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amarosan új elnöke lesz a köztársaságnak, a körülményekből
adódóan 35 évnél idősebb, vélhetően modern és szociálde-
mokrata. Nevekre lefordítva mindez annyit tesz, hogy a zsűri

előzetes szavazatai alapján a fő esélyes Szili Katalin, de már Horn
Gyula is bejelentkezett: vállalná. A parlamenti szavazásig hátralévő
időben újabb jelöltek és önjelöltek bukkanhatnak fel – talán még a
Szűrös Mátyás Az Én Köztársasági Elnököm Polgári Kör is a nyilvá-
nosság elé lép, legalább egy sajtóközlemény erejéig.

Ha választott elnökeinket nézzük, mindketten értelmiségi pályáról érkeztek székükbe:
Göncz Árpád elismert műfordító volt, Mádl Ferenc a nemzetközi jog szaktekintélye, akadé-
mikus. Az eddig szóba került nevek közül Sólyom László, az Alkotmánybíróság korábbi el-
nöke és Glatz Ferenc, volt MTA-elnök tud hasonló teljesítményt felmutatni. Sólyom Lászlót
a politikai paletta igen sok színét megjelenítő, civil, de többé-kevésbé politika-közeli aláírók
ajánlják: tekintély rendben, kulturáltságos megjelenés rendben, épp csak a kormánypártok
támogatásából mutatkozik jelentős deficit, ami – a választás menetének ismeretében – bi-
zony komoly hátrány. Glatz Ferenc is megfelel annak az SZDSZ-elvárásnak, hogy nem párt-
politikus és példás egységben sorakozott fel mögötte az MSZP és az SZDSZ csepeli szerve-
zete. Igaz, más támogatók nem nagyon iparkodtak követni őket, ráadásul Glatz épp a na-
pokban jelentette ki, hogy vesztesként kerültünk ki az uniós csatlakozásból, ami kormány-
párti körökben a felszabadulás relativizálásához hasonló súlyú bűn.

A politikai erőviszonyok alapján nagyobb a valószínűsége annak, hogy a nemzet egysége
fölött a szocialista párt egyik nagyágyúja őrködik majd. Az MSZP elnökjelölő kongresszusá-
ra csak április közepén kerül sor, de úgy tűnik, a párton belül nehéz lesz megszorítani Szili
Katalint. Kérdés, mit tud felmutatni házelnökünk, attól eltekintve, hogy nő? (Bármennyire
tiszteljük is a szebbik nemet, politikai teljesítménynek ez meglehetősen sovánka.) A protokoll
legelemibb szabályait felrúgva mozog a diplomácia világában, ami nem túl jó ajánlólevél,
megválasztásának azonban ennél nagyobb akadálya lehet, hogy többször is összerúgta a port
a Főamőbával, aki vélhetően nehezen fogja ezt megbocsátani. Érdemes megemlékeznünk
egy másik női versenyzőről, Lévai Katalinról is. Lévai elsőként dobta be magát a köztudat-
ba, talán épp a korai ringbe szállás okozta vesztét, hiszen azóta személye feledésbe merült,
bár olyan rokonszenves támogatók álltak mögé, mint Erős János és Fekete János. S persze
ott van még Horn Gyula, akit az Utca Egyszerű Emberei követelnek az államfői székbe, s a
szocialisták legnagyobb játékosa vélhetően a párton belül sem maradna magára.

Bármennyire egyértelműnek tűnik is a nagyobbik kormánypárt kiállása Szili Katalin
mellett, azért akad néhány bizonytalansági tényező. Mi lesz, ha az MSZP-kongresszuson
Szilit jelölik, de az SZDSZ tartja magát ígéretéhez és tényleg nem adja meg a támogatását?
Gyurcsány Ferencnek tényleg nincs jelöltje vagy csak arra vár, hogy Szili – akár az SZDSZ
ellenállásán, akár a parlamenti titkos választáson – elvérezzen? Állít-e az ellenzék olyan el-
lenjelöltet, akire átszavazhat néhány kormánypárti képviselő? 

A köztársasági elnök jelölése minden további nélkül lehetne (lehetett volna?) a koalíciós
együttműködés diadala, különösebb zűrök nélkül. Egyelőre ez tűnik a legkevésbé valószí-
nű eshetőségnek.                                                                          – BALOGH ÁKOS GERGELY
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For President
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• Horvátország 
az EU-ban

Magyarország 13 ponttal a 31.
a listán, és az öt országcsoport
közül az utolsó előttiben talál-
ható a többi friss kelet-európai
EU-tagállam mellett. Az új tag-
államok közül Ciprus kapta a
legjobb helyezést (24.), majd az
új tagok „minilistáján” még
Szlovénia (27. hely), Málta
(28.), és Horvátország (30.) is
megelőzi hazánkat. (hvg.hu,
2005. március 3.)
A HVG határozottan elnézőbb
Gotovina-ügyileg, mint az Eu-
rópai Unió.

• Etnikai konfliktus
Egy: nem vagyok őrült, kettő:
nem vagyok cigány. (Völgyi Zsu-
zsa Gáspár Győzőnek a
Romantic közgázos koncertjén,
2005. március 4.)
Három?

• Mûvészi pálya
Széles visszautasította azt a felté-
telezést, hogy üzleti sikerei mel-
lett politikai karriert szeretne.
Mint mondta, elsősorban a művé-
szi pályán mozgó gyermekeinek
akar esélyt kínálni a tévé segítsé-
gével. (Népszabadság, 2005.
március 7.)
S mi lesz, ha a Széles-csemeték
egyszercsak a politikásdihoz
kapnak kedvet?

• Március 15.
Hiába várjuk, nem fogják elis-
merni, hogy a március 15-i szélső-
séges megnyilvánulások mögött a
Fidesz áll. (Hiller István, mszp.hu,
2005. március 16.)
Mi több, azt sem fogják beval-
lani, hogy ők felelősek Bambi
haláláért.

• Még több 
felhasználói élmény

Ide kattintva csatlakozhat a Fel-
használói élmény fokozása prog-
ramhoz. (Üzenet a Microsoft
Windows Messengerében)
Virtuális orgazmus, powered
by Microsoft.

• Antiszemita 
meggyõzõdés

Vadim – antiszemita meggyőző-
déséhez híven – a zsidósághoz
való közeledésben látta pártja és
önmaga átmentésének lehetősé-
gét. (Bíró Béla írása a Népsza-
badság Fórum oldalán, 2005.
március 23.)
A gyűlöletig szeretni.

• M, mint 
Miniszterelnök

Találkozz személyesen a Minisz-
terelnökkel! (Felhívás az Amőba
– Alapítvány a Modern Baloldal-
ért honlapján)
…valamint a Pártelnökkel, az
Államtitkárral és a Portással!

• Demonstráció
Demokratikus eszköz-e a fütyü-
lő? (Csintalan Sándor A Kérdé-
sek órája című műsorban, Hír
TV, 2005. március 20.)
És a vőlegény szerszám nél-
kül?

• A ritmus az élete
Játszom két órát, utána követke-
zik egy erotikus show, vibrátorral.
Ez utóbbi pontosan a múltam
miatt jutott eszünkbe, de jövőre
már nem én fogom csinálni. Bí-
zom benne, hogy találunk egy
dekoratív, nagy mellű, jó seggű
csajt, aki méltón helyettesít. (In-
terjú az ex-pornósztár, jelenleg
lemezlovas Niki Beluccival az
origón, 2004. december 28.)
Méltón.

• Sztántye
Erős orgánumú előfizetőinknek
az SMS-írást ajánljuk, melyhez
álló pozíció javasolt. (Állva kön-
nyebb fogalmazni.) (Vodafone-
reklám a metrón)
Gyenge humorú szolgáltató-
nak jobb reklámszövegíró ja-
vasolt!

• Mosolygós, 
céltudatos, stb.

Fiatal, csinos, mosolygós, határo-
zott és céltudatos. Ülünk a
Parlament folyosóján, és ahogy

közeledik az ülés kezdete, egyre
több képviselő halad el előttünk.
A férfiak kortól és pártállástól
függetlenül elismerő pillantással
mérik végig, és udvariasan
köszönnek. Látszik, hogy poli-
tikai hovatartozástól függetlenül
elismerik Vadai Ágnest — a
hangjukból sugárzó tisztelet
alapján elsősorban mégsem a
külseje miatt, hanem azért, ami a
fejében van. (Interjú Vadai Ágnes-
sel, mszp.hu, 2005 február 24.)
Szépek és okosak is egyben, de
nem állnak szóba velem…

• Csatatér
Azt remélni, hogy az MSZP
többsége majd támogatja őt,
azután, hogy a Fidesz csatatérré
változtatta a közéletet, olyan
nagylelkűséget feltételez, amely
már együgyűség lenne inkább.
(Dési János, Népszava, 2005.
március 31.)
Az MSZP meg csak békésen
szedte a virágokat és szeretke-
zett.

• Napsütés
(…) a tökéletesen nyírt gyepen
felvert hófehér sátrak között ci-
kázó, napsütötte, sudár lányok
és tengerészgyalogos-forma vőle-
gényeik esküvőjétől a vasárnap
ünneplőruhában a templomok
előtt gyülekező hívekig. (Lovas
István, Magyar Nemzet, 2005.
március 31.)
Napsütötte lányok, napbarní-
totta mezők...

• Veszélyben a haza!
Figyelem nem vagyok román faj-
tiszta magyar vagyok!!!! Sem ci-
gány miért van az, hogy 2 hó-
napja nem találók munkát, min-
dig egy román vagy kissebség fog-
lalja el az állást elölem! Aki tud
segitsen!!! azért mert magyar va-
gyok a hazámban nem találók
munkát pedig mig nem volt a két
állampolgárság volt mindig mun-
kám. munkavégzés helye: Buda-
pest. fizetés: 80-100-ezer nettó.
juttatások: mindegy. nyelvvizsga:
nincs. tapasztalat: 18 év karban-

tartói állásokban. végzettség: 3
ipari-lakatos. hirdető neve, tele-
fonszám: Zöld István 210 26 64
(Hirdetés az Expressz online-on,
2005. március 21.)
Megértette a kampány lénye-
gét.

• Akcentus
Vasarlassi tajekoztato
Rendeltetes: fiuing
Öblltes: hideg vizhen
Centrifugálható, váselhato, vegi-
leg tisztithato
Importaia cs forgalmazza:
Rangers
Szarmazss: India
Minösegiosztaly: ilosztaly 
(Fiúingen talált tájékoztató, a
legalja.hu gyűjtésében, 2005.
március 5.)
Magyar nyelv, kalkuttai tájszó-
lásban.
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Tisztelt
Olvasóink!

Lapunk előző számában
nyereményjátékot hirdet-
tünk az UFi-ra március-
ban előfizetők számára. 
Az akció keretében
három, egyenként négy
ezer forint értékű  cd-t,
a Vox Nova kiadó kiad-
ványait sorsoltuk ki.

A szerencsés nyertesek:
Lélfai Koppány,
Budapest; Adorján
Attiláné, Sopron; Kind
Ilona, Debrecen
A nyerteseket postán 
értesítjük. Gratulálunk!
A játék folytatódik, 
az áprilisi előfizetők 
között is értékes 
cd-ket sorsolunk ki!



7 A költségvetési szigor
a hónap vesztese

8 Zwack Péter
a hónap nyertese

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

gazán nem panaszkodhat
a kormányzati jóindulat
és a vállalkozás-barát jogi

környezet hiányára Zwack Pé-
ter, volt országgyűlési képvise-
lő. Március 15-e alkalmából a
Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztjével ismer-
ték el élelmiszeripari és köz-
életi munkásságát. Az SZDSZ-
es ex-képviselőség amúgy is
meglepően szorosan össze-
függ az állami kitüntettség-
gel, idén Zwack mellett Bálint
Györgynek, Haraszti Miklós-
nak és Tamás Gáspár Miklós-
nak is jutott a jóból. Bár nagy-
ra becsüljük az Unicum ma-
gyarságtudat-megalapozó és 
-megőrző értékeit, valamint a
hazai márkák közül kiemelke-
dő, ízléses vizuális kommuni-
kációt, a kitüntetés időzítésé-
nek helyességéről nem va-
gyunk meggyőződve. Az üzlet-
ember vállalatbirodalma
ugyanis éppen a közelmúlt-
ban keveredett gyanúba, hogy
egy jogszabály-módosítás
eredményeként többmilliár-
dos előnyhöz jutott, a költség-
vetés kárára. Ügyes.

em búcsúzunk, nem szomorkodunk, hiszen ha valakinek
a halálos ágyán van ereje azt mondani, hogy derűs –
akkor mi egyszerűen nem vagyunk méltók a szomorú-

ságra. A búcsúzás – lemondás is, mi viszont legyünk fiatalok
és dacosak, kimenő üzenetünkben ne szerepeljen semmi
olyan, ami valamit a múltba helyez át: egyszerűen csak
mondjunk köszönetet.

Köszönet a közép-európai (így kicsit miénk) egyházférfi-
nak, Karol Wojtylának, hogy ő ismertette meg velünk azt a fo-
galmat, hogy pápa. Bizony, a harmadik leghosszabb pápaság
alatt egy egész generáció nőtt föl, ez a generáció pedig mi va-
gyunk. Köszönet azért, hogy megtette azt, amit az ő és a mi
elődeink közösen nem mertek megtenni: bebizonyította, hogy
a bocsánatkérés nem a gyengeség jele. És mivel ő a mi gene-
rációnk egész hátralévő életében, ha halványan is, megmarad
igazodási pontnak, nincs nehéz dolgunk, ha példamutató
hozzáállást keresünk az emlékeinkben. Ezt is köszönjük.

Köszönjük, hogy az egész világ pápája volt. Manilától 
Budapesten át egészen Rio de Janeiróig. De valamennyire Deb-
recené is, Jeruzsálemé is, Moszkváé is, Teheráné is, Pekingé is
és Delhié is. Bizonyság erre az egész világ virrasztása, az összes
világvallás vezetőinek az elmúlt napokban tett nyilatkozata. 

Köszönetet mondunk annak a lengyel férfinak, aki felemel-
te szavát a kommunista diktatúra ellen, és akinek 1988-as
ausztriai, a magyar határ melletti darázsfalvi látogatása je-
lentette a vasfüggöny lebontásának nyitányát. Ekkor, a ha-
zugságait végleg felélő eszme magyar helytartói, azok, akik-
nek főnökei néhány éve még merényletet kíséreltek meg elle-
ne, ha csak egy napra is, a különleges alkalomra való tekin-
tettel megnyitották a határt. 

Aztán azért is, mert magyarul szólt hozzánk. Büszkeséggel
töltött el bennünket, hogy a Pápa magyarul beszél azokhoz,
akik éppen az ő elődjétől kapták az államiságukat, úgy is,
mint megmaradásuk kulcsát. Köszönet azért, hogy eljött, ve-
lünk ünnepelni 1100 éves születésnapunkat.

Aztán azt is szeretnénk nagyon megköszönni, hogy bizo-
nyosságot tett arról: a hitnek, a csendnek, a jó szívvel viselt
következetességnek nagyobb ereje van, mint a pénznek, a ha-
zugságnak, a propagandának, az erőszaknak és a fegyverek-
nek. 

Mindenki ezekben hisz gyerekfejjel, csak aztán a mindenna-
pi példa az ellenkezőjét mutatja. Őáltala és, mondjuk így,
őóta van példa arra, hogy a felnőttkorban sem kell ezeket a
dolgokat megtagadni. Őóta könnyebb dolgunk van. Őóta tud-
juk, hogy gyerekfejjel valószínűleg igazunk volt. 

Hogy a jóság erősebb a gonoszságnál, a szeretet a gyűlölet-
nél, a megbocsátás a bosszúnál. És mérhetetlenül sajnáljuk,
hogy a mi gyerekeink már csak mint történelmet ismerhetik
majd.

– Novák Tamás
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olt egy álmunk – arról
szólt, hogy legalább kor-

mánypártjaink képesek
egyetérteni a fene nagy euró-
paiság, szalonképesség és ha-
ladó elvek jegyében, amikor a
köztársasági elnök megvá-
lasztására kerül sor. Persze
nem így történt, csak kapkod-
juk fejünket a bejelentések,
kijelentések, jelöltek és ellen-
jelöltek miatt. A magunk sze-
rény módján Szili Katalin

eszmei arcélének tisztázásá-
val járulunk hozzá a nagy,
modern, baloldali játékhoz
(vö. Amőba), de persze más is
történt ebben a hónapban.
Szakértőkkel beszélgettünk
Amerika hatalmáról, a ma-
gyar–amerikai kapcsolatok-
ról, folyóiratokat olvastunk,
cédéket hallgatunk, vonatoz-
tunk, játszottunk Dózsa
György és Szent László Crok-
kal és negyvennyolcas számí-
tógépes játékkal, Sigray An-
tal emlékét idéztük, Oli bá-
tyánk pedig nem cicázott, a
zsidókérdésről mondta meg a
frankót.                  – A. B. A.

„A szerkesztő azt üzente”

Amerika, álom

iába tiltakoztak kézzel-
lábbal az euró-övezet fe-
gyelmezett gazdálkodást

folytató országai és az Európai
Központi Bank, az EU pénzügy-
miniszterei lazítottak a konver-
gencia-kritériumokon. Ezentúl
a túlköltekezők nyugodtan hi-
vatkozhatnak magasztos célok-
ra (pl. újraegyesítés) vagy éppen
a nehéz időkre, ha billen az
egyensúly. A költségvetési hiány
számaival fiskális és statisztikai
értelemben egyaránt nagyvona-
lú játékot űző kormányunk ha-
talmas diadalként ünnepli, hogy
Németország farvizén evezve a
magyar költségvetésre nehezedő
nyomás is enyhül. Némi ügyes-
kedéssel, az autópálya-milliár-
dok (korábban oly’ szilárdan el-
lenzett) költségvetésen kívülre
helyezésével és a következő évti-
zedek büdzséit terhelő, jelenér-
téken számolva ugyancsak drá-
ga PPP-megoldásokkal talán tel-
jesíthetjük a puhább („rugalma-
sabb”) feltételeket. A néhány
éve még reálisnak tűnő 2006-
2007-es időpont helyett így eset-
leg 2010-re tényleg megszület-
het a magyar euró. 

H
Nem búcsúzunk 
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isták korát éljük. Az utóbbi
hetekben készültek már
névsorok az 1990 előtti ál-

lambiztonsági szolgálatok zsold-
jában álló besúgókról, a Belügy-
minisztérium III-as főcsoportfő-
nökségének hivatásos gazembe-
reiről, a külföldi kémszervezetek
szolgálatába szegődött magyarok-
ról. Töredékes voltuk és kétes
eredetük mellett e lajstromok kö-
zös jellemzője, hogy a létező szo-
cializmusnak becézett emberte-
len rendszer végrehajtóiról ránt-
ják le a leplet – talán éppen az
egykori megbízók megrendelésé-
re, de legalábbis megelégedésére.

A diktatúra ma is élő fenn-
tartói és haszonélvezői azon-
ban továbbra is az ügynöklis-
ták árnyékában sunnyognak, s
elzárkóznak személyes felelős-
ségük megállapítása elől. Pe-
dig – nagycsoportos óvodástól
felfelé – minden ép erkölcsi ér-
zékkel rendelkező ember tisz-
tában van vele: ha az gáz volt,
amit az egykori „árulkodó Jú-
dások” elkövettek, akkor az
maga a szemenszedett ősbűn,
amit azok műveltek, akik a
munka piszkosabbik részét –
szépszerével vagy zsarolással –
megrendelték.

A kádermegmaradás
törvénye
Ez a gondolat járhatott két heti-
lap szerkesztőinek a fejében is,
midőn március végén a rend-
szer működtetőiről tettek közzé
meglehetősen beszédes lajstro-
mokat. A sort a Heti Válasz
kezdte, amikor honlapján a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt
Központi és Politikai Bizottsá-
ga, a párt szervezetei, a Minisz-
tertanács, a Kommunista Ifjú-
sági Szövetség, a Magyar Úttö-
rők Szövetsége, a parlament és
a megyei tanácsok egykori ve-
zetőit és tagjait feltüntető név-

sort tett közzé. Néhány napra
rá a HVG állt elő a maga listá-
jával, és weboldalán ismertette
annak a több tucatnyi állam-
párti vezetőnek a nevét, akik
az állambiztonsági szolgálat je-
lentéseit megrendelték vagy
felhasználták.

A két lista összesen vagy ezer
nevet tartalmaz. A nyolcszáz-
ezer párttag országában ez a
kivonat nyilvánvalóan a jég-
hegy csúcsa; mégis, az összeg-
zés hű képet fest közállapota-
inkról. A névsor ugyanis híven
igazolja a kádermegmaradás
törvényét, mely szerint Magyar-
országon kommunista nem
vész el, és sok esetben még
csak át sem átalakul. Se szeri,
se száma azoknak az egykori
tisztségviselőknek, akik a mai
rendszerben is megtalálják szá-
mításaikat a politika vagy a
gazdaság világában; ahogy a
Medgyessy-kormány megalaku-
lásakor szólt a mondás: az
MSZMP Politikai Bizottsága
minden további nélkül ma is
érvényes ülést tarthatna.

L

Az ügynöklisták eddig jobbára csak elterelték a figyelmet a diktatúra
működtetőiről. Az alábbiakban az ő lelkivilágukba próbálunk belegá-
zolni, javaslatot teszünk egy amnesztiatörvényre, és apró kételyünket
fejezzük ki az Európai Unióval szemben. 

Listák kora • Kik az igazi bűnösök? • Cinkos Európa
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közönség dől a röhögés-
től. Csodálkozó, aztán
inkább fölényes, lenéző

röhögés ez, amivel a késő hú-
szas, korai harmincas közön-
ség Az ügynök élete című fil-
met fogadja eleinte a moziban.
A mű nem magyar
politikus(ok)ról szól, hanem
furcsa hangulatú időutazás
egy olyan világba, amelynek
jelképes hulláit 1990-ben sző-
nyeg alá söpörték, ám mosta-
nában folyton megbotlunk
bennük. Több száz korabeli
belügyminisztériumi oktató-
filmből válogatták össze ezt a
dokumentumfilmet, amelynek
révén a Kádár-rendszer ügy-
nökképzési rendszerébe pil-
lanthatunk be, de leginkább a
belügyi apparátus vezetőinek
agyába, hiszen ezek a filmek
leginkább az ő gondolkodásu-
kat, szemléletüket tükrözik.

Milyen is volt ez a gondolko-
dás? Mai szemmel nézve végle-
tesen bizarr, merev, kínosan
ostoba és helyenként határo-
zottan bárgyú. A bemutatott
hatvanas, hetvenes évekbeli ál-
lamvédelmi bikkfa-nyelvezet
persze önmagában is kevéssé
életszerű, de ha belegondo-
lunk, maga a rezsim sem volt
életszerű. A torz valóság torz
nyelvet szült. Hatalmas appa-
rátus figyelt arra, hogy a ház-
kutatás, a „célszemélyek ope-
ratív megfigyelése” a lehallga-
tó készülékek telepítése vagy
az ügynökök és besúgók be-
szervezése szakszerűen történ-
jék. Azt is tanítják a filmben,
hogy miként kövessünk valakit
észrevétlenül. A trükkök egyi-
ke például, hogy zacskós tejet
hordunk átlátszó szatyorban, a
célszemély figyelmét ezzel al-
tatva el. Persze, hogy minden-

ki felnevet, hiszen mi is zacs-
kós tejen nőttünk fel, sőt mind
a mai napig nem sikerült ettől
a kádári védjegytől megszaba-
dulnunk. Ott csöpög nekünk
még a legtöbb közértben, nem
enged el, mert szívós termé-
szet. A kávéházi megfigyelés
okítása is közröhejt vált ki: az
aktatáska gombjába szerelt mi-
niatűr kamera korai James
Bond-filmeket idéz fel, miként
az a narrátori panasz is, hogy a
poloska telepítésekor „sajnos”
nem lehet szétbontani minden
falat és feltörni minden ajtót.
Elhangzik az is, hogy ha titkos
házkutatást tartunk, ne ve-
gyük fel a telefont, mert eset-
leg éppen a sértett ellenőrzi
így a saját lakását. Elképesztő
az is, hogy milyen alapossággal
tudtak már negyven évvel ez-
előtt is bekamerázni egy helyi-
séget. 

S aztán persze keményedik
a mozi: noha nagy színészek
tűnnek föl, már nincs kedvünk

mosolyogni az általuk elját-
szott zsarolásos beszervezési
jeleneten, amikor a poszt-ávós
azzal zsarolja a téesz kis tétel-
ben ügyeskedő anyagbeszerző-
jét, hogy börtönbe juttatja, ha
nem lesz besúgó. Szinte gyo-
morfordító, ahogyan rajtaüt-
nek a „valuta-spekulánson”,
nem mellékesen a házmester
aktív segítségével, akit a nyo-
mozók előre küldenek, mert a
gyanútlan feleség neki úgyis
egyből kinyitja az ajtót. Taszít,
mert irracionális, és taszít,
mert egy gonosz, nyomasztó és
hazug rendszer egyik belső
bédekkere ez: a végén még fe-
szengés lesz belőle. Jó is, hogy
vége már. (Az ügynök élete.
Belügyi oktatás a Kádár-kor-
szakban. 2004. fekete-fehér do-
kumentumfilm, 82’, írta és ren-
dezte: Papp Gábor Zsigmond,
kép: Dobóczi Balázs, zene:
Molnár Szabolcs, narrátor:
Kulka János, Rátóti Zoltán)      

– NÉVAI GÁBOR

A
Hullák a szőnyeg alól

Persze tudjuk jól, hogy a fen-
ti búsongás felett sokan Antall
József „Tetszettek volna forra-
dalmat csinálni!” megjegyzésé-
vel térnek napirendre. Nos, mi
úgy gondoljuk, hogy ez a mon-

dat egyedül az első szabadon vá-
lasztott kormány miniszterel-
nökének állt jól, s állandó hivat-
kozásként mindenki más szájá-
ból álságosan hangzik. Antall
ugyanis ezzel a kijelentéssel pró-
bálta radikálisabb híveinek el-
magyarázni, hogy ez volt a vér-
telen rendszerváltás ára; hogy a
demokráciában hívő magyarok
úgy köszönik meg a diktatúra
fenntartóinak, hogy a kilencve-
nes években nem lövettek közé-

jük – pedig, istenuccse, megte-
hették volna –, hogy nem firtat-
ják viselt dolgaikat. Sokáig le-
hetne vitatkozni, hogy ki járt
jobban ezzel az alkuval; ám An-
tall bizonyára tudta, hogy mi-

lyen kényszereknek engedel-
meskedve kell megkötnie ezt a
hallgatólagos paktumot.

