna kapnia. A
sportágat figyelemmel követők-
nek nem jelent újdonságot, hogy
a franciáknak vagy az olaszok-

nak sokkal többet megengednek
a páston. A bírók között tényleg
van kevésbé felkészült. Ennek
oka azonban az olimpia világver-
senyjellegében rejlik: itt minden
országnak joga van a részvételre,
függetlenül a sportág nemzeti
hagyományaitól. A szép eszmék
azonban gyakran nem érvénye-
sülnek a gyakorlatban.

– Továbbra is az olimpiai
érem motivál, vagy esetleg
más céljaid vannak? 

– Még nem látom pontosan a
jövőt, nem is szeretnék véglege-
sen eldönteni semmit. A vívást
nem hagyom abba, de az érmek
mellett új célok is megjelentek
az életemben. A legfontosabb,
hogy szeretnék egy kisbabát. El-
jött már az ideje. A másik pedig
új feladatok keresése, mivel
sportolói karrierem vége felé já-
rok. Ideje ezért a pástról kicsit
távolabb is tekintenem. Az el-
múlt években két diplomát is
szereztem, az egyiket a Testne-
velési Főiskola vívó szakedzői
szakán, a másikat a szegedi
egyetem jogi karán. Egy éve
egyébként ügyvédjelöltként dol-
gozom.

– Ez azt jelenti, hogy meg-
válsz a sporttól?

– Nem, ezt nem szeretném.
Mindenféleképpen a magyar
sportéletben kívánok maradni,
de használni szeretném a jogi
végzettségemet is. Olyan felada-
tokat látok, amelyek a két terü-
letet egyaránt érintik. A Nem-
zetközi Vívószövetség jogi bizott-
ságának egyik székét már meg is
pályáztam. Nem én leszek az el-
ső magyar tag ebben a testület-

ben, de úgy érzem, hogy erősíte-
nünk kell. A szívemhez a legkö-
zelebb talán olyan feladat állna,
amely a sport társadalmi szere-
péhez kapcsolódik. Úgy érzem,
itt sok a tennivaló manapság.

– Mik ezek a teendők sze-
rinted? 

– Nagyon sokat köszönhetek
a sportnak, de csak mostanában
értettem meg, hogy ezek közül
mi fontos igazán. Fantasztikus
volt a sok verseny, az utazások
is, bejártam a fél világot. A sport
keretet adott az életemnek, sőt
valamennyire anyagi biztonsá-
got is. Az igazán fontos dolog
azonban az az értékrend, ame-
lyet a sport adhat. Ez egy elég
nagy halmaz, benne van a mun-
ka tisztelete, a kitartás és a
rendszeresség. Szerintem úgy
teljes, ha benne van a hazasze-
retet is.  Ezek eredője végül em-
beri erényekben mutatkozik
meg. Ám ennek igen nehezen
teljesíthető feltételei vannak.

– De ezek elsősorban anya-
gi feltételek, nem?

– Nem, a pénz vagy más anya-
gi jellegű támogatás csak a má-
sodik. Szerintem az a helyes, ha
az élsportolóink nem csak a
sportban mutatott teljesítmé-
nyeikkel tűnnek ki. A legtöbb
ezért az utánpótlással foglalko-
zó edzők személyén múlik. Az ő
feladatuk a szellemiség kialakí-
tása és az ebbe tartozó értékek
közvetítése. Manapság sajnos a
teljesítményközpontúság pozíci-
ója nagyon erős, szinte kizáróla-
gos. A legtöbb egyesület főleg
tagdíjakból tartja fenn magát,
így az edzőkre nagyon sok gye-
rek jut, ez pedig a nevelő mun-
ka esélyét igen lerontja. 

– Nevelőedződtől, Udvarhe-
lyi Gábortól megkaptad ezt a
bizonyos pluszt?

– Igen. Neki és Szőcs Berta-
lannak, aki 1996 óta edzőm, na-
gyon sokat köszönhetek. Hogy
két diplomával a kezemben vár-
hatom az új feladatokat, nos, ez
ennek a szellemiségnek köszön-
hető.               – CZOTTER ANDRÁS

I N T E R J ÚI N T E R J Ú

Szép párbajtőröző olimpikonunk, Mincza-
Nébald Ildikó meccse után sok összecelluxozott
távirányító végleg befejezte földi pályafutását. A
csalódást még nem heverte ki teljesen, de inter-
júra már vállalkozott. FO
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Interjú Mincza-Nébald Ildikó olimpikonnal

Amikor a sport
értékrend is

Flessel abban az elõdöntõben összesen 
négy alkalommal eséssel kerülte el, hogy
megszúrjam. Az utolsó a döntõ találatnál

volt, amiért a szabályok szerint piros 
lapot, de minimum figyelmeztetést 

kellett volna kapnia.
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