Az 1990 utáni másfél évtized
tehát úgy telt el, hogy a társa-
dalom előtt nem sikerült tisz-
tázni, mit is kell gondolnunk a
szocialista diktatúra fenntartó-
iról és haszonélvezőiről. Az
utóbbi években ezzel kapcso-
latban két, egyaránt elfogadha-
tatlan szélsőséges vélemény
volt forgalomban. Az egyik sze-

rint „mindenki szem a lánc-
ban”, tehát a pártvezetőktől a
leghétköznapibb emberig min-
denki a rendszert szolgálta –
ha mással nem, hát azzal, hogy
nem próbálta megdönteni a
diktatúrát. A másik véglet kép-
viselői úgy tartják: senki sem
bűnös, hiszen mindenki csak
túlélni igyekezett, s – mint Ka-
rinthy Frigyes novellájában –
az emberek Pilátus kérdésére
egyenként kivétel nélkül Jézust
akartak mondani, aztán a tö-
meg közfelkiáltással valahogy
mégis Barabás szabadon bocsá-
tása mellett szavazott.

Igen randa dolgok
Most viszont meglepő módon
éppen Gyurcsány Ferencről
példát véve lehetne ismét, ezút-
tal érdemben átgondolni a fele-
lősség kérdését. Ha ugyanis a
szocialisták új vezérének sike-
rül az, amibe tizenöt éve vala-
mennyi kormánynak beletörött

a bicskája, és végigveri a parla-
menten a minden korábbinál
szélesebb körű ügynöktör-
vényt, akkor éppen itt lenne az
ideje, hogy az előző rendszer
fenntartóiról is mondjunk né-
hány keresetlen szót. A kilenc-
venes években született ugyan
jóvátételi jogszabály és a köz-
szereplőkre vonatkozó ügynök-
törvény, mely hellyel-közzel
tartalmazott heveny utalásokat
az állampárti diktatúra mű-
ködtetőire, ám olyan törvény
még nem készült, mely az elő-
ző rendszer egészét és annak
felelőseit, úgy, ahogy vannak,
elítélte volna.

Most a rendszerváltozás ti-
zenötödik évfordulója teremt-
hetne kiváló alkalmat arra,
hogy a parlament – nevek emlí-
tése nélkül – törvényben vagy
országgyűlési határozatban
megállapítsa az előző rendszer
fenntartóinak felelősségét, s ez-
zel a jog nyelvén is rögzítse a

A diktatúra ma is élõ fenntartói 
és haszonélvezõi azonban továbbra is az

ügynöklisták árnyékában sunnyognak, 
s elzárkóznak személyes felelõsségük 

megállapítása elõl
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valós tényt: Magyarországon
1990 előtt diktatúra működött.
Manapság, amikor boldog-bol-
dogtalan szabadon lelkesedhet
kiélemedett tömeggyilkosok és
leszármazottaik diktatúrája
iránt, szükség volna egy ilyen
gesztusra, mellyel jelezzük, mit
is gondolunk arról a négy évti-
zednyi diktatúráról, melynek –
hívják bár a rendszert gulyás-
kommunizmusnak és a legvidá-
mabb barakknak – még az utol-
só évében is javában folyt a
III/III-as ügynökök beszervezé-
se. Ugyanezen törvényben/hatá-
rozatban az érintetteket – szin-
tén nevek nélkül – egyúttal köz-
kegyelemben is kellene részesí-
teni, a miheztartás végett jelez-
ve, hogy amit elkövettek, az de-
mokratikus normák szerint el-
fogadhatatlan, ám a megválto-
zott körülmények miatt, és nem
mellékesen: tudomásul véve az
Antall József esetében említett
kényszerpályákat, eltekintünk
megbüntetésüktől.

Valahogy úgy kellene tenni
mindezt, ahogyan az 1990-es ta-
xisblokád után Göncz Árpád ja-
vaslatára történt. Az akkori ál-
lamfő közkegyelmi törvényja-
vaslatot terjesztett a parlament
elé, mely kimondta: bár az útel-
zárók tettükkel vagy fél tucat
jogszabályt sértettek meg – sze-
mélyi szabadság megsértése, a
közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény, közérdekű
üzem megzavarása, törvény
vagy hatósági rendelkezés elleni
izgatás, elöljárói intézkedés el-

mulasztása –, a rendkívüli hely-
zet miatt a törvényhozás, a cse-
lekedetek elévülési idejétől füg-
getlenül, amnesztiában részelte-
ti őket. Persze nem lelnénk ön-
feledt örömöt abban, hogy jogi
pecsétet üssünk a gyakorlatban
– sajnálatos módon – már elfo-
gadott tényre, s lenullázzuk a
szocializmus vétkeseinek bűnét,
de legalább azt elérnénk, hogy
végre ne csak megveszekedett
polgári gondolkodású magán-
személyek, hanem  egy jogi ér-
vényű szöveg is megállapítsa:
ami annak idején történt, igen
randa dolog volt.

Kik kapnak nyugdíjat?
Gondoljunk csak bele, hány és
hány gaztett, mennyi és mennyi
politikai, gazdasági visszaélés
maradt feltáratlanul vagy meg-
torlatlanul, melyek elkövetői
ma is közöttünk élnek – sőt,
visszaélnek a helyzettel. Vegyük
példának a Kék fény című tévé-
műsor egykori, hírhedt vezetőjé-
nek tavalyi interjúját. Szabó
László a Délmagyarország című
lapnak a következőket nyilat-
kozta: „Egyszer egy nagy megye
ismert Áfész-elnökét tiltott áru-
behozatalon kapták a gebines
időkben. A Belügyminisztérium-
ból leszóltak, hogy dolgozzam
fel az esetet a Kék fényben. Mi-
után elkezdtem foglalkozni az
üggyel, láttam, így nem mehet
adásba, mert agyaglábakon áll.
A nagy megye pártbizottságá-
nak elnöke, a későbbi miniszter-
elnök, Grósz Károly is telefo-

nált, ő azonban arra kért: ne te-
gyem be az anyagot, mert az
Áfész-elnök a legeszesebb em-
ber az egész megyében. Az eset
végül nem került adásba. Az
Áfész-elnök egyébként ma az
egyik leggazdagabb vállalkozó
az országban, szerepel a száz
leggazdagabb magyar között.”

Nos, ez csak egyetlen példa –
valószínűleg az ártatlanabbak
közül – arra, hogy egyes vissza-
élések jogi értelemben elévül-
hettek ugyan, ám az érintettek,
korábbi előnyükből jelentős tő-
két kovácsolva, mindmáig részt
vesznek közéletünk alakításá-
ban. Ebből a szempontból tulaj-
donképpen hátborzongató a
nemzetbiztonsági szolgálatok
mostani vezetőjének, Tóth And-
rásnak a karrierje. Mert mond-
jon valaki még egy demokráciát,

ahol az a személy, aki a diktatú-
rában az állampárt közigazgatá-
si és adminisztratív osztályának
helyettes vezetője – vagyis az ál-
lambiztonsági szervek pártfel-
ügyeletét végző MSZMP-részleg

egyik irányítója – volt, ma jósze-
rivel ugyanazt a munkát folytat-
hatja, mint a rendszerváltozás
előtt!

Ebből a szempontból pedig
felettébb kiábrándító, hogy az
Európai Unió a minap mire hi-
vatkozva halasztotta el Horvát-
ország EU-csatlakozási tárgyalá-
sainak megkezdését. Déli szom-
szédunk ugyebár azért kapott
ilyen súlyos figyelmeztetést
Brüsszeltől, mert nem adta ki
egyetlen, háborús bűnökkel vá-
dolt tábornokát a hágai nemzet-
közi bíróságnak. És most követ-
kezzék az a magyarázat, melyet
Nagy-Britannia Budapesti nagy-
követe a Heti Válasz kérdésére
hozzáfűzött az ügyhöz: „Nem
az jelenti a szakítópróbát, hogy
Anta Gotovina tábornokot kiad-
ják-e Hágának vagy sem, hanem
az, hogy Horvátország megtesz-
e mindent az elfogásáért.
Gotovina ugyanis nyugdíjat kap
a horvát államtól” – mondta
John Nichols. Ha így állunk,
akkor a helyzet európai szinten
is meglehetősen súlyos. Mert
ha a nagykövet úr tudná, hogy
a már uniós tag Magyarorszá-
gon egykori ávósoktól munkás-
őrökön át szimpla közéleti bű-
nözőkig ki mindenki kap nyug-
díjat – nos, akkor nyilvánvaló-
an haladéktalanul hazánk kizá-
rását kellene kezdeményeznie
az EU-ból. Már ha valóban ez, s
nem ilyen-olyan nemzetközi ér-
dekek állnak a szerencsétlen
horvátok kívülrekesztése mö-
gött.                            – ZS. ZS.

Gondoljunk csak bele,
hány és hány gaztett,

mennyi és mennyi 
politikai, gazdasági
visszaélés maradt

feltáratlanul 
vagy megtorlatlanul, 

melyek elkövetoi 
ma is közöttünk élnek 

– sõt visszaélnek 
a helyzettel
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kecske és a káposzta is… Az
egyetemi ifjúság örvend, és
a kormány is bebizonyítot-

ta, hogy takarékosan bánik az
adófizetők pénzével. A felsőok-
tatási reform egyik pillérét az
infrastrukturális fejlesztések
képezik, ide tartozik a kollégiu-
mok korszerűsítése, felújítása
is – jelentette ki Magyar Bálint
a Miskolci Egyetem 608 férőhe-
lyes diákszállójának alapkőleté-
telén. Bár a Magyar Universitas
Program több pillérével kap-
csolatban merültek már fel ké-
telyek, ez a beruházás jó ötlet-
nek tűnik. A hallgatók birtok-
ba vehetik a (legalább hét négy-
zetméteres alapterületű) két- és
háromszemélyes szobákat, és
az állami büdzsé mérlegét sem
rontják a beruházási költségek.
A 40 ezer forintos havidíj már
aggályosabb kérdés egy olyan
városban, ahol átlag havi
60–70 ezer forintért lehet talál-
ni két-háromszobás bútorozott
lakást (rezsivel), az ember így
harmadmagával 20 ezer forint-
ból megúszhatja, de ha a kollé-
giumhoz hasonló körülmények-
kel is megelégszik, 10–15 ezer
forint is lehet ez az összeg. Még
jobban jár, ha a jelenlegi, meg-
lehetősen vegyes színvonalú
kollégiumok nyújtotta komfor-
tot élvezi ötezerér’ havonta.
Ehhez képest a 11 ezer forintos
havi négyzetméterár nem tű-
nik kevésnek (még ha bizonyos
szolgáltatásokat, így például
internet-hozzáférést tartalmaz
is), ekkora bérleti díjat a Rózsa-
domb jobb karban lévő ingat-
lanjai esetében sem igen számí-
tanak fel. Igaz, a költségek
csökkentésére egyetemi támo-
gatásokat is igénybe lehet ven-
ni. Ha valaki szociális helyzeté-
re (vagy jó kapcsolataira) való
tekintettel minden támogatást
megkap, a szintén az üzemelte-
tőnek járó kollégiumi normatí-
va segítségével akár 20–25
ezer forintra csökkenhet a kifi-
zetendő összeg. Ez még mindig
felette marad az egy főre jutó

albérleti költségnek, ráadásul
az albérletben lakóknak általá-
ban jut saját szoba és nagyobb
kényelmet élvezhetnek. Az
imént megfogalmazott kételye-
ket az illetékes azzal igyekezett
eloszlatni, hogy majd jól szitu-
ált külföldi vendégdiákokkal
töltik fel az épületet. Nos, a
Miskolci Egyetemen például je-

lenleg száznál kevesebb ilyen
hallgató van, tehát a fennma-
radó 500 hely mégiscsak vé-
kony pénztárcájú honfitársa-
inkra vár. De a konzorciumnak
akkor sem kell aggódnia, ha a
diákok esetleg mégis inkább az
olcsóbb és kényelmesebb la-
kásmegoldásokat választanák,
a szerződésben ugyanis az ál-

lam garantálja a feltöltöttségi
hányadot, azaz az üzemeltetési
díjat mindenképpen megkapja,
legfeljebb kevesebb lesz a költ-
sége, ha alacsony a kihasznált-
ság (ugye emlékszünk még az
M5-ös autópálya esetére?). Leg-
rosszabbul tehát nem a diák-
ság jár. Az állam a beruházási
összeg több mint háromszoro-
sát fizeti vissza a két évtizedes
futamidő alatt az OTP Ingat-
lan Rt. és a Magyar Építők Rt.
által alkotott konzorciumnak.
A befektetőt illeti mindemel-
lett a kollégiumi férőhelyek
szállodaként történő hasznosí-
tásából és az üzlethelyiségek
kiadásából befolyó bevétel. Az
üzlethez az OM az állami tulaj-
donban és az egyetem kezelésé-
ben lévő telket is térítésmente-
sen biztosította húsz évre, koc-
kázatot csak az államkassza vi-
sel, hiszen a beruházó az álla-
mi tulajdonú FHB Bank
hitelét használja. Az ügy pikan-
tériája, de nevezhetjük mélysé-
gesen magyar PPP-modellnek
is: bár az eredeti tervek szerint
az épület a futamidő lejártával
az egyetem tulajdonába került
volna, az utolsó pillanatban
mégis úgy alakult, hogy a be-
fektetőé marad. Az ok egészen
prózai. Országunk felelős veze-
tői rájöttek, hogy ez esetben az
EU számviteli elvei szerint a
beruházás az államháztartási
hiányt növelő tételnek minő-
sült volna,  adott esetben to-
vábbi brüsszeli ejnye-bejnyét
vonva maga után. Nyilván csak
őszinte rosszindulat szülhet
olyan kérdést, hogy ha már a
csatorna mindkét végén állami
pénz van, miért nem lehetett
kihagyni mindebből a semmit
sem kockáztató, ellenben je-
lentős hasznot elkönyvelő kon-
zorciumot… Miért nem úgy va-
lósul meg a fejlesztés, hogy az
egyetemek veszik fel a hitelt,
építtetik meg és üzemeltetik az
új diákszállókat, ahogy teszik
ezt a jelenlegi kollégiumaikkal
is?                              – E. B. 

Milliárdos plasztikai műtét a költségvetés arcbőrén

A magyar
PPP-modell
Miskolcon
Úgy tűnik, a  spontán privatizációval nem járt
le a jó üzletek ideje. Miskolcon és Veszprémben
beértek a PPP-keretek között zajló kollégium-
építési program első gyümölcsei. Az állami hi-
telből épülő kollégium beruházási költségei-
nek a háromszorosát fizeti ki húsz év alatt a
költségvetés a befektetőnek, ráadásul ezen idő-
szak lejártával az épület is a konzorciumé ma-
rad. A hallgatók 40 ezer forintos havi költség-
gel lakhatnak majd benne. 
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UFi: Hogyan jellemezhet-
nénk a jelenlegi magyar–
amerikai viszonyt?

Orbán Anita: Leginkább a
kaotikus atlantizmus kifejezés
illik a helyzetre... Itt van példá-
ul Irak ügye, amellyel kapcso-
latban sokszor egymásnak el-
lentmondó jeleket küldtünk.
Vagy említhetnénk, hogy – úgy
hírlik – Medgyessy Péter 2003-
as pekingi útján ígéretet tett
vendéglátóinak: Magyarország
támogatni fogja az EU-ban a
kínai fegyverembargó feloldá-
sát, márpedig az amerikai kül-
politika egyik kulcskérdése
napjainkban, hogy megakadá-
lyozza az 1989 óta érvényben
lévő tilalom megszüntetését.
Akkor ebben a kérdésben a
francia–német oldalra állunk?
A másik probléma, hogy Ma-
gyarországon nincs konszenzus
a külpolitikában. Ebből a
szempontból óriási a különb-
ség a szlovák, a román és a len-
gyel, illetve a magyar külpoliti-
ka között: azért lehet sikere-
sebb az előbbi országok diplo-
máciája, mert ott az alapvető
célkitűzésekben összhang van
a pártok között. Nálunk a hatá-

ron túli magyarok négyévente
magyarok, négyévente nem.
Így teljesen kiszámíthatatlanok
vagyunk.

Megyesy Jenő: Ezt sajnos
megerősíthetem: nemzeti érde-
keinket nem tudjuk egységesen
képviselni, így nehéz például a
határon túli magyar kisebbsé-
gek autonómiatörekvéseihez
támogatást szerezni.

UFi: 2001-ig úgy tűnt, hogy
Magyarország kitüntetett he-
lyet élvez az amerikaiak tér-
ség-politikájában. Szeptem-
ber 11-e után viszont mintha
hazánk leértékelődött volna…

Magyarics Tamás: Magyar-
ország a kilencvenes évek ele-
jén-közepén volt fontos, két ok-
ból: az amerikai cégek térség-
beli befektetéseinek jelentős ré-
sze nálunk történt, a balkáni
forró zóna közelsége miatt pe-
dig geopolitikai szempontból
számoltak velünk – gondolok
itt elsősorban Taszárra. A cé-
gek egy jelentős része azonban
továbbállt, ami nem is mindig
baj, hiszen elsősorban a képzet-
len, olcsó munkaerő miatt tele-
pedtek meg. Másrészt 2001.
szeptember 11-e gyökeresen át-
formálta az amerikai külpoliti-
kai gondolkodást: a Balkán
fontossága jelentősen csökkent,
s felértékelődtek a nagy kato-
nai kontingenst kiállítani képes
országok, mint például Len-
gyelország vagy Románia, a vál-
sággócokhoz közelebbi fekvése
miatt. Így Magyarország leg-
jobb esetben is csak a harma-
dik helyen jöhet számításba a
térségből. Jelenleg legfeljebb a
globális rakétavédelmi rend-
szer egyik előrejelző elemének
idetelepítéséről – ez lenne a
zengői radarállomás –, illetve
egy katonai kórház felállításá-
ról van szó. 

O. A.: Nem használnám a le-
értékelődés szót, szerintem in-
kább a hangsúlyok kerültek
máshova. Ma Amerika számára
elsőbbséget jelent a terroriz-
mus elleni harc, annak a góc-
pontja pedig nem térségünk-

ben található. Viszont ez ellent-
mondásos módon óriási lehető-
ség a magyar diplomácia szá-
mára! Amerika elvárná tőlünk
a Balkánnal kapcsolatos javas-
latokat, terveket. Erre az előző
ciklusban kiváló példa volt a
mára elhalt szegedi folyamat.
De itt kell elmondani, hogy
amikor atlantizmusról beszé-
lünk, nem az amerikai kapcso-
lat kizárólagosságáról beszé-
lünk: megfelelő egyensúlyt kell
találni az európai és amerikai
kapcsolatok között. Magyaror-
szágnak érdeke, hogy az EU ki-
építse saját kül- és biztonságpo-
litikai rendszerét.

UFi: Tehát igen szűk a moz-
gástér. Hogy lehetne mégis tá-
mogatást találni a sajátos ma-
gyar érdekeknek?

M. T.: Először is el kell felej-
teni a „merjünk kicsik lenni”-
szemléletet, ez nem vezet seho-
va.  Hazánk geopolitikai helyze-
tét kell mérlegelni, és tudomá-
sul kell venni, hogy a világ min-
den országa – az USA és Ma-
gyarország egyaránt – a saját
nemzeti érdekei szerint cselek-
szik. Nem nehéz belátni, hogy
erre egy szuperhatalomnak na-
gyobb lehetősége nyílik, de okos
politizálással Magyarország is
képes érvényesíteni érdekeit.
Nem olyan régen például a ma-
gyar kormány arra szavazott,
hogy az Unióban a Benes-dekré-
tumok ügyét le kell venni a na-
pirendről. Teljesen világos, nin-
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Kerekasztal-beszélgetés Amerikáról • Beavatkozik-e az USA a magyar választásokba? 
• Kossuth szakálláról, tévhitekről és egy világhatalom mozgatórugóiról

Kaotikus atlantizmus 
vagy nemzeti érdek?
A zsigeri Amerika-ellenesség hátrányairól és a magyar diplomácia kes-
keny ösvényéről is szó esett az UFi által szervezett, az Egyesült Álla-
mokról szóló kerekasztal-beszélgetésen, ahol a kérdés három szakér-
tője, Orbán Anita,  Magyarics Tamás és Megyesy Jenő vitatta meg az
atlanti kapcsolatok helyzetét. 

A beszélgetés résztvevői
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csen kollektív bűnösség, de
megdöbbentőnek tartom, hogy
Magyarország felelős kormánya
egy ilyen horderejű ügyben a
cseh és szlovák nemzeti érde-
keknek, és nem a magyar áldo-
zatok érdekeinek megfelelően
cselekszik. Hiszen már rég nem
anyagi kárpótlásról, legfeljebbb
egy bocsánatkérő gesztusról be-
szélünk. Magyarország mozgás-
tere elsősorban szövetségek kö-
tésével növelhető. Egy felelős
magyar külpolitikának világos
mátrixot kell fölvázolnia a cé-
lokról és a rendelkezésünkre ál-
ló eszközökről. Nézzük meg,
hogy az EU-n belül kivel tudunk
összedolgozni, lobbizni kisebb-
ségi kérdésben, kivel mezőgaz-
dasági támogatások ügyében, és
így tovább. Az Unió politikája el-
sősorban a kapcsolatépítésről
szól: tárgyaljunk a kisebbségi
kérdésben nyitott északiakkal
vagy osztrákokkal! A sokat em-
legetett német–francia megbé-
kélési modell magyar–román vi-
szonylatban teljességgel értel-
mezhetetlen: Romániában pél-
dául van jelentős magyar kö-
zösség, amely – akárhogy szé-
pítjük – bizonyos esetekben a
túsz szerepét tölti be. Nem vé-
letlen, hogy minden választás-
nál előkerül a magyar kártya.
Itt fontos megemlíteni azt,
amit  a magyar külpolitika
egyik nagy hibájának tartok:
nevezetesen, hogy reagáló jelle-
gű. Abban a szellemben műkö-
dik, hogy „semmit ne csinál-
junk, mert akkor nem lesz
baj”. Így kerülünk bele olyan
kellemetlen helyzetekbe, mint
például az ukrajnai elnökvá-
lasztás kapcsán, amikor az uni-
ós és magyar érdekekkel ellen-
tétben a magyar kormány
Janukovics győzelmére tett.

UFi: Úgy tűnik, hogy az ira-
ki háború okozta amerikai–
európai szembenállást egyfaj-
ta enyhülés váltja fel napja-
inkban. Tartós folyamatról
van-e szó és javíthatja-e pozí-
cióinkat?

O. A.: Szíria ügyé-
ben a francia–ameri-
kai közös fellépés
nem is olyan régen
még elképzelhetetlen
lett volna és a máso-
dik Bush-kormányzat
is mintha a hasonló-
ságokat, a közös pon-
tokat hangsúlyozná.
A magyar külpolitika
kegyelmi állapotban
van, inkább, mint
akár egy évvel ez-
előtt. Nagyobb a moz-
gástér, viszont el kel-
lene dönteni, hogy
mit akarunk. Mit
akarunk a térségben
elérni, milyen eszkö-
zeink vannak, hogyan
tudunk ügyeinknek
amerikai vagy brüsz-
szeli támogatást sze-
rezni, mit adunk cse-
rébe? Ezek most a
kérdések. 

M. T.: Amerika belátta, hogy
egyedül nem megy, még kato-
nailag sem. Túl sok amerikai
katona állomásozik a világ túl
sok pontján, egyre több tartalé-
kost kell egyre hosszabb időre
behívni, egyre nehezebb a to-
borzás. Nem érdekük a világ
egyik legerősebb gazdaságával,
az EU-val való szembenállás.
Az európaiak pedig csendben
beismerték, miszerint az ő „pu-
ha” hatalmukkal szemben
Amerika „kemény” (elsősorban
katonai) hatalma valójában te-
hermentesíti Európát. Ehhez
hozzájárul, hogy közös érdek a
terror, a drogmaffiák, az illegá-
lis bevándorlás elleni küzdelem
és a közel-keleti helyzet rende-
zése. A két fél még mindig sok-
kal közelebb van egymáshoz,
mint egy harmadik félhez.

UFi: Amerika bevallottan
erkölcsi magaslatról tekint a
világra. Ugyanakkor világbi-
rodalomként  viselkedik, és
teljes pragmatizmus jellemzi
külpolitikáját. Hol az egyen-
súly?

M. J.: Az amerikaiak többsé-
ge soha nem járt Amerikán kí-
vül és meg vannak győződve ar-
ról, hogy az amerikai demokrá-
cia a világon legjobban műkö-
dő politikai rendszer, amivel
egyébként én is egyetértek.
Szerintük Amerikának a de-
mokráciát érdemes exportálni.
Mások szerint ez nem amerikai
nemzeti érdek, ráadásul a de-
mokráciát nem lehet kívülről
bevinni egy társadalomba.
Amerika nem törekszik világbi-
rodalom építésére. Bush meg-
választása után – de még szep-
tember 11-e előtt – Amerika
külpolitikája az elzárkózás irá-
nyába hajlott, akkor ezt Euró-
pában sokan kritizálták, na-
gyobb szerepvállalást sürgetve.
9/11 után az amerikai pozíció
megváltozott, de az európai
nem: sokan (és gyakran ugyan-
azok) most ezt az új amerikai
pozíciót kritizálják. Hasonló
furcsa ellentmondás, hogy
Amerikát hibáztatják, amiért
1956-ban nem segített, de kriti-
zálják, amiért egy másik brutá-
lis diktátort – Szaddam

Huszeint – megbuktat. Lehet,
hogy egy szuperhatalom nem
tud győzni a világ közvéle-
ményének szemében.

O. A.: Nem gond, ha valaki
a saját nemzeti érdekei alapján
cselekszik, hiszen mindenki ezt
teszi. De ilyenkor az eszmé-
nyekre való hivatkozás hitelte-
len, és csak frusztrálja a többi
országot. Amit Amerika elront,
az a kommunikáció.

M. T.: Hibának tartom a zsi-
geri Amerika-ellenességet ma-
gyar nemzeti szempontból. Ha
mondjuk Franciaországnak
lenne ekkora ereje, vagy őket
érte volna a szeptember 11-iki
támadás, ők is pontosan ugyan-
így viselkednének. Az USÁ-ban
úgy gondolják, hogy ők hábo-
rúban állnak, s ha kétségtele-
nül túl is reagálják néha a hely-
zeteket, teljesen más arányok-
ban gondolkoznak, mint az eu-
rópaiak. Nem azért, mert gono-
szak, hanem mert ez a nagyha-
talmi logika. Ráadásul az ame-
rikaiakat európai ésszel próbál-
juk megérteni, ami óriási hiba:
az amerikaiak 70–80 százaléka
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Orbán Anita: Mit akarunk a térségben elérni, milyen
eszközeink vannak, hogyan tudunk ügyeinknek amerikai

vagy brüsszeli támogatást szerezni, mit adunk
cserébe? Ezek most a kérdések
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valóban meg van arról győződ-
ve, hogy az Egyesült Államok-
nak küldetése van a világon. Ez
egyébként az ország alapítása
óta benne van a közgondolko-
dásban, emlékezzünk csak
Jefferson szavaira: „Amerika a
világ reménysége.” Egyesek
szerint példaadással, mások
szerint erővel, de a demokrácia
eszméjét terjeszteni kell, mert
ez jó Amerikának és a világnak
egyaránt – így hangzik az ideo-
lógia. Pontosan ez történik
most Irakban, amelynek elfog-
lalását nem lehet csak gazdasá-
gi érdekekkel magyarázni, mö-
götte – az Izraelnek biztosítan-
dó stratégiai védelmi mélység
mellett – ott van ez az elkötele-
zettség. Más kérdés, hogy az
iraki újjáépítés megszervezésé-
nél szerintem nem lehet a sike-
res japán és német példákra hi-
vatkozni, mint azt teszik a
neokonzervatívok: különbség
van a háború utáni német és
iraki közigazgatás vagy a hábo-
rú utáni iraki és japán infrast-
ruktúra között, de ebbe most
ne menjünk bele. Nem értjük
az amerikai politikai életet
sem. A demokraták európai ér-
telemben vett szociáldemokra-
ták, míg a republikánusok er-
kölcsi kérdésekben konzervatí-
vok, piaci kérdésekben liberáli-
sok. Közös viszont bennük,
hogy egyként magukénak tart-
ják az amerikai küldetésről
szóló gondolatokat. Ez az egész
persze nem mond annak el-
lent, hogy az amerikai diplo-
mácia rendkívül pragmatikus:
mindig együttműködik a meg-
választott kormányokkal, és a
pontosan kiszámított amerikai
nemzeti érdek szerint cselek-
szik. A magyar jobboldalnak
ezt meg kell ezt értenie, és el
kell fogadnia ahhoz, hogy az-
tán saját nemzeti érdekeit haté-
konyan tudja érvényesíteni.

UFi: Hogyan látjuk ma
Amerikát? A rendszerváltás
után sokan csalódtak abban
az országban, amely a dikta-

túra idején a fejekben mint a
szabadság és jólét hazája élt…

M. J.: A tizenöt évvel ezelőt-
ti rendszerváltás nagyobb sza-
badságot, de nagyobb felelőssé-
get is adott. Sokszor elhangzik,
hogy minden nemkívánatos do-
log Amerikából jön, a popkul-
túrától a McDonalds-ig. Ha
nincs iránytű, akkor választják
az emberek a legrosszabb ho-
llywoodi filmeket és így tovább.
Negyvenöt év tudatos rombolá-
sa miatt ma Magyarországon az
emberek jelentős részének

semmiféle morális iránytűje
vagy érzéke nincs és ezért min-
denből a legrosszabbat választ-
ják. Ez nem annak a hibája,
aki fölteszi az árut a polcra, ha-
nem annak, aki leveszi. Sok
minden jót is lehetne választa-

ni az amerikai vagy nyugat-
európai társadalmak életéből,
gondolok itt a jótékonykodásra,
vagy az önkéntes munkára.  

UFi: Ugyanennek a kérdés-
nek a politikai vetülete: érde-
keli-e a hivatalos Amerikát,
hogy  Magyarországon egy
olyan posztkommunista elit
van hatalmon, amelynek tag-
jai annak idején a szabad vi-
lág elleni harcban vettek
részt?

O. A.: Az amerikaiak erre
azt mondják, hogy a magyar

polgárok választották meg az
utódpártot.

M. J.: Washington gyakorla-
tiasan áll a dologhoz. Nem ér-
dekli, hogy tizenöt-húsz évvel
ezelőtt ki mi volt.  Mint minden
országot, Amerikát is a saját

nemzeti érdeke vezeti és
együttműködik a mindenkori
kormánnyal.  Ezt nekünk tudo-
másul kell vennünk, még ha ez
időnként nem is esik jól vagy
érthetetlen. 

UFi: Várható-e, hogy Ame-
rika – ha nyilvánosan nem is,
de a színfalak mögött – lete-
szi a garast egyik vagy másik
politikai erő mellett?

O. A.: Hajlamosak vagyunk
egyfajta speciális magyar para-
noia jegyében úgy gondolni,
hogy Washingtonban kulcskér-
dés a magyar választás. Nem
az. Körülbelül húsz-harminc
ember foglalkozik valamilyen
szinten a Külügyminisztérium-
ban és más helyeken Magyaror-
szággal. Nekünk az a felada-
tunk, hogy ezekkel az embe-
rekkel és a térséggel foglalkozó
újságírókkal jó kapcsolatot
építsünk ki, hogy ne lehessen
képtelenségeket és valótlansá-
gokat leírni a hazai politikai
helyzetről. Ugyanis nálunk en-
nek mindig nagy a visszhangja.
Fontos megérteni, hogy Ameri-
ka egy világhatalom, ahol nem
„szólnak le” egy-egy újságíró-
nak, hogy mit írjon Magyaror-
szágról.

M. J.: Teljesen egyetértek.
Azt kell elérnünk, hogy a kinti
döntéselőkészítők és újságírók
kapcsolatrendszere ne egyolda-
lú legyen, s mindig a tényekkel,
naprakészen, a megfelelő em-
bereket megtalálva tudjunk el-
magyarázni egy-egy magyar
belpolitikai esemény vagy kül-
politikai döntés hátterét. Ez
nem egyszerű, de ezen dolgo-
zunk.

M. T.: Az amerikaiaknak ki-
váló a szimatuk, ők is érzik,
hogy váltás következhet, ezért
közelednek a sok gesztust tevő
Fideszhez. Ugyanakkor magyar
nemzetstratégiai szempontból
szerencsétlen helyzet, hogy az
USA – mint egyetlen világhata-
lom – régiónkban elsődlegesen
a stabilitásban, a status quo
fenntartásában érdekelt. Ezért

Megyesy Jenõ: Egyre több az olyan másod-,
harmad- és negyedgenerációs magyar, 

aki már egyáltalán nem beszéli õsei nyelvét, 
de érdeklõdése, gyökereinek megtalálása nagy

elõny lehet számunkra
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a határontúlimagyar-kérdésben
való magyarországi kiállást,
mint a stabilitást fenyegető té-
nyezőt értékeli, s csak igen fá-
r a d s á g o s a p r ó m u n k á v a l
lehet(ne) a tévképzeteket elosz-
latni. Sajnos az Orbán-kormány
1998–2002 között nem magya-
rázta el elég részletesen példá-
ul a státusztörvény problémá-
ját a nemzetiségi kérdésekben
tájékozatlan amerikai félnek. A
vadászrepülőgép-beszerzés ide-
jén a döntés módját és körül-
ményeit kifogásolták az ameri-
kaiak. Azt pedig minden Ma-
gyarországgal foglalkozó diplo-
mata fölemlegeti, hogy szep-
tember 11-e után az akkori ma-
gyar kormány nem utasította
rendre Csurka Istvánt, aki úgy
vélekedett, hogy amerikaiak
azt kapták, amit megérdemel-
tek. Nem tett jót a viszonynak
az előző nagykövet, Brinker
asszony sértő és a valóságot
nem fedő Harvard-klubbeli be-
széde, ahol minimális tájéko-
zottsággal a szerinte páratlanul
erős magyarországi antiszemi-
tizmusról értekezett. Mindezt
azért taglaltam ilyen hosszan,
mert a magyar baloldal kor-
mányzása idején – így most is –
elsősorban az igazodásra helye-
zi a hangsúlyt, a nemzeti érdek
meghatározása s képviselete
nem tartozik erősségei közé.

UFi: Akkor most fordítsuk
meg a kérdést: milyen ha-
zánk megítélése Ameriká-
ban?

O. A.: A szabadság népe-
ként tekintenek ránk. Az 1848-
as magyar szabadságharcot
nagy rokonszenvvel figyelték,
és a bukás után Amerikába ér-
kező Kossuthot hatalmas sze-
retettel fogadták, az európai
Washingtonnak nevezték. Ő
volt Lafayette márki után a
második külföldi, aki a Szená-
tus és a Képviselőház együttes
ülésén mondhatott beszédet.
Szakálla, kalapja divat lett, és
a Capitoliumon – egyetlen kö-
zép-európai politikusként! –

ott áll a mellszobra. A meglévő
rokonszenvre erősített rá
1956: amikor Bostonban la-
kást kerestem 1998-ban, és az
inga t lanügynök megtudta,
hogy magyar vagyok, elítélő
jelzőkkel illette Eisenhowert,
amiért 1956-ban nem segítette
a magyarokat. Az ötvenhatos
forradalom hatalmas erkölcsi
tőkét jelent nekünk, arról nem
is szólva, hogy szinte minden
amerikainak van ötvenhat
után érkezett magyar ismerő-
se, barátja, szomszédja.

M. J.: Én gyerekként érkez-
tem 1959-ben Amerikába. Rit-
ka, hogy valaki – magyarságo-
mat megtudva – ne említené el-
ismerően magyar ismerősét. A

műveltebbek pedig azonnal
szóba hozzák ‘56-ot. A beván-
dorolt magyarok megállták he-
lyüket. Ez komoly, ha szabad
mondanom, tőke.  Ezért fontos
lenne, hogy ötvenhatot 2006-
ban méltó módon megünnepel-
jük, és még jobban tudatosít-
suk, hogy mit tett Magyaror-
szág a szabadságért. 

O. A.: A művelt amerikaiak
tisztában vannak még a termé-
szettudományos eredménye-
inkkel is. 1956 után külön ma-
gyar klub volt a Harvardon az
ott tanító magyar professzo-
roknak. Most is nagyon sok te-
hetséges diák, doktorandusz
van az MIT-n és a Harvardon.
A bostoni Science Museumban

nagy hangsúlyt kapnak a ma-
gyar tudósok eredményei.

UFi: Az amerikai magyar
emigráció milyen szerepet
játszik a Magyarország-kép
alakításában?

M. J.: Talán magyar tulaj-
donság is, hogy egyénileg sike-
resek vagyunk, de közösségben
nehezen viseljük egymást. Így
nehezebb a lobbitevékenység
is, mert hiányzik a kellő együtt-
működés. A generációváltás
hozhat előrelépést kint és itt-
hon is. De ehhez szemléletvál-
tozás kell: bizonyos mértékig
el kell térni a kárpát-medencei
nemzetfelfogásunktól és nem
tehetjük a nyelvet, legalábbis
Nyugaton, a nemzethez tarto-
zás elsőszámú követelményévé.
Ez nem azt jelenti, hogy ne
próbáljuk a nyelvet megtarta-
ni, ahol csak lehet. Egyre több
az olyan másod-, harmad- és
negyedgenerációs magyar, aki
már egyáltalán nem beszéli
ősei nyelvét, de érdeklődése,
gyökereinek megtalálása nagy
előny lehet számunkra. Ezek a
fiatalok kapcsolataikon, be-
ágyazottságukon keresztül már
teljesen beilleszkedtek a kinti
életbe, de ha meg tudjuk őket
fogni, ha felkeltjük az érdeklő-
désüket, jelentősen szélesíthet-
jük Magyarország kapcsolati
hálóját.

M. T.: Gondnak látom, hogy
Magyarországnak nincs igazán
jó lobbija az Egyesült Államok-
ban. Legalább két-három na-
gyobb, egymással nem mindig
jó viszonyban lévő magyar tö-
mörülés van, és ez megnehezíti
a hatékony érdekkijárást.

O. A.: Az örmények példája
mutatja: lehet  működő lobbi-
hálót kialakítani örmény kötő-
déssel bíró emberek segítségé-
vel. Valami hasonlóval sokkal
hatékonyabban tudnánk egy-
egy Magyarországgal vagy a ha-
táron túli magyarokkal kapcso-
latos döntést befolyásolni.

– ABLONCZY BÁLINT,
BENKŐ LEVENTE CSONGOR

Magyarics Tamás: Magyar nemzetstratégiai
szempontból szerencsétlen helyzet, hogy az USA
– mint egyetlen világhatalom – régiónkban elsõd-
legesen a stabilitásban, a status quo fenntartá-

sában érdekelt. Ezért a határontúlimagyar-
kérdésben való magyarországi kiállást mint a

stabilitást fenyegetõ tényezõt értékeli
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ár 2002 január elején
szívükbe zárták a kül-
kapcsolatok világában

járatosak az akkor még ellenzék-
ben lévő Szili Katalint: három év-
vel ezelőtt az Országgyűlés jelen-
legi elnöke is keményen kivette
részét az éppen aktuális román-
(és nem mellékesen határon-
túlimagyar) ellenes kampányból.
A mostanában pártok felettisé-
gét, kompromisszumkészségét
hangsúlyozó Szili akkor így fogal-
mazott: „…a külföld helyett in-
kább a vidéket kellene járnia (Or-
bán Viktornak), hogy lássa, az
emberek nagy része minimális
bevételekből éldegél. Keserű íze
lesz ebben a helyzetben a szabol-
csi almának és a makói hagymá-
nak, főleg ha ezeket román feke-
temunkások szedik majd.”

Szili Katalin 2002 óta tartó
házelnöki mandátuma alatt
többtucat külföldi látogatást
tett, ezek nagyobb része jól szol-
gálta a magyar érdekeket. Az el-
múlt hónapok külpolitikai baki-
jai azonban alaposan megnehe-
zítették a magyar diplomácia
dolgát – mutatott rá egy neve el-
hallgatását kérő külügyminiszté-
riumi tisztviselő, aki szerint a
Gyurcsány Ferenc-i rögtönzések
miatti rendszeres tűzoltás mel-
lett különösen kellemetlen volt a
házelnök asszony szaúd-arábiai
látogatásának lemondása. Mint
ismeretes, a miniszterelnök kije-
lentése miatt Szaúd-Arábia visz-
szahívta nagykövetét (aki egyéb-
ként mai napig nem tért vissza
hazánkba). Ezek után Szili Ka-
talin sem látogatott el a vahab-
bita királyságba; lemondását
először belpolitikai okokkal ma-
gyarázta. Nem tudjuk, hogy fo-
gadták volna-e Szaúd-Arábiá-
ban: ha igen, akkor el kellett vol-
na menni, hogy a helyszínen
kérjen bocsánatot, ha pedig
nem, akkor a szaúdi elzárkózás
beismerése lett volna az egyenes
út – vélte a magyar diplomata,
aki szerint az elmúlt évek egyik
legkomolyabb kárát okozta a mi-
niszterelnöki gúnyolódás és a

házelnöki sumákolás. Így hát ri-
jadi nagykövetünknek, Tölli Ist-
vánnak csak a magyarázkodás
maradt, amikor a Magyar Nem-
zet február 21-iki számában „a
látogatás elhalasztásáról” be-
szélt.

Nem volt sikertörténet Szili
Katalin szintén februári, szíriai
látogatása sem. Mohammad
Nadzsi el-Otari miniszterelnök-
kel és Faruk as-Saraa külügymi-
niszterrel történt tárgyalása
után a házelnök Szíria szerepét
„fontosnak” nevezte a közel-kele-
ti békefolyamatban és támogatá-
sáról biztosította Szíria „jogos”
libanoni követeléseit.  

A bökkenő csak az, hogy az
Egyesült Államok és Franciaor-
szág nemrégiben közös erővel

vitt át egy határozatot az ENSZ
Biztonsági Tanácsán, amely a
szíriai csapatok libanoni kivonu-
lását követeli. Az EU-nak is van
saját – az amerikainál kevésbé
kemény – álláspontja Szíriával
kapcsolatban, de a házelnöknek

sikerült egy harmadik (a ma-
gyar/európai és amerikai érde-
keket egyaránt sértő) felfogást
képviselnie. A szíriai igények jo-

gosságát elismerni legalábbis
óvatlanság Rafik Hariri libanoni
miniszterelnök – a szír titkosszol-
gálat által szervezett – meggyil-
kolását követően. Így vélekedhe-
tett az amerikai külügyminiszté-
rium is, amely a nyilatkozatot kö-
vetően több alkalommal jelezte a
washingtoni magyar nagykövet-
ségnek fenntartásait, és finoman
érzékeltette, hogy Szili szavainak
„helyreigazítását” várja. Nem vé-
letlen tehát az sem, hogy a Ma-
gyar Hírlapban március 3-án
megjelent interjújában George
Herbert Walker budapesti ame-
rikai nagykövet „visszafogottan
nyilatkozott” Szili szíriai látoga-
tásáról. 

A formákra hagyományosan
érzékeny japán diplomáciát is si-
került megsértenie Szili Katalin-
nak – von keserű mérleget a már
idézett külügyi tisztviselő. Min-
den köztársaságielnök-jelöltek
legesélyesebbike ugyanis márci-
us elején már harmadjára
mondta le Japánba tervezett lá-
togatását. 

Forrásunk szavait megerősíti
Abe Hiroshi, a budapesti japán
nagykövetség első titkára is. A
lapunknak nyilatkozó diploma-
ta elmondta: először tavaly ősz-
szel várták Szilit Japánba, de
legkésőbb most, a japán költség-
vetési év végén (Japánban ápri-
listól márciusig tart ez az idő-
szak) szerettek volna vele talál-
kozni. A körültekintően fogal-
mazó Abe Hiroshitól azt is meg-
tudtuk: belpolitikai okokra hi-
vatkozva maradt el a látogatás,
amely meglehetősen kényelmet-
len helyzetbe hozta a japán fe-
let. A program ugyanis már ösz-
szeállt, a magas szintű találko-
zókat, tárgyalásokat le kellett
mondani. Ennek ellenére a dip-
lomata „reméli”, hogy a ma-
gyar–japán kapcsolatok „to-
vábbra is jók maradnak”. 

Ezt reméljük mi is, meg azt,
hogy a jelölt-asszony összekapja
magát. 

A köztársaság higgadtabb el-
nököt kíván.               – A. B. A.
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Lapzártánkkor még képtelen volt jelöltjéről
dönteni az MSZP a köztársasági elnök szemé-
lye körüli koalíciós nézeteltérés miatt. Minket
azonban ez nem zavar abban, hogy az egyik
legfőbb esélyes, Szili Katalin házelnök asz-
szony külpolitikai tevékenységét vegyük gór-
cső alá. A gyereket vigyék el a lap közeléből,
csak rosszakat álmodna.

Szili Katalin a külpolitikai porcelánboltban • Megsértett
japánok, tartózkodó amerikaiak

Házelnöki
különpolitika 

George Herbert
Walker budapesti

amerikai nagykövet
„visszafogottan 

nyilatkozott” Szili
szíriai látogatásáról
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edig minden jól indult – a
fizikusból politikussá
avanzsált Akajev 1990-től

irányította az országot. Azt ígér-
te, hazájából második Svájcot
csinál, de a függetlenség meg-
szerzését követően a korlátozott
gazdasági potenciállal rendelke-
ző Kirgizisztán mégsem vált szu-
pergazdaggá (2003-ban a GDP
1700 dollárt tett ki). Politikai ér-
telemben viszont, a közép-ázsiai
viszonyokhoz képest, relatíve
szabadság honolt – azaz ellenzé-
kieket nem kínoztak halálra.

A február végén és a március
közepén megtartott parlamenti
választás nem okozott nagy meg-
lepetést – az EBESZ megfigyelői
megállapították, hogy a hatalom
a listákról ellenzéki jelölteket
húz ki, s nyomást gyakorol az

amúgy is gyenge ellenzéki médi-
ára. Ugyanakkor a helyi lakos-
ságban visszatetszést keltett,
hogy az elnök indította a válasz-
táson a gyerekeit, testvéreit, sőt,
sógornőit. Akajevnek ezzel a hú-
zással egyszerű célja volt: az új
törvényhozás alkotmánymódosí-
tással hosszabbítsa meg az elnö-
ki megbízatását. Amikor a máso-
dik forduló után felerősödtek a
tiltakozások, főleg délen (Osban
és Dzsalalabádban elfoglalták a
helyi adminisztráció épületeit),
Akajev az ellenzéket a kábító-
szer-maffiával és az iszlám szélső-
ségesekkel hozta összefüggésbe.
A tiltakozókat a szegénység, no
meg az a kláni-törzsi összetarto-
zás vitte ki az utcára, amely
mind a mai napig erős. Egy ide-
ig úgy tűnt, hogy az ellenzéki

megmozdulások lokalizálhatók
délen – amely terület falusia-
sabb, vallásosabb és ahol nagy-
számú üzbég kisebbség él –, és
nem fogják elérni a gazdagabb,
világiasabb és szovjetizáltabb
északot, ahol a főváros, Biskek
található.

De nem így történt. A több
ezresre duzzadt elégedetlen tö-
meg a fővárosban március 24-
én megtámadta és elfoglalta az
elnöki és miniszterelnöki hiva-
talt, s ez elég volt ahhoz, hogy a
rezsim összedőljön. Akajev és
családja Kazahsztánon keresz-
tül elmenekült, és Moszkvától
kért s kapott politikai menedék-
jogot. Az egynaposra sikeredett
forradalom győzelmének gyor-
sasága még magukat a résztve-
vőket is meglepte.

A kirgiz ellenzék – a poszt-
szovjet térségre jellemző módon
– nem a rendszeren kívüli, no-
name emberekből áll. Azok,
akik ma átvették a hatalmat,
évekkel ezelőtt mind az „elnök
emberei” voltak: Kurmanbek
Bakijev miniszterelnök, Roza
Otunbajeva külügyminiszter és
hazája nagykövete, míg az ex-
kágébés Feliksz Kulov tábornok

alelnök és nemzetbiztonsági mi-
niszter. A szakértők arra is rámu-
tatnak, hogy itt, ellentétben Grú-
ziával és Ukrajnával, az ellenzék
nem egységes és nem készítettek
forgatókönyvet arra nézve, mi
történjen a hatalomváltás után.
Annyi bizonyos, hogy az új kirgiz
vezetés meg akarja őrizni a jó
kapcsolatokat Oroszországgal.
Habár a nagy testvérrel nincsen
közös határ, 2001-ben az orosz a
második hivatalos nyelv rangjára
emelkedett, a lakosság egyötödét
kitevő orosz anyanyelvűek nagy
része pedig magasan képzett
munkaerő.

A gyors állami fordulatban
szerepet játszott az általános
szegénység, a mindent átható
korrupció, és Akajev azon meg-
győződése, hogy hatalmát senki
és semmi sem veszélyezteti. A
nagy kérdés az, hogyan reagál-
nak a kirgiz forradalomra és az
itt lassan, de biztosan elinduló
politikai változásokra szovjet
Közép-Ázsia teljhatalmú urai:
vagy engednek a korszellemnek
és országaikban nagyobb sza-
badságot biztosítanak, vagy
pont fordítva – bekeményíte-
nek. – LAGZI GÁBOR

türk nyelvet beszélő, szun-
nita muzulmán kirgizek
által lakott területeket

Oroszország a 19. század
második felében hódította meg.
A Kirgiz Szovjet Szocialista
Köztársaság 1936-ban alakult
meg, s ebben a korszakban a
terület szocialista típusú mo-
dernizáción esett át. 1991-ben a
birodalom romjain jött létre a
független Kirgizisztán, ahol a
hatalom továbbra is a kommu-
nista nómenklatúrából verbu-
válódott emberek kezében
maradt.

Az Akajev-rezsim viszonyla-
gos stabilitást tudott teremteni,
és sikerült elkerülnie a szomszé-

dos államok rákfenéit
(Türkmenisztán – személyi kul-
tusz, Üzbegisztán – izoláció,
Tádzsikisztán – polgárháború).
Szeptember 11-e után mind
Oroszország, mind az USA
katonai bázist létesített az
országban (a rossz nyelvek
szerint az utóbbiban nem is az
afgán, hanem a kínai helyzetet
kísérik figyelemmel). A poszt-
szovjet közép-ázsiai térség a
hatalmas földgáz- és kőolaj-
készleteknek, valamint stratégiai
fekvésének köszönhetően (Irán,
Afganisztán) még sokáig a volt, a
jelenlegi és a jövendő nagyha-
talom (Oroszország, USA, Kína)
versenyfutásának színtere lesz. 

Nagyhatalmi játszma

Grúzia és Ukrajna után hatalomváltás Kirgizisztánban is

Az egynapos
forradalom
Mit is tudtunk eddig a közép-ázsiai volt szovjet
köztársaságról, Kirgizisztánról? Tien-san hegy-
ség, Csingiz Ajtmatov író. 2005 márciusától eh-
hez a listához hozzátehetjük, hogy a térségben
elsőként – nagyobb szabadság és jólét jelszavá-
val – a nép megdöntötte az „intelligens diktá-
tor”, Aszkar Akajev vezette rezsimet.
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z utolsó békeév, melyben a
szakmai munkát nem fe-
nyegette forrásszűke, va-

lamikor az ezredforduló táján
lehetett. Be kellett osztani a
rendelkezésre álló éves állami
támogatást, de kellő gondosság-
gal és figyelemmel mindenre
jutott: az intézmény működte-
tésére, kutatások elvégzésére,
kisebb fejlesztésekre (számító-
gépek egy részének cseréje).

Következett az első csapás: a
működési költségeket nem in-
dexálták az inflációval. Meg
kellett szorítani a nadrágszíjat.
Tényleg: miért is nem korlátoz-
tuk eddig a munkatársaink te-
lefonköltségeit? Nosza, min-
denki kódot kapott és pénzke-
retet a telefonokhoz. Igaz
ugyan, hogy fel kellett venni
még egy embert, aki ezt figyel-
te, de akkor is: fő a hatékony-
ság!

Eggyel több 
vagy kevesebb
Miután kevésnek bizonyult a
működési forrás, meg kellett

válnunk az irodákat takarító
cégtől is. Csak miután a sarkok-
ban a korábbinál nagyobb mér-
tékben kezdtek felhalmozódni
a szeméthegyek, szántuk el ma-
gunkat két kutató kirúgására.
Eggyel több vagy kevesebb ku-
tatás: meg se látszik, majd a
szakirodalom másodelemzésé-
vel teljesítjük a feladatot, me-
lyet ők végeztek. E két helyre
felvettük a korábban céges
mezben takarító asszonyokat.
Ők is elégedettek voltak, a köz-
szolgálat mégiscsak nagyobb
biztonságot nyújt. Mi se jár-
tunk rosszul: végtelennek tűnő

hetek után ismét használatba
vehettük az irodai szemétkosa-
rakat.

A következő évben azonban
a működési források mértéke
nem hogy nem változott, ha-
nem húsz százalékkal csök-
kent. Először roppant bosszú-
sak voltunk, de aztán beláttuk,
hogy korábban olyan megtaka-
rítási lehetőségeket mellett
mentünk el szó nélkül, amelye-
ket egy kezdő takarékszövetke-
zeti alkalmazott is észrevett vol-
na, minden különösebb
erőfeszítés nélkül. Most már
nem csak azt ellenőriztük,

hogy mennyit beszélnek mun-
katársaink telefonon, hanem
azt is, miről. Igaz, hogy a ma-
gáncélú hívások ellenőrzésére
ismét fel kellett venni egy em-
bert, de az így kieső kutatási
feladatot ráraktuk a maradók-
ra: a munka iránti elkötelezett-
séggel járhat együtt egy kis ott-
honi többletmunka is, ugye.

Sorköz nélkül
Rájöttünk, hogy még hatéko-
nyabbak leszünk, ha az intézet-
ben nyomtatásnál alkalmazott
betűnagyságot 8-asra vesszük
és kioperáljuk a szövegszerkesz-

A mi kis intézményünk kutatóintézet, melynek feladata elsősorban a
kormányzati-minisztériumi döntések előkészítésének segítése háttér-
számításokkal, kutatási eredményekkel. Az alábbi sorok olyan, a köz-
szférában tevékenykedő vezetőknek kívánnak segítséget nyújtani,
akik szeretnének hatékonyak és versenyképesek lenni.

Elvonás itt, megszorítás ott  • Hogyan spóroljunk a személyzeten? 

Menedzser a közszférábanA
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tő programból a szimplánál na-
gyobb sorközöket biztosító op-
ciókat, mert így kevesebb papír
fogy. Persze, az intézkedés be-
vezetésénél körültekintő mó-
don jártunk el, és költség-ha-
szon elemzést végeztünk. Szá-
mításaink szerint az intézkedés
következtében felírt erősebb
szemüvegek után fizetett mun-
kaadói térítések elhanyagolha-
tóak a megtakarításokhoz ké-
pest. Elégedetten dőltünk hát-
ra: ismét innovatívak és hatéko-
nyak voltunk!

A következő évben tovább
csökkent az állami támogatás.
No, ekkor már felmentünk a
magas hivatalba panaszra. Azt
a választ kaptuk, hogy ami tör-
tént, nem elvonás, nem meg-
szorítás, hanem „nagyszerű le-
hetőség a racionálisabb műkö-
dés megszervezésére”. Hiába, a
hivatallal valóban együtt adja
az észt a Jóisten! Mert ahogy
újólag körbenéztünk, valóban
egy sereg, a fényűzésre utaló je-
let találtunk. Igaz, hogy iroda-
szert már tavaly sem adtunk,
csak a legszükségesebbet, de
ezek újrahasznosításáról nem
gondoskodtunk. Ott van példá-
nak a gemkapocs. Hát milyen
jogszabály tiltja, hogy az irat-
tárban dologtalanul lebzselő
kapcsokat ne állíthatnánk is-
mét csatasorba? Jelenleg is az
az eljárásrend, hogy minden
hónapban minden szervezeti
egység kap egy órát: amennyi
kapcsot ez idő alatt az irattár

szabad rablásából nyer, azt a
következő évben szabadon fel-
használhatja. Így új intézményi
erőforrásokat nyerünk, a mun-
katársak gazdálkodási szabad-
sága növekszik. Megint min-
denki jól jár!

Leépítések gondokkal
Persze, arra is rájöttünk, hogy
ésszerűbb időbeosztással kell
élnünk, hiszen nem véletlenül
találták fel a nyári időszámí-

tást: a napsütéses órák csökke-
nésével nő az áramszámla. Így
telente 9-re járunk és már 3-
kor indulunk haza. Cserébe
nincs nyári szabadságra lehető-
ség, és már hajnali fél hatkor
nyitunk, este 9-ig pedig nincs
megállás. Kiszámoltuk: ponto-
san kijön az átlagos napi 8 óra.
Sőt: mint mindig, most is csak
nyertünk, mert a világítótestek
idegesítő zúgása és szemzavaró
vibrálása megszűnt. Természe-
tesen rendszeresítettünk 10-15
zseblámpát arra az esetre, ha
nagyon felhős az ég, de így is
megéri!

Az elmúlt év végének zseniá-
lis húzása volt a 65 éven felüli-

ek elküldésének ötlete. Nem is
értjük, miért nem merült ez föl
előbb. Egy idős kolléga nyugdí-
jazásából felszabaduló keret
két pályakezdő fiatalnak is
elég. Melyik háziasszony ne
kapna a lehetőségen, ha egy ki-
ló liszt áráért két kilót is szerez-
het? Úgy látom, a legtöbb öreg
szó nélkül tudomásul vette a
dolgot. Így is van rendjén: egy
racionális intézkedéssel szem-
ben nehéz jól védhető érveket

találni. Mindössze egy hölggyel
gyűlt meg a bajunk, mert se-
hogy sem tudjuk bizonyítani,
hogy idősebb az általa meg-
adottnál. De vele viszonylag
hamar dűlőre jutottunk, a
morgást pedig elintéztük azzal,
hogy lépést kell tartanunk kor-
ral. Nem lehet örökké tanult és
tapasztalt szakemberekkel dol-
gozni, a fiatalos pörgés is na-
gyon fontos intézetünk humán-
politikájában.

Újabb vágás
Igaz ugyan, hogy a pályakez-
dők nem tájékozottak és nem
ismerik a szakterületet, de azt
legalább két középfokú vizsgá-

val is bizonyított idegen nyel-
ven nem ismerik! Ráadásul
rendkívül rugalmasak: egy idő-
sebbnél mindig be kell kalku-
lálni, hogy most beteg a gyerek,
most vitték kórházba a felesé-
gét, és így nem lehet eléggé ha-
tékony a munkájuk. A pálya-
kezdők teljesítményét azonban
többnyire nem gátolják a csalá-
di kötelezettségek. 

Idén újabb vágással kellett
szembesülnünk: a kapott for-
rás az éves fenntartás negyedét
fogja fedezni. Csakhogy már
voltunk a minisztériumban és
tudjuk: idén cél a versenyké-
pesség! Ez az európai, modern
és haladó jelszó azt jelenti,
hogy miután EU-tagok va-
gyunk, szabadon pályázhatunk
kutatási pénzekért Brüsszeltől,
és azokból busásan fedezhető a
működés költsége is. Nem csak
a munkatársaink bérét számol-
juk el, hanem az egész intézet
összes telefon- és papírköltsé-
gét: az uniós döntéshozók sze-
mében még így is furcsán ala-
csonyak lesznek az igényeink.
Magától értetődik, hogy nem
mindig olyan témákra pályáz-
tatnak, amelyet mi is fontosnak
tartunk, de ha haladni aka-
runk és fel akarunk zárkózni
az Unió fejlett államaihoz, bi-
zony azt is kell kutatnunk,
amit ők. Ráadásul így már jö-
vőre megoldható, hogy a ma-
gyar kormányzatnak egy fillér-
be se kerüljön a fenntartásunk. 

– Z. B.

No, ekkor már felmentünk a magas hivatalba
panaszra. Azt a választ kaptuk, hogy ami
történt, nem elvonás, nem megszorítás, 

hanem „nagyszerû lehetõség a racionálisabb
mûködés megszervezésére”
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Hermann Róbert: 1848–1849
magyar háborúja. Múltunk,
2004. 4. szám, 108-145. o.
A szerző tudja, hogy mennyi pénz
volt Görgei Artúr retiküljében
1849. január 12-én, biztos infor-
mációi vannak arról, hogy a 18.
honvédzászlóalj nyári zsávolyru-
hái – üzemi baleset folytán –
eresztették a színüket és tisztá-
ban van egy hatfontos tüzérüteg
fogatolásához optimálisan fel-
használható bőrszíj hosszával is.
Hermann Róbert mindent tud a
szabadságharcról: ez nem újdon-
ság senkinek, aki látta a mágust a
tévében, vagy hallotta őt előadni.
Szeretjük a szuperlatívuszokat,
de itt elakad a szavunk, ennél
jobb összefoglalást a szabadság-
harc hadtörténetéről, három tu-
cat kurta oldalban még nem ol-
vastunk. A szerző mindent tud,
pörget-forgat, varázsol: olvasmá-
nyos, egyúttal kielégíti a ben-
nünk megbúvó ólomkatona-ön-
tőt, magyar hazafit és osztrákfa-
lót. És hát a végeredmény, amit
mindig is tudtunk: ha nincsen a
muszka, lenyomjuk Bécset, mint
a bélyeget. Ez a tanulmány túl
van azon, hogy kötelező legyen.

Aki nem olvassa, az egy Hegedüs
hadnagy, egy Zichy gróf, egy
Latour. Kötelező és kész. 

Márkus Béla: Hozsánna néked,
Wass Albert? Kortárs, 2005. 3.
szám, 114-128. o.
A szerző a határon túli magyar
irodalom egyik legjobb magyar-
országi ismerője, annak a debre-
ceni irodalomtörténeti iskolának
képviselője, amely nem napiál-
dozó a Jauss és Gadamer képével
díszített irodalomtörténészi házi-
oltár előtt. Olvashatóan és jól ír,
például. És éppenséggel idegen-
szívűséggel sem vádolható (ezt
csak egészen hülye olvasóink ked-
véért kellett leírnunk, a többiek-
től elnézést kérünk – a szerk.). A
czegei grófról két, vele foglalkozó
emlékkönyv kapcsán tesz fel kí-
nos kérdéseket. A Wass-életmű
irodalomkritikai értékelése alig
kezdődött meg, a körülötte bur-
jánzó mítoszok (öngyilkossága,
állítólagos Nobel-díjra jelölése,
külföldi ismertsége, háború alat-
ti tevékenységének természete)
ezt szinte lehetetlenné is teszik.

Márkus Béla alaposan dokumen-
tált, világos tanulmányban veri el
a port a Wass-biznisz haszonélve-
zőin, anélkül, hogy tiszteletlen
vagy kegyeletsértő lenne a halott
íróval. A tisztánlátás ugyanis nem
komcsi ármány, hanem legsajá-
tabb tulajdonunk. Olvassuk el te-
hát a Farkasvermet illetve a Halá-
los köd a Holtember partján-t és
nagyjából látjuk az oeuvre ívét –
ezt már mi mondjuk.

Kemény Bertalan: Interpelláció
az aprófalvak ügyében. Polgári
Szemle, 2005. február, 14-31. o.

A Szövetség a Polgári Magyar-
országért Alapítvány új lapjában
megdöbbentő tényeket sorol a
szerző, a Magyar Tanya- és Falu-
gondnoki Szövetség elnöke.
Jelenleg körzetesítés folyik, írja,
amelynek célja a „szakemberek”
által életképtelennek ítélt kistele-
pülések megszüntetése – legalább-
is erre utal az egyre jobban fel-
gyorsuló vonat- és buszjárat-meg-
szüntetés, iskola- és postabezárás. 

A föld már nem nyújt, nem
nyújthat megfelelő megélhetést (a
fölbirtokviszonyok amúgy is na-
gyon kedvezőtlenek, a 300 hektár
feletti gazdálkodóegységek az ösz-
szes egység 0,5 %-át teszik ki, még-
is a földterület 60,7%-át birtokol-
ják – a Horthy-korszakban ez a
két arány 0,2 és 32,6 volt). A szer-
ző hideg fejjel elemzi a kitörési le-
hetőségeket, mi mégis leginkább
a megszűnő falusi iskolák helyett
„közösségi terek kialakítását” ja-
vasló, tüntető gazdákat pocskon-
diázó miniszterelnöknek szeret-

nénk hasonló belátást és együttér-
zést kívánni – javíthatatlan re-
ménykedők vagyunk. 

Bónusz trekk
Lippai Péter alezredes: Magyar
könnyűgyalogság a második vi-
lágháborúban. Regiment, 2005.
1. szám, 12--15. o.
Furcsa figurák vagyunk, annyi
bizonyos: anno általános meg-
döbbenést keltettünk gimnáziu-
mi osztályunkban, amikor arcun-
kon némi pírral megmutattuk so-
rozási papírunkat, amelyen az
„A – Korlátozás nélkül alkal-
mas” pecsét díszelgett. Persze,
persze, tudjuk, hogy olajezrede-
sek, meg szabójánosésjuhászfe-
renc, a barom Kovács kiképző őr-
mesterről nem is beszélve. Mégis
rendes reakciósként megdobban
a szívünk, amikor néhány szent
őrült megpróbál úgy tenni, mint-
ha kerek lenne a világ, jól műkö-
dő magyar hadsereggel. A
cikkből megismerjük a határva-
dász- és hegyicsapatok megszer-
vezésének körülményeit, utólag
is szomorkodunk, hogy az 1941.
április 12-én bevetésre induló el-
ső magyar ejtőernyősvadász-zász-
lóalj jelentős része a szállítógép
lezuhanása miatt megsemmisült.
Borzongtunk a Halálzóna című
képriporton, amelyben a szolno-
ki 25/88-as könnyű vegyes zászló-
alj felderítői vetnek lest. Most
már legalább mi is tudjuk, mi-
lyen szempontok alapján kell a
tűzmegnyitás előtt a biztosítást
kijelölni.               – A. B. A., O. B.

Habzsolunk mindent, mi szemnek ingere,
finomságokat kínálunk az intellektuális
élvezetekre fogékony ínyenceknek: szabad-
ságharc legyen meg térerő. Más nem is kell. 

Olvasnivaló • Hogyan tovább, vidéki Magyarország?

Kortárs regiment



a valaki, hát az Elmúlt
Hatvan Év Amerikai
Ügyekben Illetékes

Egyetlen Magyar Megmondó-
embere mindenképpen megér-
demelte a gyurcsányi odafigye-
lést – kizárólag szakmai ala-
pon, persze. Örömünket csak
részben árnyékolhatta be a
tény, hogy pár nappal koráb-
ban testközelből volt szeren-

csénk megtapasztalni a Vátesz
szakmaiságát. Úgy alakult,
hogy kezünkbe került a tavalyi
év egyik amerikai bestselleré-
nek magyar kiadása – Bob
Woodwardnak, a The Washing-
ton Post sztárújságírójának az
iraki háborúról írt, Plan of
Attack című könyvéről van szó
– amely történetesen épp Avar
János tolmácsolásában jutott

el a hazai olvasóhoz. A Geopen
Könykiadó láthatólag annyira
megbízott Minden Amerikanis-
ták Veteránjában, hogy még a
lektorálás költségét is lefarag-
hatónak vélte. Rosszul tette. 
A Támadás Terve ugyanis az
(amerikai) angol nyelvet és
gondolkodást nem ismerő olva-
só számára kínszenvedés, a té-
mában otthonosabban mozgó
érdeklődő energiáit ellenben
leginkább az köti le, hogyan is
hangozhatott a szöveg eredeti-
leg. A könyv hemzseg az angol
szintaxis logikáját követő ma-
gyartalan mondatoktól, a pon-
gyola megfogalmazásoktól („ki
kell fejlesztenünk az iraki el-
lenzéki csoportokat”, „Bush
elnök, akinek 200 ezer főnyi
csapata volt a térségben”) és az
orbitális tárgyi tévedéseket tük-

röző félrefordításoktól („az
1983–88 közötti iraki-iráni há-
ború során”). Emellett Avar Já-
nosnak láthatólag komoly aka-
dályt jelentett egyes amerika-
nizmusok – különösen a sajá-
tos washingtoni politikai nyel-
vezet – átültetése is, ami jóko-
ra sutaságokban csúcsosodott
ki; mint azt a „többségi vezér”
példája mutatja (valójában kb.:
a Szenátus többségi képviselő-
csoportjának vezetője). Jellem-
ző, hogy egyes elnevezések kö-
vetkezetlenül, különböző for-
dításokban jelennek meg a
magyar kiadásban, így például
a CIA által a döntéshozók ré-
szére rendszeresen összeállí-
tott nemzetbiztonsági áttekin-
tés (National Intelligence
Estimate, NIE) a 222. oldal
korrektnek nevezhető „Nemze-

sak arc kell hozzá. Az
meg van neki. És a tag
már húsz éve ott ül a

Mikroszkóp élén. Pályázik és
nyer. Nem is akárhogyan. Erköl-
csi bizonyítvány nélkül (bünte-
tőeljárás folyik ellene), felsőfo-
kú szakirányú képesítés nélkül,
érettségi nélkül, egy állítólag va-
lahol létező, Rózsahegyi Kál-
mán által kiállított igazolással –
hogy ő mégiscsak színész vóna.
Ami még az állampárti időkben
érthető, munkásokat a… min-
denhová. A személyre szabott
pályáztatás is gond, ám a fő
probléma a minőséggel van.

A rendszerváltás után a ma-
gát intellektuális humor, a ma-
gas kultúra, a nyugatos művé-

szet védelmezőjeként megjelölő
finnyás SZDSZ (valójában Pa-
dö-dö Párt) a közéleti giccs ezen
formáját nem kifogásolja, mi
több, tapsikol hozzá. 

A Van nekem egy csíkos ga-
tyám, illetve a Józsi, Józsi hol
vagy? című hallhatatlan művek

emblematikus figurája egyéb-
ként igazán fennkölt célért száll
harcba: „harc az emberi buta-
ság ellen, a humánum védelme,
a hétköznapi kisember érdekei-
nek védelme”! Nettó kádáriz-

mus. József nem ismer tréfát se
így, se úgy. A vele szemben meg-
fogalmazott mindennemű kriti-
ka antiszemitizmus, ugyanak-
kor társulata előszeretettel élce-
lődik közszereplők testi fogyaté-
kosságain. Az efféle kacagtató
mókák mellé pedig az a Defekt

Duó dalol, amely már 1988-
ban elnyerte a Szocialista Kul-
túráért (nem vicc, volt ilyen) ki-
tüntetést. Bár kissé lehangol,
hogy jobb sorsra érdemes 
fiatalok is nevüket adják a 

Mikroszkóp Színpad zöld
akrilöltönyös kultúrájához,
azért az megnyugtató, hogy
Bődöcs Tibort vagy Kőhalmi
Zoltánt már többen ismerik a
Godot dumaszínházból, mint
mondjuk a Sas által páratlan
tehetségnek kikiáltott Kulcsár
Tamarát vagy Aradi Tibort.
Ugye.

A M i k r o s z kó p - j e l e n s é g
ugyanakkor kultúrtörténeti re-
likvia. Ha képesek vagyunk csi-
peszünkkel kiemelni ezt az ide-
gen testet a kabaré műfajából,
és felnyitjuk a vákuumcsomago-
lást, kapunk valamit a kora
nyolcvanas évek görcsös nevet-
tetni akarásának szomorú lég-
köréből. Az „az a vicc, hogy fü-
tyi” típusú dramaturgia már
legalább negyven éve hálás vá-
lasztás Mikroszkópon innen – s
amint Székhelyi József hím-
vesszőzésével jelezte – már az
SZDSZ köreiben is. Csak re-
mélhetjük, hogy ez a fajta izé
akkor sem lesz a nevettetés eta-
lonja, ha lekerül róla a kaki-pisi
ködmön. A poén nélküli humo-
rizálás műfaja ugyanis már fog-
lalt, Farkasházy Tivadar régen
einstandolta.  – ZABÁNSZKY ERVIN
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Tüntetés Sepsiszentgyörgyön a magyar kormányzati nem ellen
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Sas József puszta létezése a Nagy Endre nevével
fémjelzett magyar kabaré antitézise. A színész-
mesterség szorgos kubikosa életművének mottó-
jául is választhatná az internacionálé vonatkozó
passzusát: semmik vagyunk, s minden leszünk. 

Díjazott művész • Vákuumcsomagolt kárdárizmus

Mélyrepülésben
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Az idei március 15-i kitüntetettek listáját vé-
gigfutva elégedetten nyugtáztuk, hogy egy
lovagkeresztecske erejéig Avar János is ré-
szesülhetett a Nagy Szociálliberális Tábor-
tűz melegéből. 

A ballib szürkeállomány patológiája

Az utolsó keresztes lovag

A Van nekem egy csíkos gatyám, illetve 
a Józsi, Józsi hol vagy? címû hallhatatlan
mûvek emblematikus figurája egyébként

igazán fennkölt célért száll harcba
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John Lennon: Acoustic
EMI
A Beatles utáni Lennon min-
dent megtett azért, hogy a Beat-
les-paradigmán kívüli alkotó-
ként is értelmezni lehessen. Er-
re volt egy szűk évtizede, és jó
néhány eszköze: világbotrányt
keltő mondatok, pucér nyilatko-
zatok és, nem mellesleg, 4-5
igen komoly sláger. Kár, hogy
ezekről esik kevesebb szó: a
Beatles utáni Lennonról egy
nagypofájú hippi képe villan be
az egyszeri polgárnak, aki mel-
lett mindig ott áll, véletlenül se
lóg ki a képből Yoko Ono, a vi-
lágtörténelem legnépszerűtle-
nebb nője. Pedig jobban állna
neki a „boldog” titulus is, mint
IV. Károlynak, de még csodát se
nagyon kéne keresni. Az akusz-
tikus lemez valóságos fiókkotrás
eredménye. A húzószámok
(Working Class Hero, Cold
Turkey, Imagine) mellett ritka-
ságok sorakoznak a lemezen (az

itteni csupasz Real Love-ból
maszterolták az 1996-os Beatles
Anthology vezérszámát, de új a
My Mummuy’s Dead is). Aki
kincset akar fölfedezni, csalódni
fog: csak egy-két zseniális szám
marad a fiókokban, ráadásul az
idő is érződik a felvételek minő-
ségén. Ezeket a tökéletesen elő-
adott klasszikusok azonban
mind ellenpontozzák. Ja, és kö-
zel nem érzi az ember az újabb
rókabőr intézményét.

The Donnas: Gold Medal
Warner
Négy kiskiadós stúdióalbum
után, három évvel ezelőtt jelent
meg az amerikai lánykvartett
(mindannyian 1979-es évjáratú-
ak!) első major kiadós albuma.
A Spend The Night korrekt kis
album volt, bár nem az addigi
legjobb. Az albumot körülvevő
profizmus viszont ismertté tette
a Donnast ott, ahol szeretik a
klasszikus, autóbanhallgatós,
fejlóbálós rockzenét. Igen, még
Európában is. Nos, itt van az új
lemez, ami nem előrelépés, de a
Donnast nem is ezért tartjuk.

Ezen a kategórián belül
(Ramones, Joe Jackson) nincs is
erre szükség. Ami új, talán a 70-
es évek pszichedéliája, de az ala-
pok nem változtak, és nagyon jó
van ez így: nyers, pajkos, sláge-
res, tiszta képletű/primitív (a
szimpátiától függően tessék be-
helyettesíteni) csajrock, és hát
ha ez lesz a r’n’r fejlődésének
végpontja, csak az elején fogunk
szitkozódni.

Beck: Guero
Universal
Ha behatárolhatatlan fiatal ze-
nészt (vagy inkább zenemű-
vészt) kell megnevezni, a fél
szakma Beck nevét ejti ki. A kü-
lönleges karriert több mint tíz
éve, éppen egy sztereotípiákra
(egyszámos kölyök, majd elmú-
lik) okot adó MTV-slágerrel
(„I’m a loser, baby…” – emlék-
szünk még?) kezdte az ifjú, az-
tán a következő, Odelay című
(máig a legjobb) lemeze után
máris a rock potenciális nagy
megújítóját látta benne az ame-
rikai sajtó, sőt: az amcsi rock-
termékekre rendszerint csak

fintorgó London is elfogadta a
különc kölyköt. Aki ezután be-
leszeretett a művészimidzsbe,
és szívatni kezdte a szakmát.
Beck mindig vigyázott arra,
hogy fordulatai mind-mind
száznyolcvan fokosak legyenek:
a hiphopos Odelay után jött egy
lassú, dalolós, countrys, másna-
pos album (Mutations), aztán
egy Prince-parafrázis igazi slá-
gerekkel (Midnite Vultures),
majd Sea Change néven jött új-
ra a Mutations világa – ezúttal
több folk-beütéssel. A most
megjelent Guero szintén az egy-
sima-egy-fordított elvet követi:
ez megint egy eklektikus al-
bum, Beck pedig mindig is
ezekkel aratta a legtöbb sikert.
A stíl definiálhatatlan: Beck az
elmúlt évtizedben úgy gyúrta
össze az angol és az amerikai
rockzenét a mezei folkkal, a
countryval, a hip-hoppal, a
kraftwerkes elektróval, hogy
ezeknek szálai már szinte fölis-
merhetetlenek a saját világá-
ban. Slágerből a szokásosnál
kevesebb van (Girl, E-Pro,
Scarecrow), gonoszul fülbemá-
szó dalokból annál több. A
csúcsszám a Scarecrow, amely
olyan, mint Michael Jackson
Thrillerjének klipje: rémisztő,
kellemes, lassú agyhalál. És a
legfőbb: Beck kezdi a tíz évvel
ezelőtti ígéreteket beváltani: a
13 számból ötben ki lehet mu-
tatni a műfaj eddig ismeretlen
irányait.                         – K. L.

LemezvágóLemezvágó

ti Hírszerzési Értékelése” után
a 496. oldalra az óvodás szintű
„Országos Hírszerző Becslés-
re” változott. A Gyöngyszemet
azonban a 415. oldalon helyez-
te el az ATV Újságíróklubjá-
nak Amerikai Ügyekben Illeté-
kes Hivatásos Főkonzultánsa,
ahol is a következő mondatot
adta Condoleezza Rice (akko-
ri) nemzetbiztonsági főtanács-
adó szájába: „Azt akarjuk,
hogy Irakot irakiak, mégpedig
az ASAP igazgassa”. Szinte lát-
juk Avar János mélyen baráz-

dált, gondterhelt homlokát:
láthatóan fogalma sem volt ar-
ról, mit jelenthet a rövidítés.
Ezért úgy döntött, valami
obskurus szervezetnek álcázza
az ASAP-ot, amely úgymond a
háború utáni Irakban kap

majd szerepet. Nos, nem vélet-
lenül nem hallottunk ilyen
szervezetről azóta sem. Ugyan-
is ha felütjük a kezünk ügyébe
akadó leggyatrább szótárt, ab-
ból is kiderül: az ASAP a rövi-
dítésekre igen fogékony ameri-
kai angol nyelvben az „as soon
as possible” kifejezést takarja.
Az Avar János által viccesen
félrefordított mondat tehát va-
lójában valahogy így hangzik:
„Azt akarjuk, hogy Irakot az
irakiak igazgassák, mégpedig a
lehető leghamarabb”. Ellen-

ben nem gondoljuk, hogy egy
másik jellemző Avar-baki, a
„brigade” (dandár) szónak a
magyar „brigád” kifejezésre
történt átültetése szükségsze-
rűen fordítási hiba lenne. Lás-
suk be: Avar Jánosnak a mo-
dern európai magyar
(nép)köztársaságért végzett, lo-
vagkereszttel honorált több év-
tizedes áldozatos (brigád)mun-
kája maradandó nyomot ha-
gyott Amerika-szakértőnk szó-
készletében.  

– BENKŐ LEVENTE CSONGOR

Úgy döntött, valami
obskurus szervezetnek
álcázza az ASAP-ot,
amely úgymond a há-
ború utáni Irakban
kap majd szerepet



z együttes neve Varga Miklóst
takarta. Ennyit invokációul:
megjelent Miklós, az éne-

kes király új, önálló CD-je. Cse-
metekert a címe, őszi juharfale-
vél-zsongásban Miklós a cse-
metéjével . „Gyereklemez a

»Vargamiki«-től?!” ujjonganak
anyányi csajok, pedig nem az. A
címadó nóta egy beteg kissráchoz
szól (a lemez bevétele pedig egy
szívgyógyászati gyermekalapít-
ványt segít); íme, a kép, a pazar
tehetségű, valaha vásott rocker
ma. Gyönyörű feleségű férj, két-
gyermekes apa, rendezett család
feje: ilyen figurák nem szoktak
szálkás színpadokon üvegből
whiskey-zni, mikrofonba böfögni
és nem megy tönkre a torkuk ne-
gyedszázad rablógarázdálkodás
után, mint a többieknek. 

Miklós kordzakója tiszta, fehér
pólóján mindig ott lebeg a Tria-
non előtti haza diszkrét ezüstje –
és mosolygós, és színjózan. Hang-
ja a férfiasan szőrös középfekvés-
ben, s a kényes, hipermagas re-
giszterben is megbízhatón járja a
csúcsokat. Ellentéte tehát a devi-
ancia sztárjainak, talán ezért sem
fut úgy a szekere. Énekesi teljesít-

ménye szuperlatívuszokban mér-
hető: ha hibát keresnék, legfel-
jebb az exponált hangvégi csuklá-
sok, az ún. „züfetz”-ek számát 
sokallnám. (Ilyenkor olyan
„révészsanyás” lesz a dal.)

A zenék rendben, főleg a gyors
nóták (az első kettő slágergyanús
volna, ha Varga Miklóst játszana
a kereskedelmi rádiók szindikátu-
sa), de Retzler Péter és Brindzik
József munkái változó színvona-
lú előadásban, néha progresszív
diszkó, máskor szintipop, megint
máskor rendes rockzenekari stí-
lusban szólnak. Az már Miklós
muzikalitásának próbája, hogy
melyikkel hogy boldogul. Jól, kü-
lönben. A szövegek… jaj. Azokkal
viszont baj van. 

Bródy az Istvánig, Dusán min-
denkor, Sülyi Péter az Omega kö-
zépső korszakában, Demjén na-
gyon gyakran, Horváth Attila pe-
dig a Koráltól Charlie-ig egyre in-

kább: minőséget alkottak. Aztán
ennyi, ők a magyar szövegírók.
Jelen lemezen Toldi Tamás jó
szándékú, szép ideájú rímes so-
rai érzelgős semmitmondássá es-
nek szét, szókészletének veleje a
mindig-sosem-újra-valaki-erő-
régóta-sors-lelked-világ sokszög-
gel fedhető le. Sehol egy történet,
alig találni főneveket, a „gyársza-
gú város”-hoz hasonló, sikerült
szinesztéziának nem lelem párját
a tizenegy számban. Dühítő,
hogy Varga Miklóst nem csapja
már a hóna alá egy tőkeerős pro-
ducer, aki igazi dobokat, valódi
fúvósszekciót, tuti szerzőpárost
pakolna mögé. Csúcsminősége
csúcsminőséggel találkozna. Neki
nem a csemetekertben volna a
helye, ahol magas nívóján egye-
düliként harcol az elemekkel. Re-
metekertben nem maradhat. 

Kellemes lemez ez, de Varga
Miklós többet érdemel.     – SZ. O.
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Veszedelmes viszonyok

Ukmukmuff
Mielőtt valaki rákezdi,
hogy Siófokon nincs is
színház, elmondanám,
hogy márpedig van.
Ugyanis éppen felújít-
ják a fehérvári Vörös-
martyt, s a társulat ezt
az időt tájoló formáci-
ókkal hidalja át.
Choderlos de Laclos
nevezetes Casanova-
története, a Veszedel-
mes viszonyok tehát a
helyi művházban kerül
színre. Szappanopera-
sztárokkal. 

örténik pedig, hogy Valmont
vikomt és egykori szeretője,
Merteuil márkiné puszta

perverz kéjből arra szövetkeznek,
hogy előbbi hímszerszámának
gyakori és változatos használatá-
val, utóbbi pedig gyilkos intrikáival

összevissza kavarja a XVIII. századi
Párizs szerelmespárjait. Nemtelen
célért nemtelen eszközökkel.
Mármost az élő színjáték (Örkény
fordítja így) mégse képernyő, hogy
valaki balra lenn tartson egy vörös
tizennyolcas karikát három
felvonáson át, így felső tagozatos
diákok és prűd aggok is gyanútlan
himbálnak, illetve nyögnek a
kényelem nélküli széksorokban.
Mindenki a Xantus Barbaráért jött
(ex-Família Kft.), aki meg nem, az
a Fehér Annáért (ex-Szomszédok).
Ha meg egyikért se, akkor fiatal
barátaim bizonyára az UFiban
már szemlézett mega-giga-sorozat,
a Jóban-rosszban miatt váltottak
jegyet, merthogy abban Gazdag
Tibor a főmájer. 

A hab pedig a szappanos
tortán, hogy mindezt Szurdi
Miklós rendezi össze, aki mögött
ugyancsak a Família Kft. (túl) sok
epizódja sorakozik főmű gyanánt.

Az előadás mégsem olyan Gór
Nagy-színitanodás gagyi. Nagyon
is kitalált, olajozottan pörög,
iszonyat próba- és koncentráció-
mennyiség lehet mögötte.
Temérdek levélrészlet hangbeját-

szásai közé ékelik a párbeszédes
drámaszöveget, szinte monda-
tonként vált az élőszó és a kulissza
magnóhangja. Aki semmit sem
ért ebből, az is érzékeli, hogy vir-
tuóz az együttes. (Valljuk be,
vagyunk így egypáran.) A dolgok
előrehaladtával javul a helyzet,
leesik pár húsz filléres mifelénk is.
És egypár ruha ugyanúgy.
Magam, bár felette kultiválom a

pucér (és szép) női test látványát,
mintha öncélú meztelenkedést
látnék. A csöppet husi szobalány
megkapó motiválatlansággal
válik anyaszültté, és akkortól már
tudom, hogy a szemrevaló Cécile
(Csizmadia Ildikó) is hamarosan
lecsupaszodik. És lőn! Mi több, a
harmadik részre a szövegét-fi-
guráját példásan hozó Barbit
(Tourvelné) is befűzik – naná,

hogy a fűzőből kibújva ő is bemu-
tatja kisplasztikáit. Így állunk,
ukmukfukk vetkőztetik a szín-
leányokat Siófokon.

És a fiúkat is. Bár Gazdag
Tibort fölösleges, őt artikulációja
épp eléggé lemezteleníti, hiába van
a vikomt alakja a helyén. Múltkor
a tv2-es szutymerákban dicsértem,
„színész keveredett a szereplők
közé”, de akusztikus színpadon
motyog és lustázik. Ellenben
Budaházy Árpád zavart hár-
faakrobata lovagja minden ízében
tetszett, sőt, neki még a szövegét is
értettük – ami az élvezeti értéket
nem befolyásolta kedvezőtlenül.

Lám-lám, szappansztárokkal
túl csúszós a talaj, befürödhet az
ember. A dramaturgiailag bo-
nyolított, rokokó képekkel,
szórendekkel nehezített nyelvezet-
tel nem azt kapja a néző, amit té-
vés műtermi színészeitől megszo-
kott. Csalódni fog tehát. Az elő-
adás megszabadul gátlásosságá-
nak ruháitól, elbillen a nagy be-
fürdés felé, aztán mégis megáll. 

Féllábon. Ameddig az anyaszín-
házi tatarozás ideje is kihúzható.

– O. SZ.

T

Temérdek levélrészlet
hangbejátszásai közé
ékelik a párbeszédes

drámaszöveget, 
szinte mondatonként
vált az élõszó és a

kulissza magnóhangja

Remete a kertben

Miklós, 
a király
Tizenhat évesen Hód-
mezővásárhelyre ki-
rándultam az osztály-
lyal. Este a főtéren
nyomták a rockot, egy
órával korábban alko-
hol hatása alatt se hit-
tem volna, hogy a VM
Bandre csápolok majd. 

A
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ost mindezt felejtsük el:
az 1848, ez a kiváló szá-
mítógépes stratégiai já-

ték bizony hatásosabban mutat-
ja be, mi is volt a szabadság-
harc, mint megannyi erőltetett
beszéd és gimnáziumi történe-
lemóra. Kifinomultságában
messze felülmúlja az egyébként
láthatóan mintául használt
Panzer General sorozatot, egy-
ben hadtörténeti kurzus a javá-
ból. Még akkor is, ha az esemé-
nyek az első néhány héttől és a
menetrendszerűen érkező orosz
beavatkozásoktól eltekintve a
játékostól függenek. Komárom
magyar kézen van, Gyulafehér-
vár az ellenségé, Jellasics jön és
menekül, Avram Iancu lázad és
támad – de hogy Görgei merre
vonul, hova összpontosítsuk
erőinket, az már a mi dönté-

sünk. Közben oktató célzattal
megkapjuk az adott hét valós
eseményeit is, elolvashatjuk a
tábornokok életrajzát, az erő-
dök történetét. 

A játék célja egyszerű és vilá-
gos: a magyar hadsereg fővezé-
reként megvédeni Magyaror-
szágot az osztrák–orosz invázió-
tól és a lázadó kisebbségektől.
Ezt megtehetjük egy teljes had-
járat során, amely 1848. szep-
tember 1-jén kezdődik, de töb-
bek között lejátszhatjuk a téli
vagy tavaszi hadjáratot is. A po-
litikai korrektség nem erőssége
a játéknak. A történelmi való-
ságnak megfelelően lehet ker-
getni „szerb rablókat a kukori-
cásban” és meg lehet támadni
a „mozgolódó oláhság” felleg-
várát a Bihar-hegységben (idé-
zetek a játékból). Aki eddig

nem tudta, az most rájön, hogy
nem csak az oroszok és az oszt-
rákok ellen harcoltunk 1848-
49-ben: az első csata – mint a
valóságban – a fellázadt 
szerbekkel zajlik le a Délvidé-
ken, akik Versecre és
Nagybecskerekre törnek. Bár
ha lehet egy tanácsot adni:
nem érdemes a kis harcértékű
szerb, román és horvát felke-
lőkkel vesződni az első időszak-
ban, a honvédek ugyan köny-
nyedén győzhetnek ellenük, de
akkor ki harcol az ellenség fő-
erejével, a jóval ütőképesebb
osztrák és orosz sorezredekkel?
A kulcs ebben van: először vé-
dekezni és építkezni kell, és ha
ebben sikeresek vagyunk, túlél-
hetjük az orosz fősereg 1849
nyári invázióját is. A teljes had-
járat ugyanis nem ér véget
1849 augusztusában, lehet
folytatni a végső győzelemig
vagy a szomorú végig. A gépi
intelligencia meglepően jó, sok-
szor okoz kellemetlen meglepe-
téseket, hajlamos a merész mű-
veletekre. Megtörténhet, hogy
míg Munkács, Kassa és Szat-
márnémeti még a kezünkben
van, Paszkievics már Debre-
cent ostromolja 40 ezer ember-
rel. A játék a nagy elődökhöz
hasonlóan körökre osztott, elő-
ször a magyar oldal lép, aztán
az osztrákok és szövetségeseik.
A térkép a szokásos hatszögek-
ből áll, grafikai színvonala a
kilencvenes éveket idézi, de ez
egyáltalán nem zavaró, mert
annyiféle tényezővel kell fog-
lalkoznunk, hogy nem hiá-
nyoznak a speciális effektu-
sok. Számításba kell vennünk
a csapatok lelkesedését és ki-
képzettségét, az időjárást, és
elsősorban az utánpótlást. El-
vágva bázisától a hegyek kö-
zött a legnagyobb és legjobban
felszerelt sereg is csúnya véget
érhet. Ha valaki több tippre
vágyik, olvassa el a telepítő
fájlok között található ismerte-
tőt (1848_manual), aki pedig
játék közben akarja kiismerni

az 1848-at, az meg kezdje az
oktató hadjárattal. A legjobb
ötvözni a kettőt, mert az oktató
hadjáratból jó pár dolog kima-
radt, és felépítése sem a legsze-
rencsésebb. 

Összességében azonban le a
kalappal a fejlesztők előtt, az
1848 rendívül jól játszható, ma-
gasabb fokozaton kihívás még
egy gyakorlott játékos számára
is. Vigyázat: könnyen okoz füg-
gőséget, vizsgaidőszakban nem
ajánlott! Ja, és még egy jó tulaj-
donság: ingyen letölthető a
www.48.hu címről, mivel az Ok-
tatási Minisztérium megvette a
jogokat és szabadon elérhetővé
tette mindannyiunk számára.
Nem tudjuk, mi bújt az OM-be,
de az ötlet dicséretes. Reméljük,
lesz a kezdeményezésnek folyta-
tása, téma ugyanis van bőven a
magyar történelemben: a Rákó-
czi szabadságharc, a tizenötéves
éves háború vagy éppen az I. vi-
lágháború. Hajrá 48-as Magyar-
ország, hajrá 48-as magyar
honvédek!                    – G. M.

Az évszámot bizony mindenki ismeri. Mind-
annyian voltunk március 15-i ünnepségen,
van valami halovány emlékünk a történelem-
órákról, és közeli kínos emlékként eszünkbe
juthat még Gyurcsány és a füttyös fiúk kopro-
dukciós ünnep-paródiája is.

JátékajánlóJátékajánló

M

Virtuális szabadságharc • Akár meg is nyerhetjük

Forradalmi gépi hadjárat
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motorizációval való ismerke-
désük érdekében papa vette
a paklit. Látszólag semmi

köze az autókhoz annak, hogy a
gyerek az ABC-ben a közelmúlt-
ban mutatóujjával jelezte, azt a
cornflakes-dobozt óhajtja. Megvá-
sárlás után derült ki, hogy a ku-
koricapehelyre tulajdonképpen
semmi szükség nem volt, azon-
ban a csomagolás a Crazy Taxi já-
tékszoftver legújabb verzióját tar-
talmazta. Miután szépen megette
a vacsorát, egyedül bújt a pizsa-
mába és ellenállt a testvérkonflik-
tusok menetrendszerű tettlegessé
alakításának, nem volt mit tenni,
installáltuk azt a szart. Végig az-
zal az arckifejezéssel dolgoztunk,
mint amikor a banán héját tuk-
málják belénk. Zúzós metál szól
aláfestés gyanánt, a képernyőn
sárga taxi lódul, nyilakkal próbál-
kozva gázoljuk halálra virtuális
stopposainkat. Nem kicsikém,
nem halt meg a bácsi, ez nem iga-
zi. Játszva tanul a gyerek? Játsz-
va. A kérdés csak az, hogy mit.

Csipszet zabálni. Na, azt biztos.
Én ugyan végérvényesen elvesz-
tettem a pokémonoknál és tini
nindzsáknál a fonalat, ám a ma-
gyar történelem hátán felkapasz-
kodó értékorientált marketinge-
sek egy pillanatra visszarántottak
a rajzolt figurák világába. A ja-
pán mangakultúra a honi uga-
ron huszárok, betyárok, királyok
képében, fű alatt támad. A szán-
dék itt is világos, a ropogtatniva-
ló mellé hazafias kártyajátékot
csomagoltak a szerencsétlen kis-
korúak számára. Nem tudom,
hogy a Crok figurák (zöld kroko-
dilok) a Minimax csatornán pók-
emberként ugrálnak-e a torony-
házak között. Ami tény, ebben a
játékban a mocsári ragadozók
mások mellett Szent László ki-
rályt (a megmentő), Nagy Lajost
(négy tenger) meg Dózsa Györ-
gyöt (égő tekintet) alakítják. Való-
színűleg előbb válik bizonyítottá
a nagy Goldbach-sejtés, mint az,
hogy az itt leírt szabályrendszer
alapján értelmes játék kereked-
het. „Ha egy Crokodat legyőzik,

kihívhatod az ellenfelét, úgy,
hogy őt kiteszed a kezedből, a
harc típusát te határozod meg,
ha nyersz, a megmentett Croko-
dat vedd vissza a kezedbe.” Eh-
hez jön még a lap alján büszke
eleink számokban kifejezett
erénymutatója, úgymint: power,
intelligence, reflex. Egyetlen iga-
zodási pont maradt: a bal felső-
ben, ahol az autós kártyában a
KGST szerepelt, ott most Szent
István király koronája ragyog.
Terveztem, hogy a gyerekeket
egyszer beviszem a Parlament ku-
polatermébe. Erről nem tettem
le, de előjátékként most már nem
csak a honfoglalásról, meg az ál-
lamalapításról kell 3.0 verzióban
szólnom, hanem arról is, hogy az
a két huszár crok, akik az akvári-
um két oldalán állnak, igazából
koronaőrök és ezért nincs bazi-
nagy zöld farkuk sem. 

Ilyen marketingsokk után már
szinte felüdülés-számba mennek
a gyermeklélek simogatását célzó
mesekönyvek. Ezekben nincs mö-
göttes megfontolás, sandaság,

hátsó szándék. A klasszikus me-
séket (Piroska és a farkas, Csipke-
rózsika, Jancsi és Juliska stb.) elv-
ből passzoljuk a bennük elrej-
tett brutális részek miatt. Tud-
ván pedig, hogy a sztori java ré-
szét a kicsik az illusztrációkból
veszik le (ez unalmas, ebben
nincsen kép), a habselyem kö-
töttárugyár modorában megfo-
galmazott rajzokkal terhes tör-
téneteket ugyancsak hanyagol-
juk. Mű és illusztráció minősége
között szoros összefüggést vél-
tünk felfedezni. Réber László
grafikai munkái számunkra leg-
alábbis garancia. Ez vonatkozik
Janikovszky Éva könyveire épp-
úgy, mint az emberileg és sport-
szakmailag egyaránt kitűnő
Csukás Istvánra és Lázár Ervin-
re. Ezek a mesék tekinthetőek
az optimális választásnak, a gye-
rekeket éppúgy érdekli, mint a
felolvasót. Meséikben egyálta-
lán nem kézenfekvő a következő
epizód (Bab Berci ránéz Rév Zo-
li pálinkájára). Legalábbis a fen-
ti szerzők munkáinak ismerteté-

se közben eleddig nem kért ar-
ra hallgatóságom, hogy nyissam
ki a szemem és folytassam. Ku-
riózumként megemlítendőek to-
vábbá azok a hiperrealista alko-
tások, melyeket a mese fogalma
már nem fed le teljes egészében.
Gyaníthatóan a gyermek itt már
csak másodlagos felhasználó,
azért – jobb híján – meghallgat-
ja. E műfajban kedvencünk a
Hervay Gizella által jegyzett Ko-
bak könyve. Csak a feeling ked-
véért álljon itt a Rágógumis-me-

se felütése: „Karcsi azt
mondta Kobaknak, hogy
csak akkor barátkozik
vele, ha visz neki egy rá-
gógumit. Kobak másnap
vitt Karcsinak egy rágó-
gumit. Karcsi erre meg-
mutatta Kobaknak az uj-
ját, ahol tegnap belevá-
gott.” Az írónő minden
bizonnyal az avantgarde
Örkény, Kassák, Wahorn
háromszögében bolyong-

hatott, amikor papírra ve-
tette: „a Kobak a búsuló kak-
tusszal utazik a teherautón és
jön velük szembe a kerekasztal
görkorcsolyán, rajta egy nagy
kerek kenyérrel.” Ó, Holle anyó,
ne hagyj el – halljuk néhány ré-
gi vágású pedagógus felszakadó
sóhaját. És nem csak a mesevá-
lasztásnál kell nagyon észnél
lenni. Mert a legtöbb értelmez-
hetetlen sztori kérdést szül. Nya-
ralóingatlanunk közelében két
éve üzleti vita áldozata lett a leg-
kurrensebb étterem. Konkrétan
felgyújtották, a pernye beterítet-
te a környéket. A zord valóság
vázolása helyett kicsinyeinknek
a szunyókáló szakács bácsi törté-
netébe csomagoltuk az esetet,
aki ugye nem figyelt a sütőre és
egy kipattanó szikra… Pechünk-
re a híradóban a nagyobb fiú lát-
ta a kiégett luxus terepjáróról
szóló riportot is. Hogy Tasnádi
úr bikanyakú, benzinlocsoló
pribékjéből miként lesz kukta-
gyerek vagy a lángoló terepjáró-
ból kenyérpirító, én nem tu-
dom.  – AMBRUS BALÁZS

Vagy tán egészen az

Nem mese ez, gyermek!
Kezdetben vala az autóskártya. KGST az ovális-
ban, alája tartozott a Trabant, a Wartburg,
Moszkvics, meg talán a kispolák. Mennyi van
beleírva, szállítható személyek száma… A Ferra-
ri meg a Porsche volt a mindenvivő, a mi ked-
vencünk mégis a 2CV4-es volt. Nyomtuk kifulla-
dásig kisgatyában a Rómaifürdő füvén.

A
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lmaimban beúszott néha a
szerencsi állomás zsúfolt pe-
ronja (egy méter húsz centi

széles murvasziget valójában),
ahová irtózatos hangzatok, füstfel-
hő közepette begördül a gőzmoz-
dony, majd pontosan homlokom
magasságában megjelenik a va-
gon első lépcsője. Oda kellett vol-
na felmászni. Indult a személy Új-
hely felé. A félelemnek egyszerű
oka volt: nem a mocsok vagy az is-
meretlenekkel való találkozás; a
vonat személytelenségét féltem. A
vonat ugyanis nem vár, mint arra
a költő igen helyesen rámutatott.
Az autó akkor indul, amikor mi
szeretnénk, villamosból jön má-
sik, de ha a vonatot lekéssük, ak-
kor jó esetben délután van még
egy, lekéssük nagyi tízóraiját, a
boltok nyitvatartását, az újhelyi
csatlakozást. S mint ahogy a nem
kellőképpen ismert Bajor Andor
írta, ha az ember Stockholmból
Fokvárosba utazik, Székely-
kocsárdon mindenképpen vár
vagy három órát. Ez így is van: bár
néha az ember hatot vár. Dsida Je-
nő Nagycsütörtökjéről csak azt
tudjuk, hogy zseniális vers, egyút-
tal azonban jelentős vasútlélekta-
ni tanulmányokról is tanúságot
tesz. Kocsárdon ötven évvel ké-
sőbb is ugyanúgy hunyorogtak a
várótermi lámpák, a bundabeke-
csekből iszonyatos szagok árad-
tak, nagykalapos cigányemberek
huzakodtak, fullatag sötét volt, és
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt. Várni azóta is gyűlölök. 

A túlzásba vitt Krúdy-kultusz-
nak nem vagyunk hívei, hiszen
Gyula bácsi is meg-megbotlott éle-
tében, tapsikolt például Károlyi
Mihálynak, de nyomában kényte-
lenek vagyunk elismerni: a vasút
volt az utolsó értelmes találmány
az emberiség történetében a ran-
divonal.hu előtt. Ennek igazolá-
sára elég annyi, hogy repülőgé-
pen szokásban van megtapsolni a
pilótát, ha leteszi a gépet. Én so-
hasem teszem: egyfelől az érdek
közös, a pilóta is élni akar, csak a
dolgát teszi. Ha a jegyre az volna
írva, hogy az út végén a gép eset-

leg oda lesz csapva a tehertermi-
nálhoz, és lángoló ruhájú embe-
rek ugrálnak ki a vészkijára-
tokon, akkor gondolkodnék a tap-
son, de addig nem. Ez is mutatja,
hogy az embernek természetelle-
nes állapota a repülés, közben szo-
rong és az út végét egyúttal a li-
dércnyomás végének is érzi. A ma-
sinisztát bezzeg senki nem tapsol-
ja meg, pedig megérdemelné.

Az intercici ugyanakkor nem
alkalmas a magyar múltban való
megmártózásra, az csak egy
gyorsvillamos, amelyben mindig
elromlik a légkondicionáló. És
bár Gyurcsány miniszterelnök úr
ígéretéből kifolyólag jó okunk
van remélni, hogy akár húsz év
múlva másfél óra alatt érünk
Pécsre, én elküldtem őt, hogy jöj-
jön vissza akkor, ha ugyanez idő
alatt Harkányba érünk. (Viszony-
lag friss élmény: Párizs–Brüsszel
egy óra húsz perc, félóránként
egy vonat, három embernek úgy-
szólván szarért-húgyért.) A sze-
mélyvonat az igazi. Tessék kipró-
bálni – amíg van – a Siófok–Ka-
posvár vonalat (Tabon, nem Fo-
nyódon keresztül, hahó!), későta-
vaszi napon, ráérősen. 100 kilo-
méter, három óra, és végig kéjes
sikongatás. Előtte tankoljunk fel
csécsi szalonnával, veresborral,
kenyérrel ott az állomással szem-

ben. További ajánlott útvonal:
Igló–Lőcse, ahol az ámuló uta-
soknak egykoron bemutattuk a
Három Holovác híres halálkörét:
kóserszilva plusz dugó, tonikos
üveg plusz kupak, s mindezt úgy
ütemezve, hogy a négy tárgy pilla-
natnyi szünet nélkül vándoroljon
a hat kézben, hiszen  a legkisebb
torlódás is súlyos balesettel jár-
hat. S amikor a vonat füttyentett
a lőcsei állomás előtt, épp kiürült
mindkét üveg és az utazóközön-
ség spontán tapsban tört ki. Szo-
rongtak, biztosan. Vác–Balassa-
gyarmat vagy Kecskemét–Bugac,
ahol a föld egyik legcsinosabb ka-
lauzlánya volt szolgálatban tizen-
öt évvel ezelőtt, és a kedvünkért
megállította a vonatot a gerőma-
jori bekötőútnál. A vasutasok,
minden híresztelés ellenére nem
borzalmas alakok, sok taplóval ta-
lálkoznak, az megkérgesíti a szí-
vüket. Egy valamikor nagy presz-
tízsű szakma („álmában tiszta kö-
tényt hordott, a postás olyankor
köszönt néki”: na, olyan) lenézett
és rosszul fizetett hősei ők, akik-
ben ugyanakkor megvan az ügy-
szeretet. Örök emlékem lesz az a
villányi pénztároskisasszony, aki-
nek könyörtelen jogtudattal ren-
delkező pajtásunk igyekezett el-
magyarázni, hogy az ő
Heidelberg–Pécs jegyéhez olyan

pótlék kéne, amelyben az IC ára
már benne van, a helyfoglalás vi-
szont nem. Sikerült, de a kisasz-
szony tekintete azóta is kísért,
amikor számlát kérek a postán. A
vonat közben kint sípolt, én pedig
idegességemben százötven kilós
virágosdézsákat borogattam fel. S
ahova minden magyarnak el kell
mennie – ehhez csak Szombat-
hely felé kell venni az irányt –:
Tokorcs–Forgalmi kitérő; a vasút
a maga pőre szépségében, sallan-
gok és fűzők nélkül.

Mostanában családunk új ura,
Mimó (ez mozgalmi neve), érezve
modernizáció, európaiság és vas-
pálya összefüggéseit, rendszere-
sen „Volatot” felkiáltással jelzi,
hogy a játszótér fülledt kollekti-
vizmusa helyett merre látja a
nemzet jövőjét. Megyünk tehát
trénszpottingolni. Az álló vonat
nem érdekes: jöjjön vagy menjen,
ha pedig elment és jött, akkor éles
„Mászikat!” kijelentés jelzi, hogy
a konzumálás világa már egy két-
évesre is hatással van. Mimó lát-
hatóan már ismeri a sebes és a
gyors közötti különbséget, a tola-
tómozdonyokat világosan el tudja
választani a V43-asoktól, és már
gépállásban is járt. Kifésült utas-
ellátós zsömlét még nem követel,
de közel az idő.

Így növekszik a magyar. – R. R.  

Rettegtem a vasúttól. Hajnali indulásokra emlékszem, ágyból való ólmos
kikecmergésre, és bár sose késtünk, vagy ha igen, arról nem tudtam, mi-
vel nem ismertem az órát, mélyből jövő ösztönös, zsigeri félelemmel utál-
tam a vonatot. Utazás előtti napokon többször rosszul voltam. 

Kóserszilva, tonik, Dsida, Rózsi • Last train to Székelykocsárd

Nyitott ajtókkal nem indul el
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tavasz beköszönte egyre töb-
bünk figyelmét irányítja vi-
zuális megjelenésünk

fontosságára. Sokan viszont
ezen már rég túljutottak, tuda-
tosan törekednek egyéni imá-
zsuk felépítésére és folyamatos
aktualizálására. Igen, ők már
megértették, hogy korunkban
az élet harc, az imázsok harca.
A tartalom huszadrangú szem-
ponttá vált, a lényeg a megjele-
nítés, a céltudatos önábrázolás. 

A profi Imázsharcos min-
dennapi döntéseinek jelentős

részét az imázsépítés szem-
pontjából hasznos/káros biná-
ris kódja mentén hozza meg.
Számára az élet folyamatos

imázsépítés, a magánéletben
kamatozó imázstőke felhalmo-
zása. A vállalati identitás (cor-
porate identity) mintájára

megteremthető egyéni identi-
tás (self identity), vagyis meg-
jelenésünk optikailag és maga-
tartásforma szempontjából

Vesztes vagy, ha nyáron letekered az ablakod

Az Imázsharcos
A januári reggeleken útban Donovaly felé már a Hungária körúton
felveszi a síelős napszemüveget. Hétköznap a boardos sapkáját
hordja, mínusz tíz fokban is nyitott bőrkabátban jár, a kon-
diteremben már csak szálkásít. Ő korunk hőse, az imázsépítő.

anapság már az
imázsépítés konzerva-
tív eszközei közé so-

rolhatjuk az évtizedek óta
népszerű testépítést. Különö-
sen drasztikus volta miatt kifi-
nomult arculatok kialakításá-
hoz nem, vagy csak mérsékel-
ten ajánlott. Mára régi, klasszi-
kusnak nevezhető identitások
felvonulásának színhelyévé
vált.

Ezek közé leginkább az ún.
„gengszter” típusok különbö-
ző alcsoportjai tartoznak. Kö-
zös vonásuk egy speciális kéz-
fogás. Ennek során a hagyo-
mányos kézfogás a mutató és a
középső ujjak kinyújtására és
lagymatag megszorítására re-
dukálódott, miközben a „mi-
csinálszbűnözöl?” kérdést hal-

latják egymás felé. Legnépe-
sebb csoportjuk a sunyi képű
simliseké. Általában alig tud-
nak több súllyal dolgozni,
mint mi. Az edzőteremben so-
kat mobiloznak, nagy üzletek-
ről beszélnek, majd füstpama-
csokat eregető egyes Golffal
mennek dolgozni a videotéká-
ba. Ellenpárjuk a nagymenő
gengszter. Általában nem
egyedül, hanem másod-har-
madmagával érkezik a terem-
be. Ahogy belép, azonnal üres
lesz a fekvenyomó pad. A
nagymenő gengszterek általá-
ban keveset dolgoznak, viszont
iszonyatos súlyokkal. Jelentős
időt töltenek az edzőterem bü-
féjében is. Itt banánízű táplá-
lék-kiegészítő turmixszal a ke-
zükben trécselnek a hozzájuk
hasonló kaliberű tulajjal, vagy
annak nőjével. Keveset és rövi-
den telefonálnak, az egyik hí-

vás után egy pillanat alatt el-
tűnnek. Harmadik típus a köz-
vetlen kőbunkó. A morcos kül-
ső nála jámbor és egyszerű lel-
ket takar. Mindenki kedveli, és
ő is bír mindenkit, főleg ben-
nünket. Az az igazság, hogy az
elemi technikát is tőle tanul-
juk meg, hiába nagy az arcunk
intellektusunk okán. Ha ő
nincs, akkor még mindig rán-
gatjuk a mellgépet, és nem
fogjuk elég szélesen a rudat.

Elég nagy számban talál-
kozhatunk még a „reményte-
len pocakos” figurájával is. Ő
igazán arcula t formálásra
használja a konditermet, elég
kis hatásfokkal. Iszonyatosan
dolgozik, küzd, mintha az éle-
téért harcolna. Ha szimpatizá-
lunk vele, akkor tanuljuk meg
az újraélesztés technikáját,
mivel ránézésre a veszélyezte-
tett kategóriába tartozik. 

A végére nem maradhat más,
mint Ő, az Imázsépítő. Nem
csak imázs-kellékeiről, prémium
márkás ruházatáról és közvetle-
nül importált energiaitaláról is-
merhetjük fel, hanem egyedi
technikájáról. Jó, jó hallottunk
már a szálkásítás technikájáról,
amit majd egyszer elkezdünk,
ha végre negyvenes lesz a ka-
runk. Ő viszont csak ilyen gya-
korlatokat végez. Nem nagyon
szól senkihez, legfeljebb azt kér-
dezi, hogy mennyi van még hát-
ra a bicepszgépen. Esetleg vala-
melyik pumpanyakúnál érdek-
lődik az ötös BMW-k árfolyama
iránt. Mindezt azért, mert Ő
tudja. Tudja, hogy a „kigyúrt”
forma mekkora imázs-kockáza-
tot jelent, mennyire nehezen
átpozicionálható, ráadásul már
tavaly a pálcikakar volt a trendi
a horvát tengerparton. És neki
van igaza.                    – C. A.

Gyúrunk

M
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történő kialakítása a végső lé-
nyeg.

Az év minden szakában tuda-
tosan cselekszik. Az első hó le-
esése után átül a körúti/tóparti
cirkáláshoz ideális BMW-ből az
összkerekes Subaruba. Felszere-
li a kocsi tetejére a feltűnő már-
kajelzéssel ellátott síboxot. A
kezdők télen gyakran követik el
azt a hibát, hogy hétköznap is
síkabátot hordanak, ami igen
komoly hiba. Az igazi menők
ugyanis csak finom utalásokat
tesznek öltözetükön keresztül
arra, hogy hétvégéiket milyen
télisport űzésével töltik. Azt per-
sze soha nem tudjuk meg róluk,
hogy a hódeszkás tanulmányaik
során mennyi pontbevérzést si-
került begyűjteniük a koponyá-
jukon belül.

Az Imázsépítő számára a ta-
vasz felkészülési időszak. Ezek-
ben a hetekben szerzi be infor-
mációit az arculatépítés új le-
hetőségeiről. Egy-egy új hobbi
vagy sportág ugyanis óriási le-

hetőség. Tavasszal egyetlen
stratégiai döntést hoz csak:
napszemüveget vásárol. Ezt az
eszközt szinte kultikus tárgy-
ként kezeli. 

A nyár a totális imázsháború
időszaka. Elérkezését az év má-
sodik, ám talán legjelentősebb
stratégiai döntése, a fürdőruha
kiválasztása jelzi. Itt egy rossz

döntés végzetesnek bizonyul-
hat, mivel a strand a legfonto-
sabb harctér. Ide általában
sportos autóval (BMW, Alfa,
Porsche és ilyesmik) érkezik.
Jellemző autódekorációja a
diszkrét sportkipufogó és a
szörfdeszka, esetleg jetski. Vala-
mint egy vagy több melírozott
„nehéztüzér” a többi ülésen.

Arculatának igen fontos kiegé-
szítője a feltekert oldalszélvé-
dő, amely a klíma meglétét és
működését jelzi. A kezdőket
nyáron gyöngyöző homlokuk-
ról és belülről párásodó szélvé-
dőikről ismerhetjük meg. 

A belső tér kellemes harmó-
niáját legfeljebb csak azért töri
meg, hogy a hangtalanul mű-

ködő elektromos ablakemelőjét
igénybe véve megtudakolja tő-
lünk, hogy merre lesz a stran-
don a bikinis lányok autómosó
versenye? Ha esetleg ezután
megdicséri a Corsánk gyári hi-
fijét, akkor ne vigyorogjunk
túlságosan elégedetten. 

A nyári sportok közül legin-
kább a parton űzhetőek érdek-

lik. Téved, aki azt hiszi, hogy az
Imázsépítő számára a szörf pél-
dául vízisport. A szörf valójá-
ban szárazföldi sport, kiegészí-
tői (szemüveg, ruha, stb.) segít-
ségével óriási, talán az egyik
legnagyobb pontérték érhető el
a strandon. Jól gondoljuk meg:
ki látja, hogy a parttól több
száz méterre ki mit művel a
deszkán? Az Imázsépítő tudja
ezt jól, felismerésének díjai pe-
dig mikrotangákba bújva kon-
centrálódnak körülötte.

Ha igazi győztesek szeret-
nénk lenni, akkor nincs mese,
meg kell tanulnunk az
imázsépítés művészetét. Bőrka-
bátok, márkás szemüvegek és
ruhák, valamint a számos
imázs-csemege nélkül ma szin-
te nem is létezünk. Eshetsz-
kelhetsz a hódeszkával, elsza-
kíthatod a szörföd vitorláját,
bénázhatsz összevissza. Mindez
nem számít. Ha van egy jó nap-
szemüveged, te leszel a győztes!

– CZOTTER ANDRÁS

Téved, aki azt hiszi, hogy az Imázsépítõ 
számára a szörf például vízisport. 

A szörf valójában szárazföldi sport,
kiegészítõi (szemüveg, ruha, stb.) 
segítségével óriási, talán az egyik 

legnagyobb pontérték érhetõ el a strandon
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á-há, biztató jelek! Miért
van az, hogy egy bő évtize-
de szinte minden, a hazai

futballról szóló, elemző igényű
írásban elhangzik ez a két szó,
így, egymás mögé, ebbe a sor-
rendbe állítva? Hát akkor mi sem
teszünk másként. A meccs előz-
ménye a rivális bolgárok kiütéses
hazai veresége volt a másik rivális
svédek ellen. A dologhoz hozzá-
tartozik, hogy a svédeket nem na-
gyon terhelte sérülés vagy eltiltás,
míg a bolgárok három-négy sztár-
jukat voltak kénytelenek nélkü-
lözni. Mi aznap csak a tévé előtt
ültünk, és a külvilágtól elzárva,
valószínűleg fiaink is ezt tették. A
magyar csapat legfőbb gondja
Gera Zoltán eltiltás miatti hiány-
zása volt. Az irányító egy teljesen
felesleges sárga lapot szedett be a
legutóbbi, Málta elleni selejtezőn
(sípszó után rúgta el a labdát…),

és nem kizárt, hogy a múlt szom-
bati meccsen ez került nekünk
kettő pontunkba. Lothar
Mätthaus, el kell ismerni, ért a já-
tékosok fanatizáláshoz: az edzőtá-
borból három kulcsembert kül-
dött haza nem megfelelő edzés-
munka címszó alatt, aminek kö-
vetkeztében a többiek összekap-
ták magukat, és valóban elszán-
tan mentek ki a Szusza Ferenc
Stadion gyepére.

A meccs maga
A meccs maga olyan magyar játé-
kot hozott, ami sokakat megle-
pett. Az első félidőben látszott,
hogy van taktikánk, ezt a taktikát
pedig fegyelmezetten megvalósít-
juk. Egy ilyen évtized után már ez
előrelépés lett volna. De a taktikai
dicséreten túl látszott a győzni
akarás is a játékosokon, és egyál-
talán nem volt hamvába holt

László Csaba másodedző szünet-
ben tett megállapítása: ezt a mecs-
cset hozni tudjuk. A null-nullás
fordulást követően a bolgárok
gyönyörűszép fejesgólt varázsol-
tak az egész meccs legjobb ma-
gyar játékosa, a hálóőr Király Gá-
bor kapujába. Két-három percnyi
tanácstalanság után azonban
nem a magyar „hát akkor mi
most összeomlunk-betegség” tü-
netei ütköztek ki a mieinken, ha-
nem valóban támadni kezdtek. A
második félidőben volt egy ne-
gyedórás üresjáratunk, aztán a
szövetségi kapitány a… hogy
mondjam… kortárs magyar fut-
balltörténetben páratlan húzá-
sára szánta el magát. Ugyanis a
meglévő két csatár mellé kb. tíz
perc alatt becserélt még kettőt, így
már négy (!) támadó rohamozta a
vendégek kapuját. Ennek a játék-
nak van az a kockázata, hogy  a
középpálya megszűntével akár
újabb gólokat is kaphat a bátor
csapat, de megvan az esély a szépí-
tésre vagy a vezetés megszerzésére
is. Tétmeccsen, hátrányban vi-
szont nem mindegy, hogy 1-0-ra
vagy 5-0-ra kapunk ki? Így gondol-
kodhatott Mätthaus, akit látható-
an nem ért el az a magyar edzők-
nél rendszerint kísértő gondolat,
hogy „egy góllal nem szégyen ki-
kapni”. És tökéletesen igaza volt.
Az egyik csere, Rajczi Péter, egé-
szen nyakatekert mozdulattal rúg-
ta be a magyar gólt a 90. percben,
a magyar csapat játéka pedig való-
ban biztatónak volt nevezhető.

De ezzel akár nyugodtan kitö-
rölhetjük. Hiszen „azt” a meccset
nem nyertük meg. A selejtezőcso-
portunk élvonala (Horvátország
és Svédország) 5-6 pontnyira van
tőlünk, de még előttünk vannak
egy ponttal a bolgárok is, akiknek
a kijutási esélye, akár ki is lehet
mondani, szintén ezzel a döntet-
lennel szállt el. A hátralévő öt
meccsen öt pontot behoznunk
mondjuk a svédeken… ez hiú áb-
ránd, talán akkor is, ha bravúrok
sora következne. A vonat elment.
Így hát újabb kérdések törnek
elő a magyar honfiszívből. 

Marad-e értelme?
Mivel a szövetségi kapitány a
vb-re való kijutásra szerződött
az MLSZ-szel: van-e még értel-
me a maradásának? Ezt a kér-
dést bizonyára nagyon sokszor
fel fogja tenni a közeljövőben a
magyar futballszakma (edzői
kar, újságírók, mellőzött játé-
kosok stb.), amely nem nagyon
tudta elfogadni a külföldi kapi-
tányt. Mi lesz Mätthaus felfede-
zettjeivel? Nem egy, nem kettő
olyan játékos van a válogatott
körül, akik neki köszönhetik a
nemzetközi szereplést, sőt: él-
tek is a lehetőséggel. Elnézve a
most mutatott teljesítményt, ta-
lán kimondható: ha ezzel az
összeállítással (plusz Gera Zol-
tán!) indultunk volna neki a se-
lejtezősorozatnak, bizony len-
ne keresnivalónk, még egy
ilyen nehéz csoportban is. Ha
Mätthaus folytatja a munkát,
egy esetleges külföldi felkérést
már könnyebb szívvel fogadhat
el, hiszen a fő cél – a németor-
szági világbajnokságra való ki-
jutás – úgyszólván teljesíthetet-
len. Nyugodtan mehetne olyan
csapathoz is, ahol igazi sztárok-
kal dolgozhat együtt, nem pe-
dig neki kell a csapatépítést
szinte a nulláról kezdenie.  Ak-
kor viszont itt marad az „ő”
csapata, amelyhez ő ért legjob-
ban, és az ő gondolkodását kö-
veti. Ha elmegy, marad-e a
Mätthaus-féle fanatizmusból
valami, amit a következő szö-
vetségi kapitányunk hasznosí-
tani tud (vagy akar)? Egy biz-
tos: ha véget ér, ha nem, a
Mätthaus-éra nem fog nyomta-
lanul elmúlni a magyar futball-
ban. Van ugyanis olyan hozzá-
állás, amit csak ő tudott meg-
mutatni egy-egy magyar szin-
ten sztárnak számító kölyök-
nek. Ez látszott 30-án, nem is
egy tekinteten. Az már más kér-
dés, hogy Magyarországon még
ő sem talált fogást. Erre szokás
rezignáltan azt mondani:
ugyan, itt még Bölöni László is
megbukott.                   – A. H.
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Vonat nincs, masiniszta van

Elszálltak 
az esélyeink
Minden szövetségi kapitányunk (általában
rövid) élettartamán belül elérkezik „az” a
meccs. Amelyiket meg kell nyerni, mert ha
nem. Ezen a meccsen vagyunk túl most.
Magyarország–Bulgária 1-1.

H



árai maestro szerint a
polgár civilizációt te-
remtett, csodálatos vá-

rosokat hozott létre. Catan szi-
getén is ez a feladat vár telepese-
inkre: a kezdetben mindössze

két településből és rövidke út-
ból álló kolóniánkat kell felvirá-
goztatnunk. A játék szabályaira
lefordítva mindez annyit tesz,
hogy a kezdeti 2 pontunkat (1
per falu) kell vetélytársainkat

megelőzve 10-re gyarapítanunk.
A játéktér véletlenszerűen lera-
kott, szárazföldi területeket jel-
képező hatszögekből áll össze,
ezt tenger veszi körül, néhol ki-
kötővel. 

A Sorsot két kocka képviseli,
minden játékos dobással indítja a
körét, s a dobott számmal ellátott

játékmezők szélén épült falvak 1-
1, a városok 2-2 nyersanyagkár-
tyához juttatják gazdájukat. Né-
mi valószínűség-számítási alap-
ismerettel gyorsan rá lehet jön-
ni, hogy 2 kockával jóval na-
gyobb esély van 8-at dobni,
mint 12-t, de a matematika
iránt kevés fogékonyságot mu-
tatók kedvéért a játék készítői
a számjegyek méretével és szí-
nével is jelzik, melyik lehetőség

mennyire esélyes. Legelőink
bárányokkal, gabonatábláink
búzával, hegyeink érccel, erdő-
ink fával, agyagbányáink téglá-
val gazdagítják kolóniánkat. Az
építkezésekhez más-más nyers-
anyagra lesz szükségünk: az út
például fából és téglából épül,
egy település várossá fejlesztése

búzákat és érceket igényel. A
nyersanyagkártyákkal a játéko-
sok egymás között szabadon ke-
reskedhetnek, a bankkal meg-
határozott szabályok szerint le-
het üzletelni. A törpök élete
azonban nem csak játék és me-
se: ha valaki 7-est dob, akkor
jön a rabló és a legalább 8
nyersanyaggal rendelkező ver-
senyzőknek el kell dobniuk lap-
jaik felét, így érdemes fegyel-
mezett készlet-gazdálkodást
folytatni. A rablót a játéktéren
egy fekete figura testesíti meg,
amit minden 7-esnél újabb me-
zőre kell rakni: ameddig a rab-
ló garázdálkodik valahol, addig
ott semmiféle nyersanyag nem
terem.

Stratégiánkat küldetéstuda-
tunk mellett erőforrásaink és
riválisaink ügyködései határoz-
zák meg: lehet fejlesztési kár-
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A különféle lelkületekhez és világnézetekhez
más és más társasjáték passzol. A világ ere-
detét is a Versenyre visszavezető karvalytő-
kés számára ott a Monopoly, a pragmatikus
spekuláns számára a Metáltőzsde vagy a
Tőzsde, az antiglobalista, tőkeellenes prole-
tár játéka pedig a Gazdálkodj okosan. Mi ma-
rad az építő szellemiségbe, az üzleti tisztes-
ségbe és a mértékletes gyarapodásba vetett
szilárd hittel élő polgárembernek? Egy né-
met játék, a Catan telepesei. 

M

A bor, a búza és a béke szigete

Catan telepesei

Néhány, magyarul eddig meg nem jelent Catan-variáció:
Zarahemla telepesei: az alapjáték a mormon Ígéret Földjén.
Catan csillagutazói: űrhajós-harcolós-galaxisos (műanyag
kivitelben).
Catan telepesei kártyajáték: gyűjtögetős kártyajáték Catan
főhőseivel.
Catan telepesei – történelmi küldetések: hódítás Kheopsz és
Nagy Sándor világában.

Határontúl

Legelõink bárányokkal, gabonatábláink 
búzával, hegyeink érccel, 

erdõink fával, agyagbányáink 
téglával gazdagítják kolóniánkat
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tyákkal operálni, hogy nálunk
legyen a lovagkártyákért járó, 2
pontot érő legnagyobb lovagi
hatalom és a pontot érő kár-
tyák, vagy szorgalmasan épít-
kezni a falvak, városok pontjai-
ért és a szintén 2 pontos leg-
hosszabb kereskedelmi útvo-
nalért. 3 játékos még kényelme-
sen elfér a játéktéren, de 4 ver-
senyző esetén már könnyen el-
fogyhat a levegő egy-egy kevés-
bé ügyesen manőverező telepes
körül, s nem marad helye az
újabb építkezésekhez.

A Tengeri Utazó az itthon el-
sőként megjelent Catan-
kiegészítő (az első látásra meg-
tévesztő doboz ellenére csak az
alapjátékkal együtt játszható),
amely újabb távlatokat nyit te-
lepeseink életében. Catan mel-
lett más, kisebb szigeteken is
megjelenhetünk, becsületes hó-
dító módjára gyarmati sorba ta-
szítva a minket istenként tiszte-
lő bennszülötteket. A kibővített
játéktéren tengerparti falvaink-
ból és városainkból indítha-

tunk hajókonvojt távoli vidékek
felé. Az aranyfolyó nevű új te-
rülettípus egy kis darab az ígé-
ret földjéből, mindig olyan
nyersanyagot termel, amire a
játékosnak éppen szüksége
van, ha valakinek sikerül eljut-
nia a meghódításáig. A rabló-
nak is kollégája akad, egy ka-

lózhajó keseríti a tengerre szál-
ló telepesek életét, hasonló lo-
gika szerint, mint a szárazföldi
haramia.

A másik, hazánkban is meg-
jelent bővítés, a Lovagok és Vá-
rosok azoknak szól, akik unal-
masnak és álszentnek találják
a békés egymás mellett élést,
szeretnének keresztbetenni a
többi kolóniának és nem tar-

toznak a fair play hívei közé.
Az új kártyák révén előre meg-
határozhatjuk dobásunk érté-
két (alkimista), felcserélhetjük
az egyes mezők számkártyáit
(feltaláló), lebonthatunk egy
útszakaszt riválisunknál, majd
felépíthetjük magunknál (dip-
lomata) vagy éppen egy erő-

sebb ellenfelünk kezéből cso-
portosíthatunk át két nyers-
anyagot saját tulajdonunkba
(kereskedő mester). A telepese-
ket nem csak egymás ármá-
nyai fenyegetik, hanem a bar-
bárok támadása is, akik mun-
kaköri leírásuknak megfelelő-
en megrohannak és földig
rombolnak egy várost, a férfia-
kat kicsontozzák, a nőket meg-
becstelenítik, sa-
többi. E tragi-
kus végkifejlet
megfelelő ka-
tonai erő, azaz
hős lovagok
felsorakoztatá-
sával akadá-
lyozható meg,
sikertelen véde-
kezés esetén a
legkisebb erőt
felvonultató já-
tékos városa lát-
ja kárát a bar-
bár támadás-
nak. A Lovagok
és Városokra saj-
nos különösen jellemző a ma-
gyar nyelvű Catan-kiadások
rákfenéje: tele van fordítási hi-
bákkal, nem csak a megfogal-
mazás magyartalan sok he-
lyen, de több ponton a német
eredeti szabályait sem sikerül
visszaadni. Érdemes keresni
egy javított változatot valame-
lyik internetes oldalon.

A magyarul szintén megje-
lent „Catan – Gyerekeknek”
változatban a kockadobáláson
kívül nincs túl sok feladata a já-
tékosoknak, így valóban csak a
legifjabb korosztály számára je-
lent bármiféle élvezetet, ők vi-
szont „játékon kívül” is jól szó-
rakozhatnak a szépen kidolgo-
zott figurákkal. Számos olyan
változata van a játéknak, amely
itthon nem kapható. Bécsben
sokáig nézegettem vágyakozva
a földtől egészen a plafonig
Catan-mutációkkal és -kiegé-
szítőkkel megrakott polcokat,
és csak az egyetemi németórák
megaláztatásai tartottak vissza
attól, hogy egy utazószettel gaz-
dagítsam gyűjteményemet. 

A Catan nagy erénye, hogy a
variálható játéktér miatt nincs
minden helyzetben győzelmet
hozó stratégia, a játékmenet ki-
egyensúlyozottságának köszön-
hetően pedig ritkán fordul elő,
hogy valaki tíz perc után esély-
telenül unatkozzon, míg a töb-
biek küzdenek. Hátránya, hogy

c s a k h á r m a n
v a g y n é g y e n
játszhatják (itt-
hon még nem
jelent meg a 6
főre bővített ki-
egészítő), így
nagyobb társa-
ság számára
nem a legjobb
választás. Ta-
valy nyáron
b a l a t o n i
strandfelsze-
relésünk ál-
landó eleme
volt a Tenge-

ri Utazóval bővített alapjáték (a
két doboz tartalma simán elfér
egyben is), olykor némi értet-
lenséget okozva a strandoló if-
júság körében. Mint kiderült, a
kolonizálás akár ismerkedési
célra is alkalmas lehet, erre a
keszthelyi napozó-stég a ta-
núnk: két teljesen kezdő szom-
bathelyi szépség alázott minket
porig. – BALOGH ÁKOS GERGELY

A játéknak stabil
rajongótábora alakult ki pár
év alatt. A közösségek itthon
elsősorban a világhálón
szerveződnek, számos fóru-
mon (pl. forum.rpg.hu és
forum.index.hu) folyik a
vita szabályokról és újdon-
ságokról, és vannak kife-

jezetten a témának szentelt honlapok, mint a catan.hu.
Rendszeresen tartanak versenyeket is, a 3. Catan Magyar
Bajnokság következő fordulója 2005. április 16-án, szombaton
lesz Budapesten, a Rottenbiller u. 10. alatti Szabó Ervin
Könyvtárban. A versenyzők nevezési díja 500 Ft, de ha valaki
csak valamilyen játékot szeretne kipróbálni, az semmibe nem
kerül (bővebb információval Bíró András szolgálhat az
andras.biro@axelero.hu e-mail címen vagy a 30/535-4285-ös
telefonszámon).

Akár online is lehet játszani, több külföldi portál kínál
catanozási lehetőséget. A settlers.cs.northwestern.edu és a
catan.jsettlers.com címen java-alapú, minimalista megjelenésű
webes felületen küzdhetünk meg külhoni riválisainkkal, a wan-
nagame.com letölthető klienst és szebb grafikát kínál (vigyázat,
munkaidőben szerkesztőségi titkárunk előszeretettel bünteti a
világot e honlapok valamelyikén). 

A Catan-kommuna

A telepeseket nem csak egymás ármányai
fenyegetik, hanem a barbárok támadása is,

akik munkaköri leírásuknak megfelelõen
megrohannak és földig rombolnak egy

várost, a férfiakat kicsontozzák, a nõket
megbecstelenítik, satöbbi
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Az ébredező nagypolgári Balaton-part 

Balatonfüred
Az első igazán tavaszi hétvégén, egy álmos vasárnapi reggelen ér-
kezünk Balatonfüredre. Amikor útbaigazítást kérünk, némiképp
elbizonytalanodunk, hogy a Korona vagy a Kastély Panzióban
foglaltunk-e szállást – inkább az utóbbi név rémlik. Viszonylag
hamar rátalálunk a panzióra, ahol mindkét kapun barátságtalan
lánc és lakat fogad. Csengő sehol, kezdünk elbizonytalanodni, de
a szomszédos antikvitást felügyelő hölgy segítségével mégiscsak
sikerül kapcsolatba lépni szállásadóinkkal. F O
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panzió elnevezése egyrészt
nagyvonalú, másrészt
ugyancsak megtévesztő.

Nem kastélyról van szó, ha-
nem egy körülbelül száz éves
villáról, a szobák ráadásul
nem is ott, hanem egy, a nyolc-
vanas évek legrosszabb arcát
idéző, hátsó épületben kaptak
helyet. Szerencsére a honlap
ígéretéhez képest csalódást kel-
tő körülményeket valamelyest
ellensúlyozza a hely mindene-
seként eljáró néni segítőkész-
sége és rugalmassága. Ennek
köszönhetően megnézhetjük a
szezonon kívül zárva tartó vil-
lát, ami – a hozzágányolt, nád-
fedelű terasszal együtt – rán-
totthúsos-főzelékes gyorsétte-
remként működik, ha beindul
az élet. Elegancia és igénytelen
balatoni vendéglátózás gro-
teszk elegye.

A hajókikötő felé sétálva,
még a főút mellett megcsodál-
juk Magyarország legimpozán-
sabb OTP-fiókját. A kisebbfajta
park közepén álló épületet si-
mán nagyköveti rezidenciának
tippelnénk, amire még rá is ját-
szanak a felvont zászlóval. El-
haladunk egy sajátos üzleti
modellt megvalósító épület
mellett is: egyik szintjén night
club, másikon élelmiszerbolt
működik. A part közelében ta-
lálható Jókai-villa és -múzeum
május 1-jéig zárva, de az épüle-
tet kívülről körüljárva is gyor-
san kiderül, hogy az író a villa
ablakaiból kitűnő, első kézből
származó információkat sze-
rezhetett az Aranyember rianá-
sához. Sajnos ma már nem len-
ne ilyen egyszerű dolga, mivel
a villa és a Balaton közé fel-
húztak egy olyan monstrumot,
amitől még Pécs-Uránváros is
elhatárolódna.

A közeli Kerek-templom
(ahogy az már nevéből is sejt-
hető) katolikus szentélytől
meglehetősen szokatlan mó-
don kör alaprajzú. A bejárat
mellett dombormű emlékezik
meg a Tanácsköztársaság ide-

jén a városba menekült üldö-
zöttekről. A templommal átel-
lenben áll az étteremként és
szállodaként működő Blaha
Lujza-villa, homlokzatán fel-
irattal: „Ez volt a nemzet csa-
logányának legkedvesebb fész-
ke.” A felirat egyébként is ked-
velt dizájn-elem a városban,
olyan elnevezésekkel találkoz-
hatunk, mint: „Édesotthon”,
„Marianne”, „Rózsilak”, „Sza-
bó-villa”, „Lipták Ház”. Vissza-
térve Blaha Lujza fészkére, a
szépen felújított épület kis tor-
nácán illúzióromboló mű-
anyag székekkel fogad (a ven-
déglátásban egyszer és min-
denkorra el kéne felejteni eze-
ket a fröccsöntött
bútorokat). Bent már
jóval ízlésesebb a beren-
dezés, a rózsaszín terítő-
től és egy ocsmány virág-
állványtól eltekintve kife-
jezetten jól illik a villá-
hoz. Az étlap korhű
ételekkel igyek-
szik felidézni a
színésznő emlé-
két, a „Bélszín
Blaha Lujza kedve
szerint, királyrák-fa-
rokkal” című darab, kö-
retként mindenféle zöld-
ségekkel és gyümölcsök-
kel egész ízletesnek bizo-
nyul. 

Ebéd után a móló felé
vesszük utunkat, sokakhoz
hasonlóan: az első tavaszi
nap igazi korzó-hangulatot
teremt, a fél várost kicsalo-
gatja a partra. A tavon még
nagyobbfajta jégtáblák
hullámoznak a víz-
ben, néhány hattyú
esetlenül korcso-
lyázik a közönség
nagy megelégedé-
sére. A kikötőben
egyedül a Jókai-ha-
jó pihen a jégtől
körülzárva, a vitor-
lások (köztük a Ba-
laton legszebb ha-
jói közé tar-

tozó Nemere II. és a Sirokkó)
még téli álmukat alusszák a
parton.

A mólónál kezdődik a No-
bel-díjas indiai irodalmárról el-
nevezett Tagore-sétány, mely-
nek mentén a kisebb-nagyobb
fák melletti tábla hirdeti, hogy
ki ültette azokat. Két meghatá-
rozó vonal bontakozik ki: egy-
részt a tudományos élet jeles,
nem egyszer Nobel-díjas képvi-
selői (mint Richard Feynman,
Teller Ede) folytattak intenzív
fatelepítési tevékenységet a vá-
rosban, másrészt India min-
denféle rendű-rangú követei,
az elnöktől a külügyminiszte-
ren át a helyettes államtitká-

rig. A parkban
álló impozáns,
de ugyancsak
megviselt és el-
hagyatott épület
láttán előbújik
az emberből az
ingatlanfejlesz-
tő, elegáns szál-
lodát képzel el,
balatoni pano-
rámával. Ké-
sőbb aztán rá-
jövünk, hogy
némiképp le
vagyunk ma-
radva ötle-
t ü n k k e l :
h o t e l e k -
ből már
így is

u g y a n -
csak szé-
les a kíná-
lat Füre-

d e n ,
r á -

adásul számos felújítás folyik,
300-400 ezer forintos négyzet-
méteráron mindenkinek jut
egy kis appartman valamelyik
partközeli, patinás palotában.

Már korábban kinéztük ko-
raesti programnak a helyi mo-
zit, ahova a 17 órás kezdés
előtt 10 perccel érünk vissza,
de meglepetésünkre továbbra
is zárva van. Jobban megnézve
a műsorplakátot, kiderül, hogy
az előadásokra egészen máshol
kerül sor: a város távoli pont-
ján található Szabadidőköz-
pontban. Komoly tempót dik-
tálva sikerül alig öt perces ké-
séssel odaérni a filmre – akár
pontosak is lehettünk volna,
ha a megfelelő (igazi, szőlő-ül-
tetvényes, patinás, betyáros)
csárdánál fordulunk el, s nem
az eggyel korábbinál. A Sza-
badidőközpont nemrég készül-
hetett el, a környék parkosítá-
sa még hagy maga után kíván-
nivalókat. Igazán barátságos
létesítmény, az ember egy dán
kisvárosban érzi magát: az elő-
térben iskolás rajzkiállítás, a
sportcsarnokban teremfoci-
meccs. A mozi- és színházte-
rem ugyanakkor filmnézésre
csak 50%-ban alkalmas (értsd:
a terem első feléből elfárad az
ember nyaka, ha követni akar-
ja az eseményeket), de telt ház
híján ez sem okoz gondot.

A másnap reggelt a panzió-
hoz közeli házirétes-boltban in-
dítjuk. A családi kisvállalkozás
termékeinek háziasságára nem
lehet panasz. Reggelinket a
Dunántúl első kőszínházának
emlékét őrző oszlopok alatt fo-
gyasztjuk el, miközben mada-
rak adnak koncertet a park-
ban. Ezután a vasúton túli óvá-
rosi részt vesszük célba, ami a
nagypolgári villanegyeddel el-
lentétben igazi kisvárosi, néhol
falusias arcát mutatja Balaton-
fürednek. Ebben a városrész-
ben is legalább annyi az emlék-
tábla, a dombormű és a szo-
bor, mint a part közelében,

lépten-nyomon valami ne-
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vezetességbe botlunk. Az egyik
legérdekesebb egy omladozó
homlokzatú, sárga ház, amit a
különböző emléktáblák tanú-
sága szerint egykor Pálóczi
Horváth Ádám költő tervezett
magának, 1945 és 1948 között
a szovjet állambiztonság börtö-
neként funkcionált, ma pedig
zeneiskola. 

A város határában található
romtemplomhoz vezető úton
egy házfalon láthatóan az elő-
ző rendszerből itt maradt
csajozós falfirka hirdeti, hogy
„Sótonyiné Zsuzsa a leg-
szebb”, a bezárt újságárus ki-
rakatában a Füredi História cí-
mű folyóiraté a fő hely. Az
egyik utcára néző ablakban
boszorkány-bábok, a másikban
bohócok adnak randevút egy-
másnak. Az egykor római ház
maradványaira épült román
templom romja mellől csodála-
tos kilátás nyílik a tóra és Fü-
redre. A templom körül elha-
gyott, sok helyen már fákkal
benőtt temető. A XIX. század
közepéről itt maradt sírkövek
többek között Rádl József, deb-
receni kereskedő, a város sze-
gényeinek segélyezője, Keöd
József hajóskapitány és a bala-
tonfüredi fürdőben elhunyt
Csadai Dokus László, az Eper-
jesi Cs. Kir. Kerületi Törvény-
szék nyugalmazott elnökének

emlékét őrzik. Közvetlenül a
szomszédban található egy má-
sik elhagyott, kerítéssel körbe-
vett sírkert, ami egykor a város
izraelita közösségéé volt, de

ahol 1945 óta csak egyszer te-
mettek. „Itt nyugszik László
Ilus, élt 21 évet. A hazáért el-
esett, ismeretlen helyen nyugvó

bátyja, Sándor élt 19 évet. Ke-
gyelettel emelték szeretett gyer-
mekeik emlékére bánatos szüle-
ik.” és „Itt nyugszik 3 ismeret-
len munkaszolgálatos, akiket

sírjuk mellett lőttek agyon” –
szívszorító olvasni a két, egy-
más melletti sír feliratát. A te-
metők mellett jó érzékkel ele-

gáns üdülő-komplexumok épül-
nek.

Utolsó füredi óráinkat a Lóczy-
barlang felkeresésének szentel-
jük. A barlang persze sok más he-
lyi nevezetességhez hasonlóan
május 1-jéig zárva tart, de utunk
mégsem volt hiába, hiszen a bejá-
rat melletti információs táblán a
következő e-mail címet találjuk:
„Balaton-felvidéki Nemzeti Park,
bfnp@ktm.x400gw.itb.hu”.
A magyar közigazgatásba vetett
hitünkben megerősödve hagyjuk
el Balatonfüredet.

– BALOGH ÁKOS GERGELY

ár a romtemplom felé
vezető úton is szeme-
zünk egy sokemeletes,

régi épülettel az út mellett,
ami Koncz és Társa
Antiquitätként hirdette magát,
de csak a visszaúton szánjuk rá
magunkat, hogy benézzünk.
Épp csak annyit szeretnénk
megkérdezni, néprajzos érdek-
lődésünket kielégítendő, hogy
korábban magtárként funkcio-
nált-e az épület, aztán – bala-
toni antikos tapasztalatokkal
bőven felvértezve – menekülni

a mázos cserépedények közül.
Ehhez képest kétszeresen is
csalódnunk kell: egyrészt nem
magtár volt fénykorában, ha-
nem malom (Gubicsek János
molnáré volt, akárcsak a fél
környék), másrészt nem a 
szokásos rokka -varrógép -
Miskakancsó termékskála adja
a kereskedés fő profilját, ha-
nem bútorok. Megannyi ódon
karosszék és szófa, tálalószek-
rény és íróasztal. Teljesen bele-
feledkezünk a sokemeletnyi
polgári (és néhol paraszti) mi-

liőbe: lejjebb a már felújított
bútorok, a felsőbb szinteken a
még restaurálásra várók. A
boltosnéni mesél az üzlet mű-
ködéséről: a kiválasztott visel-
tes bútorokat a vevők felújítva

vihetik haza. Bú-
csúzóul rákérde-
zünk egy-két
szimpatikus da-
rab árára. A ven-
dégmarasztaló,
hatalmas, trón-
szerű fotelek da-
rabja 150 ezer fo-
rint (csak az vi-
gasztal, hogy

amúgy is bután mutatna az
otthoni Ikea-bútoroktól körül-
véve), a még felújítás előtt álló,
aranysujtásos rokokó székek,
kanapé és asztal másfélmillió
fölött kóstál.           – B. Á. G.

M

Az egykor római ház maradványaira épült
román templom romja mellõl csodálatos

kilátás nyílik a tóra és Füredre. 
A templom körül elhagyott, sok helyen 

már fákkal benõtt temetõ

Egy malomnyi polgári múlt
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két világháború közötti legi-
timista politikai tábor ve-
zéregyéniségének számító

politikus eszménye az angol al-
kotmányos monarchia volt,
amely szociális érzékkel és de-
mokratikus követelésekkel páro-
sulva Sigray nézeteinek alapját
jelentette. Az egyre fenyegetőbb
náci terjeszkedést érzékelve
egyik megszervezője volt az
1937-es alkotmányvédő front-
nak, amely a polgári szabadság-
jogok és a nemzeti függetlenség
védelmében jött létre. Ezért
1944-ben a németek a mau-
thauseni koncentrációs táborba
hurcolták, és a 65394-es számú
rab itt is szerezte a később a ha-
lálát okozó betegséget.

Az arisztokrácia
szerepe
„A miniszterelnök úr a zsidója-
vaslat általános vitája alkalmá-
ból a következőket mondotta:
»Nagyon tisztában vagyok azzal,
hogy az ellenzék részéről [...]
nem tartanak engem alkalmas-
nak a kormányzat politikai
vezetésére«. A miniszterelnök úr
megállapítása megfelel a való-
ságnak.”

Úgy tűnik föl, ez a lefegyver-
ző elegancia volt Sigray Antal
gróf egyik legjellemzőbb, a kor-
mánytényezők (az idézett eset-
ben Imrédy Béla) által megta-
pasztalt vonása. Az is tény vi-
szont, hogy sokszor példás pon-
tossággal részletezte, mi az a
kormánypolitika napi gyakorla-
tából, aminél az adott pillanat-

ban ő sem tud jobbat. Az egyik
cikkében konkrétan szerepel:
külpolitikai kérdésekben a hiva-
talban lévő kormánytagok sok-
szor nem fogalmazhatnak nyíl-
tan; ő nem akarja kínos helyzet-
be hozni őket, csak „hangosan
gondolkodik” a teendők felől.

Azok közé tartozott, akik a
reformkori hagyománynak
megfelelően hivatásként fogták
föl az arisztokrácia szerepét;
akik szerint „a születési privilé-
giumoknak (...) a nép javára
szellemi és erkölcsi értékekre át-
váltódva kell hatniok”. Egybe-

kapcsolódott nála a szociális,
politikai és kulturális tradíciók
ápolása és az adott helyzetből
következő szükségszerűségek
fölismerése, a „konzervatív ér-
zék” és az „eszélyes haladás”. E
szerepkör betöltéséhez a leg-
megfelelőbb keretet szerinte az
alkotmányos monarchia adja,
amelynek „legjobb példája Ang-
lia”, s amely államforma nem-
csak az arisztokrácia pozíciójá-
ból nézve, hanem „a nép egyete-
mének álláspontjáról” is a leg-
ésszerűbb. A magyar arisztokrá-
cia feladatai közé sorolta azt is,
hogy 1918 után megmaradt kül-

földi kapcsolatait meg kell pró-
bálnia kamatoztatni Magyaror-
szág érdekében.

Sigray nem ötletszerű kivá-
lasztás eredményekképpen lett
a magyar legitimista mozgalom
vezéralakja a harmincas évek
politikai életében.    

Néhány életrajzi adat 
Családja Vas megyei birtokán,
Iváncon született, Budapesten
és Angliában folytatott jogi- és
bölcsésztanulmányokat, Ameri-
kában nősült meg. Az első világ-
háborúban huszártisztként szol-

gált, de a háborús években is
részt vett az országgyűlés felső-
házának munkájában. Az
1931–1936-os Magyar Ország-
gyűlési Almanachban közölt
életrajzi vázlat szerint felsőházi
beszédeiben a belügy demokra-
tizálásáért, illetve „a külügyi és
hadügyi vezetés súlyos hibái” el-
len emelt szót akkoriban. 1918
végén, korábban kötött ismeret-
ségeit fölhasználva, Svájcban
tárgyalt az antant képviselőivel
a méltányosabb béke ügyében.
A proletárdiktatúra idején csat-
lakozott a bécsi Antibolsevista
Comitéhez, a Tanácsköztársa-

ság összeomlása után pedig
Nyugat-Magyarországon fősze-
repet játszott a közigazgatás és a
nyugalom helyreállításában –
így a fehérterror megakadályo-
zásában, illetve a német kisebb-
ség jogainak biztosításában is. A
Friedrich-kormány a terület
főkormánybiztosává nevezte ki.
1921-ben ugyanezt a posztot töl-
tötte be, Teleki Pál előterjeszté-
sére. Közben, 1920-ban a kör-
mendi kerületben a Keresztény
Nemzeti Egyesülés Pártja prog-
ramjával képviselővé választot-
ták, de a pártból a többi legiti-
mistával együtt hamarosan kilé-
pett. Főkormánybiztosként fon-
tos szerepe volt Nyugat-Magyar-
ország egy részének megtartásá-
ban; egyébként egyik híres,
1922-ben elmondott parlamenti
beszéde szerint nagyrészt a ma-
gyar külpolitika tehetetlenségén
múlott, hogy csak Sopront és
környékét sikerült megmenteni
az elcsatolástól.

Sigray szerepet vállalt IV.
Károly visszatérési kísérleteinek
idején a király oldalán, ezért
1921 októberében letartóztat-
ták és 1922 januárjáig fogva tar-
tották. 

A két világháború közötti
korszakban mindvégig tagja volt
a nemzetgyűlésnek, illetve  az
országgyűlésnek a körmendi ke-
rület képviseletében, keresztény
ellenzéki, legitimista elveken
nyugvó, de több időszakban is
párton kívüli programmal.
1942-ben a felsőház tagja lett.
Közben, 1934-ben Habsburg
Ottó őt bízta meg a magyar legi-
timisták vezetésével. Ez egyben
azt is jelentette, hogy az egyik
legfontosabb náciellenes cso-
port munkáját irányította. A né-
met megszállók 1944 márciusá-
ban értelemszerűen az elsők kö-
zött tartóztatták le; Rátkai 
Károly emlékezései szerint
Mauthausenben a 65394-es
„heftlingsnummer” jelölte őt.
Forrásaink szerint New York-
ban ölte meg a lágerben szerzett
betegsége.      

A két világháború közötti korszak magyar szabadelvű–konzervatív
politikusait bemutató sorozatunkban ezúttal az 1879-ben született és
1947-ben meghalt gróf Sigray Antal pályafutását vázoljuk.

Alkotmány és nemzeti függetlenség • Emlékezés gróf Sigray Antalra

Konzervatív érzék
és eszélyes haladás

A

Sigray 1943 decemberében, felsõházi 
beszédében, nyíltan beszélt a várható német
vereségrõl, és a demokrácia gyõzelmének

fontosságáról. Ezekben az években 
Esterházy Mórictól Fenyõ Miksán át 

Bethlen Istvánig, illetve Szakasits Árpádig
terjedt az általa szervezett találkozókon

résztvevõk köre 
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A programból 
A legitimista programot a régi
sztereotípiák továbbélése foly-
tán sokan ma is antiszociálisnak
és antidemokratikusnak tart-
ják. Ezzel szemben Sigrayék
eszménye „a nemzet szabad
akaratmegnyilvánítása”, „min-
den dolgozó réteg kulturális,
gazdasági és szociális fölemelé-
se” volt. Szerintük az 1920-ban
létrejött ideiglenes rend nem
tükrözhette a nemzet akaratát,
ezért a kormányok csak a terro-
risztikus intézkedések fokozásá-
val tudták fönntartani. Sigray
az általános és titkos választó-
jogért küzdött; ennek meg kell
születnie – derül ki szövegeiből
– mielőtt egy rövidlátó és tehe-
tetlen politika a szélsőséges pár-
tok karjaiba löki a tömegeket. 
A jobb- és a baloldali radikaliz-
mus erősödése mellett a
kormányoknak – melyek
sorsa „a demagógiával való
versenyfutás” – a diktatú-
ra bevezetésére mutatkozó
hajlandóságát is fenyegető
veszélynek tartotta. Kon-
cepciótlanságuk és irreali-
tásuk miatt bírálta Imrédy
reformterveit, mint ame-
lyek a tömegigényeket nem
képesek kielégíteni, viszont
fölkorbácsolják a szenvedé-
lyeket.

Beszédei főképp gazda-
ságpolitikai és külpolitikai
kérdésekről szóltak. Bírálta
az állami apparátus túlmérete-
zett voltát, szóvá tette a panamá-
kat, az ipar túlzott centralizáci-
óját, melynek következtében le-
építették a vidéki gyárakat és
üzemeket, érvelt a munkanél-
küliek, nincstelenek, illetve a
kisipar érdekében.

Elvi okokból méltányolta
Nagy-Britannia politikáját. Na-
pirenden tartotta Trianon békés
úton való megváltoztatásának
ügyét, többször is hangsúlyozva,
hogy a magyar revíziót el kell vá-
lasztani a némettől. A nyugati
nagyhatalmaknak éppúgy érde-
ke – érvelt – az Anschluss meg-

akadályozása, mint nekünk. Ha
Hitler bevonulhatna Bécsbe,
„Németország olyan hatalmi
túlsúlyra tenne szert, melynek
következtében egész Közép- és
Kelet-Európában uralkodna és
amely terjeszkedésének csak el-
ső etapja volna”, innen nyílegye-
nes út vezetne az új háborúig.
Sigray már a nyugat-magyaror-
szági küzdelmek idején is mint-
egy kényszerűségből lett az ak-
kori osztrák kormány ellenfele;
harmincas évekbeli álláspontja
szerint pedig a tartós európai
béke talán egyetlen garanciája a
Habsburgok magyarországi res-
taurációja volna, amely vonz-
erőt gyakorolna a forrongó
Ausztriára, ellensúlyozva a
nagynémet eszme híveinek, il-
letve a náciknak a hatását. Így

helyreállhatna a két ország kö-
zötti gazdasági, majd a politikai
együttműködés. A nyugati de-
mokratikus hatalmak rokon-
szenvét bíró államszövetséghez
csatlakozhatnának a szomszé-
dos államok is, s ezzel az első vi-
lágháború után szétvert gazda-
sági egységet is vissza lehetne ál-
lítani. Ezek nem egyszerűen a
magyar legitimisták agyában fo-
gant ködös álmok voltak; Sigray
többször utalt rá, hogy Hitler
hatalomra jutása után születtek
olyan nyugat-európai meg olasz
rendezési ötletek, amelyekbe be
lehetne kapcsolódni. Minden-

nek persze feltétele lett volna
Olaszország bevonása a nyugati
demokráciák érdekkörébe. (Az
egész elképzelés a honvédelem
fejlesztését diktálta: „Hadsereg
nélkül külpolitikát csinálni lég-
vár.”) Állást foglalt viszont azon
tervezett közép-európai föderá-
ció ellen, amelyet a kisantant-ál-
lamok irányítottak volna. Ismer-
ve ezek politikai vezetőinek elő-
ítéleteit általában a magyarok
és az osztrákok, illetve a (megre-
formált) Monarchia iránt, ez az
álláspont nem volt alaptalan.

A vártán
A föntiekből is következően a
magyar kormányoknak a nyu-
gat-európai politikai rokon-
szenv és a közvélemény megnye-
résére történő néhány kísérle-

tét elégtelennek és őszintétlen-
nek tartotta: „Szabad-e ilyen
körülmények között olyan kije-
lentéseket tenni, hogyha nem
megfelelő a parlament, akkor
diktatúrát csinálhatunk? Dikta-
túrát csinálni és azután Angliá-
ra és Franciaországra hivatkoz-
ni – nem lehet. [Nem lehet kife-
lé autonómiákat ígérni, idebent
pedig a meglévőket megszüntet-
ni!]” A Gróf Apponyi Albert
Társaság 1941. február 6-i rend-
kívüli közgyűlésén, amelyen
díszelnökké választották,
Sigray az Apponyitól (is) örö-
költ „magyar ideálokról” be-
szélt, köztük a Szent Korona ta-

náról, az emberi szabadságjo-
goknak a szociális reformokat is
meghozó ideáljáról s az integri-
tás gondolatáról, amelyeket
szerves összefüggésben állók-
nak tételezett. „E szentségek
mellett álljuk mi a vártát. Mi
álljuk a vártát hatalom nélkül,
de azzal az erővel, amely a nem-
zet és az emberiség örök igazsá-
gaiból is sugárzik.” Már 1934-
ben az ellenzéki polgári pártok
vezetőivel való közös platform
létrehozásával próbálkozott, ezt
megismételte 1937-ben: ekkor
az alkotmányvédő fronthoz a
kisgazdák is csatlakoztak, sőt
Peyer Károly, a szociáldemok-
raták vezéralakja is cikkben üd-
vözölte a fordulatot. A második
világháború alatt e politikának
természetesen kevés tér jutott.

Sigray 1943 decemberében,
felsőházi beszédében, nyíltan
beszélt a várható német vere-
ségről, és a demokrácia győ-
zelmének fontosságáról.
Ezekben az években Ester-
házy Mórictól Fenyő Miksán
át Bethlen Istvánig, illetve
Szakasits Árpádig terjedt az
általa szervezett találkozó-
kon résztvevők köre; e be-
szélgetések tárgya a háború-
ból, illetve a németek által
összeabroncsozott szövet-
ségből való kilépés volt. Ma-
ga az Apponyi Társaság az
ellenzék egyik gyülekezőhe-

lye lett; a Sigray 1943. őszi elő-
adásán jelenlévők közül fél év
múlva a németek többeket le-
tartóztattak, illetve deportál-
tak: rajta kívül Baranyai Lipó-
tot, Chorin Ferencet, gróf
Csekonics Ivánt, baráti Huszár
Aladárt, Andorka Rudolfot,
Apponyi Györgyöt. Kétségtelen
bizonyítéka volt ez annak, hogy
végig kitartottak a Társaság
névadójának alapeszméi mel-
lett, s ezek – Sigray egyik beszé-
de szerint – „a jogállam, a jog-
egyenlőség, a személyes és poli-
tikai szabadság és minden, ami
ebből következik”. 

– FILEP TAMÁS GUSZTÁV
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érdés azonmód van,
amint modern társadal-
mainkban valami nem

klappol: ketyeg a búzabomba,
érlelődik a hajléktalan-problé-
ma, illetve Tél tábornok meg
Fekete Terri támadásra készü-
lődik. Úgyhogy amint a drága
jó magyar értelmiség képzele-
tében zsidókérdés van, tétele-
ződik, mondhatni; a probléma
azonmód létezik. A kérdéskör
gyors leírása a következő: az
egyik oldalon vannak a
biboldók, akik a nemzet létére
törnek, a másikon a fasiszták,
akik pusztán azért nem kísér-
nek senkit a Duna-partra, mert
még nincs elég hideg. Egyesek
a holokausztra mutogatnak,
mások az ötvenes évekre, és
ügyesen elbeszélnek egymás
mellett. 

Auschwitz-cal úriember nem
viccelődik. Az üres zsinagógák
felhánytorgatása marhaság
(„úgy verik a mellüket, oszt’
üres a zsinagóga, nem is tart-
ják a hitet”) mintha a zsidónak
levés pusztán péntek esti fogla-
latosság lenne. Hatvan éve
jónéhány ember fejébe belever-
ték, hogy zsidónak lenni nem
vallási kérdés, erről az 1939.
évi IV. törvénycikk gondosko-
dott. És teljes tévút a közel-kele-
ti helyzet bármiféle interpolálá-
sa is a magyar viszonyokba. Kül-
politikához tartozik, de azért
szögezzük le: Izraelben jelentős,
bár elöregedett magyar ajkú kö-
zösség él, és ott jelent meg a kö-
zelmúltig az egyetlen magyar
nyelvű napilap a Kárpát-meden-
cén kívül. És mivel lehet, a kő-
dobáló palesztin gyerekeket
meg a buldózereket és a gumi-
lövedékeket meg a valódiakat
meg a zsilettpengével töltött
pokolgépeket hagyjuk egy pil-
lanatra. Megvan tehát, hogy
miről NEM beszélünk. Ez sem
rossz.

A hülyeségből is elég. A ma-
gyarság előtt két út áll. Vagy el-
kezdünk beszélni arról, hogy
kinek mit jelentett az emberir-

tás, az üldöztetés, a totalitariz-
mus és főként: emlékezetünk-
ben ez hogyan maradt meg;
vagy új nemzeti kompromisz-
szumokat találunk, közösségi
célokat, hogy a Köztársaság/a
nemzet/a Kelly Family Baráti
Kör végre működjön. Akkor
lesz közmegegyezés, kevesebb
mocsok az utcán és a lelkek-

ben, tiszta HÉV, meg térerő.
És ha beszélünk, akkor nem ér
ocsmányhazaárulózni meg
ordasindulatútömeggyilkosozni,
mert a demokrácia sajátja az,
hogy a beszéd szabad, és ha
maradt még valami a rendszer-
változásnak nevezett farce-
ból, akkor az a vélemény sza-
badsága. A felvilágosodásról,
különös tekintettel Jean-
Jacques Rousseau gyermekne-
velési elveire és Robespierre li-
bidójára, megvan a vélemé-
nyünk, de a vita értelmet adó,
tisztító hatalmában még hi-
szünk. Mert az egyén, és a be-
lőle összeálló tömeg sohasem
lát 600 ezer halottat, veseleve-
rést, kuláklistát és kitelepítést.
Ő csak abban hisz, hogy ami-
kor őt és a családját deportál-
ták a csendőrök, hogy megöl-
jék őket, senki nem volt, aki el-
vitte volna a levelüket, a szófa
meg a szomszédoknál kötött
ki. Meg talán abban hisz még,

hogy a sarki szatócs munka-
szolgálatból hazavergődött fia
lett a rendőr, ő vitette el az
Aput. Teljesen mindegy ez eset-
ben, hogy nem mindenki ta-
gadta meg a levélhordást, nem
minden szófát loptak el és nem
minden muszos lett rendőr: az
emlékezés különös holmi, a rá-
cióval csak távoli kapcsolatban

áll. S persze az is meglehet,
hogy a két szenvedéstörténet
nem egybevethető. Az egybeve-
tésre nekünk legalábbis nincs
felhatalmazásunk. Ők így élik
meg. A másik szenvedését nem
illendő méricskélni, a magun-
két nem tanácsos abszolutizál-
ni.

A másik lehetőség az, hogy
kussolunk. Eltemetjük az egé-
szet, nagyon mélyre, és aki há-
romra megszólal, az eszi meg a
vödör szart. A cél akkor is
ugyanaz: tiszta udvar, rendes
ház.

Vannak reménykedésre okot
adó fejlemények: a Szombat
szerkesztőinek nyílt, őszinte
beszéde, Gyurgyák János gi-
gantikus monográfiája mind
egy lépés a hátsó gondolatok-
tól mentes közbeszéd felé. Ma-
gunknak kell valamit talál-
nunk, nem ér Pap Károly, Ig-
notus, Zsolt Béla és Milotay
István malaclopójából kikia-

bálni. Az a közélet sem volt
sokkal egészségesebb, de ak-
kor legalább még volt öreg vi-
déki kúria, vidéki zsidóság
meg elevátor a Boráros téren.

Nem lehet két tábor. A ma-
gyar nemzet/társadalom nem
számító alja csőcselékre és em-
lékezetkufárokra oszlik, ez
nem lehet, ezt nem hihetjük
egymásról. Mert ha igen, ak-
kor tényleg: húzzunk innen a
vérbe, az utolsó majd leoltja a
villanyt és beteszi a kulcsot a
postaládába.

Így már nem bírjuk sokáig.
– TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

A zsidókérdésrõl
Számos sikoltozó széplélekkel ellentétben úgy gondoljuk, hogy van
ilyen. Jean-Paul Sartre azt terjesztette, hogy csak az antiszemiták szá-
mára létezik, de aztán kiszaladt a boulevard Saint Michelre maoista
fanzinokkal rikkancsolni. 

A kérdéskör gyors leírása a következõ: 
az egyik oldalon vannak a biboldók, akik 

a nemzet létére törnek, a másikon 
a fasiszták, akik pusztán azért 

nem kísérnek senkit a Duna-partra, 
mert még nincs elég hideg

K

H I R D E T É S



3 6

P O L G F I L T E RP O L G F I L T E R

iért ciki? Azért, mert az
USA, a valamikor leg-
dohányosabb ország,

negyedszázada eldöntötte, hogy
leszokik. Azóta a filmekben
póruljár, aki rágyújt: lelövik,
vízbefúl, elszegényedik, börtön-
be kerül, otthagyja a nője, lezu-
han a száztizenhetedik emelet-
ről. És eltűnt a cigi a tévéstúdi-
ókból, a politikusok kezéből és
az orvosi rendelőkből. És jöttek
a hírek a kaliforniai irodaházak-
ban bevezetett dohányzási tila-
lomról, arról, hogy immáron
karéjban toporognak a bejárat
körül a csikket szorongató hi-
vatalnokok. Hogy az éttermek-
ben nem gyújthatsz rá, hogy a

repülőkön nincs cigizés, sőt,
már a reptéren is tilos… És ad-
dig jöttek a hírek, amíg a dol-
got lassan átvette Európa.
Húsz éve még minden német
szállodában dohányozhattál a
reggelizőasztalnál, ma – bár
még ott a hamutartó a kávés-
csésze mellett – már sehol. A
Nokia helsinki központjában
a kora kilencvenes évektől
kezdve félig elsötétített, ventil-
látorzúgástól hangos szobá-
ban gubbasztanak a dohányo-
sok, ahol a maradék fény viasz-
sárgára árkolja áttetsző arcbő-
rüket. És jöttek a cigarettagyá-
rak elleni perek, a 250 milli-
árd dolláros kártérítés híre, az

elborzasztó feliratok a cigaret-
tásdobozokon. 

Minderről persze volt vita az
USÁ-ban is, de nem volt párt-
harc. Nevezett tárgykörben a
demokraták és a republikánu-
sok egymás kezéből vették át a
stafétabotot. Így azután Ameri-
kában az elmúlt 25 év alatt 40
százalékkal csökkent a dohá-
nyosok aránya.

Fontos, hogy a küzdelem
nem intézkedésekkel és pláne
nem tiltásokkal kezdődött, ha-
nem mindennek előbb amúgy

tudatilag – pontosabban:
tudatalattilag – megágyaztak.
Először a filmbeli ágyjelenetek
lettek füstmentesek, nem a
kocsmák. Divattá tették a nem-
dohányzást és visszataszítóvá va-

rázsolták a rágyújtást. Rájöttek,
hogy a dohányzás hangulati
kérdés, így hát a dolog hangula-
tát rontották el. A cigarettázás
kultuszából, a rágyújtás „bár-
hol, bárki által, bármikor” ce-
lebrálható népi rítusából ezerfé-
leképpen gáncsolt, aszociális pa-
ranoiát faragtak. 

Hogy mindennek mi köze a
vészes hazai népességfogyás-
hoz?

Csak annyi, hogy tegnap ol-
vastam a témában írt ezredik
adatgazdag sirámot és kétezre-
dik politikai keserédest. Eze-
ken elbóbiskolva pedig volt egy
álmom. Egy majdnem fiatal
magyar odafordult egy másik
majdnem fiatal magyarhoz, és
azt mondta: öreg, mi barátok
ugyan nemigen leszünk, de
van összesen kilenc gyere-
künk. Tegyünk hát legalább
ebben az ügyben úgy, mintha
ugyanazt az országot irányíta-
nánk és állítsuk meg együtt a
népességfogyást.

És meghívták Steven
Spielberget a részletek megbe-
szélésére.          – PÁKOZDI IMRE

Amin múlik
Nyugaton a dohányosok száma csökken, de
nem azért, mert meghozták a tizenhetedik isko-
lai dohányzást tiltó rendeletet, vagy mert valaki
megírta a negyvenedik népszerű tudományos
cikket a dohányzás ártalmairól. Még csak azért
sem, mert drágul a cigi. Hanem mert ciki.

M

prilisi Cicusunkat a Vasár-
napi Hírek „Levelet hozott
a postás...” rovatának név-

telenségbe burkolózó szerkesztő-
je érdemelte ki a 2005. március
13-ai számban nyújtott teljesít-
ményével. Embert próbáló fel-
adat ennyi, a kormánnyal elége-
dett, az ellenzékkel pedig fino-
man szólva is kritikus olvasói vé-
lemény egy csokorba gyűjtése. A
levelek a legjelentősebb baloldali
szellemi revolverműhelyek érvei-
nek továbbgondolásával operál-
nak. A slágertéma a gazdatünte-
tés, mennyibe került a rendőri

biztosítás, miért nem vonultak
fel a környezetvédők a szörnyű
károkat okozó traktorok ellen,
és különben is, hogy merészel-
nek milliós gépekkel a fenekük
alatt tüntetni a mezőgazdasági
termelők? „Soha semmilyen
pártszimpátia nem befolyásolt” –
hangsúlyozza elfogulatlanságát
és a kicsinyes napi politika fölé
magasodó szellemi nagyságát
rögtön indításként egy levélíró,
majd kifejti, hogy az ügyészség
egy bizonyos párt irányítása alatt
áll, így nem tölti be hivatását. Ci-
cus személyes kedvenceinek egyi-

ke amiatt aggódik, hogy a Felvo-
nulási téren a tiltakozó gazdák
járművei esetleg kárt tettek az
Időkerékben, másikuk a civil
szférát, többek között Cser Ág-
nesékat vádolja azzal, hogy csak
baloldali kormányzás idején szer-
veznek tiltakozásokat. A képze-
letbeli dobogó tetejére egy
hölgy azon gondolatkísérle-
te került, amely Semjén
Zsolt (egyébként úriem-
berhez méltónak nehe-
zen nevezhető) kijelen-
tése kapcsán a szakálla-
sokon, így többek kö-
zött Kossuth Lajoson
és 1848 hősein esett sé-
relem miatt követel elég-
tételt. Ugyanakkor a kiegyensú-
lyozott tájékoztatás jegyében
meg kell emlékeznünk az egyet-

len olyan levél szerzőjéről, mely
nem a haladó erőkkel szembeni
aknamunkások ellen intéz táma-
dást, hanem a MÁV mosoly-
csekkjeiről szedi le a keresztvizet.
Cicusunk áprilisban a gyáli H.
K.-né kivételével a teljes levelezé-
si rovatnak dorombol, szerkesz-

tőstől-levél-
íróstól.

– TURUL

Doromboló cicus-díjDoromboló cicus-díj
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ester Ákos fél Orbán
Viktortól – rebesgetik
mértékadó médiakörök-

ben. A – nevezzük így – erős pre-
ferenciával rendelkező Mészáros
Tamás pedig az ATV-n, a Népsza-
vában, az MTV-ben és még ki
tudja, hány fórumon osztozik
hangosan a nagy Fidesz-parában. 

Mészáros radikális írása nyo-
mán vita is kialakult a lap
szerkesztőségében: megér-e az al-
kotás annyit, hogy a címlapot is el-
vigye. Végül a főszerkesztői szó
döntött: megér. A cikk Kövér
László legutóbbi polgári körös
szereplését nehezményezi a maga
apokaliptikus szemszögéből. A ta-
gadhatatlanul vehemens Kövér
így lesz populista, tudatosan
rosszhiszemű, aki ráadásul a vegy-
tiszta bolsevizmus eszközrendsze-
rét használja. Ez utóbbi kitétel
különös ízt nyer, ha figyelembe
vesszük, hogy maga a szerző már
a hetvenes évek elején a pártirá-
nyítás alatt álló Magyar Rádió
művelődéspolitikai rovatának a
szerkesztője volt.

Az elénk táruló portré alapján
politikushoz képest a Róma váro-
sát felperzselő Néró maga a nagy
kreátor. Mészáros úgy látja, a párt
választmányi elnökét vagy felhasz-
nálják vagy nem tudják leállítani
a fideszesek – majd hozzáteszi,
emiatt lesz még elég gondja a
jobboldal vezető erejének. Valami
nekünk azt súgja, nem őszinték
Mészáros Fideszért aggódó szavai.
Mivel Kövér nem politikai számít-
gatásokhoz igazítja mondandóját,
a baloldal céltáblájává vált, a sajtó
is karcolgatja rendesen. Előszere-
tettel értelmezgetik szavait, ironi-
zálnak mondatain, Mészáros pe-

dig főszerkesztőjével váll váll
mellett, teljes erejével fél. Ha
ugyanis visszajönnének „a fiúk”
talán akasztanának is (vö. kötél
történet metamorfózisa). Olyan
rettegve ír, mintha ’88-ban a gu-
mibot baloldali végén Orbánék
álltak volna. Ilyen könnyű a bő-
röndbecsomagolók álomcsapatá-
ba bekerülni? Talán. Ám épp az
ilyen megnyilvánulásai miatt Mé-
száros már nem csak kérilászló-
szerű független elemzőnek, de
bibói demokratának sem tekint-
hető (demokratának lenni any-
nyit tesz: nem félni). Sikítva me-
nekül Kósáné Kovács Magda eu-
ropéer szabású szellemi szoknyá-
ja mögé. Valószínűnek látszik,
hogy e különös lelki állapotba
sodródásnak Kövér inkább esz-
köze, semmint oka. Ha például
valaki az Orbán gombot nyomja
meg nála, ugyanez az eredmény
várható.

Szerzőnk a maga szégyenlős
módján azért suttyomban kioszt
néhány simogatást is. A Fidesz
honlapjának szerkesztőit példá-
ul józan kétkedőkként említi,
ami Mészáros szájából szinoni-
mája lehet a „rajzoljon téged kö-
rül a Doszpot Péter” kedveske-
dő kifejezésnek.

A 168 Órából egyébként nép-
szerű, közkedvelt lapot is farag-
hatna a tulajdonos Mester Ákos,
ha nem írna bele, és erre Mészá-
ros Tamást is sikerülne rábírnia.
Mert a magunkfajta betűfalók
amúgy szívesen vennének kezük-
be balliberális hitelveket valló la-
pokat is, ha vezércikkeinek sorai
közül nem Lendvai Ildikó köszön-
tene bennünket rendre nagy sze-
retettel. Ennyi.                    – É. K.

Minthogy az ő olvasatában a szocialista-liberá-
lis kurzus a megtestesült Gonosz, ennek megfe-
lelően nincs egyéb motivációja, mint a lényege
szerint való viselkedés: a pusztítás öncélú élve-
zete. (Mészáros Tamás, 168 Óra, március 31.)

Lidércnyomás
Tájékoztatunk minden kedves hozzászólót, hogy
a Fórum átalakítás miatt ideiglenesen szünetel.
Észrevételeiket, hozzászólásaikat, panaszaikat
ez idő alatt a hmmedia@axelero.hu e-mail címre,
illetve arra a telefonszámra várjuk, amely kifeje-
zetten a külföldön szolgálatot teljesítő katonák
észrevételeit és panaszait rögzíti. (Rövid tájékoz-
tatás www.forum.honvedelem.hu-n 2005.
március 18-tól)

Tájékoztatás

M
gyengébbek kedvéért, akik
esetleg nem értenék a
fenti tájékoztatást, a rö-

vid idézetben arról van szó,
hogy átalakítják a Honvédelmi
Minisztérium fórumát. Nagy
öröm tölti most el a haza védel-
me iránt nyugtalan szívünket.
Biztosak lehetünk tehát ab-
ban, hogy amíg a magyar had-
erő modernizációja folyik,
amíg a sorköteles sereg helyére

egy ütőképes profi had áll,
amíg magyar katonáink a világ
számos pontján védelmezik a
gyengéket és harcolnak a béké-
ért, addig arra is jut ideje a
honvédelmi tárcának, hogy
honlapján felújítsa a saját fóru-
mát. Persze úgy, hogy közben
bármikor meghallja a távolban
szolgálatot teljesítő magyar ka-
tonák kéréseit és panaszait. És
persze azt se mondhassa senki,
hogy „nem jó lenni katonának,
a weben se verbuválnak”. Kö-
szönjük honvédelmi tárca, kö-
szönjük Juhász Ferenc!

Persze mindig akadnak ká-
rogók, a jóban is a rosszat lá-
tók, az úgynevezett „összefüg-

gés-vadászok”. Olyanok, akik
minduntalan összefüggést ke-
resnek. Összefüggést keresnek
a szőke nők és az IQ-juk között
vagy most éppen Farkas Ro-
land százados a Honvédelmi
Minisztérium fórumán megje-
lent nyílt levele, a botrány és a
honlap átalakítás között. Akik
komolyan gondolják, hogy az
Afganisztánban szolgálatot tel-
jesítő magyar katonáknak nap-

tejet küldtek télen, akik szerint
megspórolták katonáinkon a
néhány tízezer forintos drótvá-
gókat, akik hisznek abban a
butaságban, hogy a terepjárók-
ra szerelt gépfegyverek csak a
légynek ártanak, és akik sze-
rint ezért nem Farkas Roland-
nak kellett volna megválnia a
hadseregtől, hanem Juhász Fe-
rencnek.     

Megmondom őszintén, az
ilyen alakoknak legszívesebben
a szeme közé pöknék, és a mi-
niszter úrral együtt énekel-
ném: „Ejj élet, be gyöngy élet,
ennél szebb sem lehet, csak az
jöjjön katonának, aki engem
szeret.” – NOVÁK TAMÁS
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– Kezdjük a kályhától! Iparmű-
vész vagy képzőművész? Eset-
leg – de disznó vagyok! – csak
szuperlatívuszos varrónő?

– Egyik se. A jelmeztervezést
ugyan a Képzőn tanítják, mégse
hívnám direkt képzőművészet-
nek. Itt az alkotás működésében
rejlik a titok nyitja, bár rengete-
get és többnyire jól rajzolunk.
Nagyon észnél kell lenni, a lila
ködöt hanyagoljuk. Úgyhogy in-
kább nem képzőművészet.

– Ha rosszul rajzolok, attól
még lehet kiváló fantáziám.

– Persze! Nincs is azzal baj,
aki rajzban gyengébb, legfeljebb
annyi, hogy más kifejezési módot
kell találnia ahhoz, hogy valami-
képp mégiscsak elmagyarázza,
mire is gondol. Van rá példa,
hogy egy-egy sugárzó személyiség
pantomimmel, körülírással, bár-
mivel eléri a célját. De marad-
junk annyiban, hogy a rajzkész-
ség nálunk nagy előny.

– Ó, akkor ez kiváló terep a
dumatervezésre! Tegyük fel,
hogy csak divatlapokból ma-
gyarázok, meg régi metszetek-
re mutogatok, igen intenzív
„sugárzással”. Lehetek-e sztár-
jelmeztervező?

– Ha nagy a blöff, és csak
blöff van, más nincs, akkor az
hamar kiderül. Nálunk sem egy
munka után ítélik meg az em-
bert. És a mienk egy felettébb al-
kalmazkodó, szó szerint „alkal-
mazott művészet”. Ha a Madách
Színház kér fel, ha a Víg, ha az
Operaház, vagy ha alternatív ba-

letthez kell ruhákat tervezni,
mind más hozzáállást, látásmó-
dot kíván. Nem beszélve a film-
ről, a legutóbbi Bánk bánról. És
ez jól is van így, nem baj, ha a jel-
mezek felől is értelmezhető egy-
egy társulat vagy játszóhely, mű-
faj stílusa. Én pedig boldog va-
gyok, hogy ilyen széles skálán
tervezhetek.

– Egy életen át molyos ru-
hák közt molyolni, szabókkal
virgolódni, nőket meggyőzni
arról, hogy igenis jól áll a pad-
lizsánszín, vagy nem áll jól, de
ide ez kell… Hát élet ez?

– Engem éppen ez izgat. Nem-
csak alkotóművészet a mienk,
hanem empátia, pedagógiai ér-
zék is kell hozzá. Nagy kérdés,
hogy a tervező képes-e átvinni az
akaratát a rengeteg csapda és ké-
nyelmetlenség közepette.

– Folytatom. Vagy pocakos
férfihősöket arra rávenni,
hogy direkt jó, ha a hasán rán-
cot vet a ruha. Egyszóval
mennyire kiszolgáltatott a jel-
meztervező?

– A férfiakkal általában köny-
nyebb. Általában. De nem az az
ideális alany, aki nem szól, nem
reagál a jelmezére. Néha épp az
a baj, ha nem eléggé hiú a sze-
replő, hisz akkor nem érdekli, mi
van rajta, és ez a szerepformálá-
son is meglátszhat. A többség
azért itt is kellően exhibicionista.
Kiszolgáltatottságunk inkább ab-
ban áll, hogy a ruháknak egy-
máshoz képest is működniük
kell, rendszerben, stílusban.

– Úgy képzelem, hogy a dísz-
lettervező még partnere a ren-
dezőnek, de mire a jelmezterve-
zőhöz jutnak a hírek, már min-
den kész. Te csinálj ehhez ruhá-
kat, ennyit mondanak csak. És
ezért is túlnyomórészt nők a jel-
meztervezők. Tévednék?

– Ez nincs így. Párhuzamo-
san folyik a munka, s az a kivé-
tel, hogy némely rendező elké-
pesztő vizualitással bír, és két ol-
dalról külön fejtve a szálakat is
egységet bogoz össze, még nem
helyettesíti a hármas találkozá-
sokat. Én mindig szorgalmazom
ezeket a triumvirátusos együttlé-
teket.

– Tehát mégiscsak szorgal-
mazni kell. Van-e kedvenc szí-
ned? Egyáltalán ezt a „kivétele-
zést” megengedheted-e magad-
nak?

– Mit csináljak, pasztellmáni-
ás vagyok, a rikító színeket nem
szeretem. Ne hivalkodjon, ne ül-
jön rá az a szín az előadásra, si-
muljon bele. Máskor viszont ép-
pen az kell, hogy a főszereplőt
azonnal látni lehessen, az per-
sze, más eset. Másik visszatérő
mániám, hogy öregítsük a jel-
mezt. Ne abban az állapotban
kerüljön a nézők elé, ahogy a
méteráru-kereskedésben rábuk-
kantunk. A ruháknak története
van, nekünk pedig tudnunk kell
„hordottá tenni” a jelmezt.

– Azért az idő múlásával a
stílusok csak jönnek-mennek.
Hogy lehetséges ezt a divatra is
épülő művészeti ágat tanítani?

– Azért lehet. Nekem Makai
Péter volt a mesterem a főisko-
lán. Ő mintapéldája annak,
hogy lenyűgöző hatást válthat
ki egy olyan művész is a hallga-
tóiból, aki generációkkal előt-
tük jár.

– Megpróbálom elképzelni,
hogy folyhat egy elmélyült jel-
meztervezési tanóra… De kell-
e egyáltalán lelket látni a ru-
hák mögé? Nincs ez túlmiszti-
fikálva kicsit? Egy sztájliszt
ma nem vacakolna ennyit.

– Én azért kezdtem el tanul-
ni ezt a szakmát, mert – bár-
mily okkult módon is hangzik –
van kapcsolatom a jelent meg-
előző korokkal.

– Lélekvándorló lennél?
– Abban hiszek, és azt hatá-

rozottan érzem is, hogy éltem
már máshol, máskor, és ezek a
visszaidézett élmények segíte-
nek a tervezésben, invenciót in-
nen is kapok.

– Behúzódsz a szobád sötét
sarkába, és visszaálmodod
magad a múltba?

– Ez a kép nem áll messze a
valóságtól…

– Nem élhettél minden kor-
ban! A Tragédia eszkimó
színével is boldogulnál ilyen
alapon?

– Bizony!
(Erre a nevetésre már nincs

mit tenni, Péter elkattintja az
UFI címlapfotóját Ritáról – az
utolsóelőtti-előtti oldalra. Igazi
hepiend. Nemde?)

– SZILVER OTTÓ

I N T E R J ÚI N T E R J Ú

Velich Rita nem könnyen áll interjúra. Az ifjú, nagyon szerény – ráadásul
feltűnően csinos – jelmeztervezőnő nem szereti a nyilvánosságot, sziszi-
fuszi munka, mire rávesszük, hogy a lapunkat fogyasztó tízezrekhez egy
hatszemközti beszélgetés során mégis eljuthassanak szavai. Már az elején,
mikor oda keveredünk, hogy bizony, sok vizuális inzultus érheti őt a pol-
gártársak esztétika- és stílusmentes öltözéke kapcsán, összébb görnyedünk
Késmárki kollégával. Mi addig, a művésznő eztán már jól érezi magát.FO
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Szerénység, szépség • „Boldog vagyok, hogy ilyen széles skálán tervezhetek”

Álmok pasztellben
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