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Azért mégis jó, hogy van nekünk egy igazi kampány-minisz-

terelnökünk. Aki a Viván pacsizik, VV Szabolccsal

fényképezkedik. Homlokot ráncol és homlokot csókol, kezet

ráz és magyaráz. Mindig és mindenhol. Vitáért, nagy eszmei

tisztázásért, „picike” összefogásért sóhajtozik. Aztán vált,

szomorú és dühös, az Országgyűlésben ráközelítő kamera

még doboló ujjait is mutatja. Nehéz lehet neki. Gyűlölködő

az ellenzék, élén a binládenorbán, minden földi rossz meg-

testesítője. Aki visszajön és elveszi az aranyad – sugallja minden nyilatkozat, ka-

barépoén és munkáslevelező. Ha az ellenzéki párt elnöke felszólal a parlament-

ben és seperc alatt kárba vész az oly gondosan építgetett mítosz a parlament-

gyűlölő feketeingesről (Medgyessy Péter másfél éve nem mondott beszédet,

rosszul alszunk, hahó!), akkor jöhet a miniszterelnöki beszédnek álcázott ver-

báltálib ámokfutás. Ha ez nem válik be, a Szent Ferencet és a helikoptert oly ki-

tűnően összeegyeztető miniszter oktat ki minket, miért is kell az áramszolgálta-

tókon keresztül a német és a francia államot támogatnunk. Apró szépséghiba,

hogy megsemmisítőnek szánt kókai riposzt után két nappal a másik állócsillag, a

háromfejű bivalyborjak és a szilikoncicik szakértője, Batiz András közli, hogy a „Fi-

desz napok óta nyitott kapukon dörömböl” és maga a kormány is „a hosszútávú

szerződések felülvizsgálatán dolgozik”. 

Nyitott kapukon dörömböl az is, aki az értékközpontú Fiatal Baloldalon képze-

li el politikai jövőjét. Egy rejtett kamerával készült felvételről megtudhattuk, hogy

Miskolcon a modern szociáldemokrácia lényege: a párttagsági igazolványnak kö-

szönhetően zofort megoldódnak a munkahely- és lakásgondok, a bulikon pedig

ott vannak a vizespólós lányok. Tényleg nem kenyerünk a sámándob megverése a

kettős sajtómérce láttán, de képzeljük el, hogy a jelenet mondjuk 2001-ben törté-

nik az akkori kormánypárt ifjúsági szervezetének irodájában. Ugye, ugye?

És persze jól szórakozunk a hozzánk látogató külföldi baráton, aki a fővárost

beborító plakáterdő láttán arról érdeklődik, ugye a két hét múlva megtartandó

választás finisében vagyunk, mire mi fölényesen, ugyan, így kampányol a magyar,

még fél év van, azt nézd meg, kedves kolléga, amikor tavasszal előkerülnek a fo-

kosok és bézbólütők, egymásnak esünk, mondjuk parányi büszkeséggel, az oly

kiváló Nagy Ignác által megénekelt Tisztújítás óta semmit nem változtunk. Egy

magunkfajta reakciósnak ez is valami.                              – ABLONCZY BÁLINT

A polgári underground lapja · VII. évf., 12. szám · Megjelenik havonta · Főszerkesztő: Hegedűs Zoltán 

· Főszerkesztő-helyettes: Ablonczy Bálint · Vezető szerkesztő: Balogh Ákos Gergely · Főmunkatársak: Ambrus

Balázs, Benkő Levente Csongor, Czotter András, Névai Gábor, Rumi Tamás, Novák Tamás, Szilver Ottó 

· Olvasószerkesztő: Nagy Zsolt · Fotó: Késmárki Péter · Címlapfotó: MTI/Németh György · Felelős kiadó: Verba Volant Kft.

· Szerkesztőség: 1085 Budapest, Baross u. 28. · Levélcím: 1462 Budapest, Pf.: 536 · Tel./Fax: (1) 266-6590 

· Sms: 06 20 520 7049 · www.ufi.hu ·mail: szerkesztoseg@ufi.hu · Szerkesztőségi titkár: Márvány Miklós · ISSN 1587-9097

· Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 Grafikai Műhely · Nyomdai előállítás: Komáromi Nyomda Kft., Dunarakpart 15.,

Komárom 94501, Szlovákia · Igazgató: Meszlényi István · Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap 

Üzletága, 1008 Bp., Orczy tér 1., Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőnél, emailen: hirlapelofizetés@posta.hu, faxon:

06-1-303-3440, további információ: 06 80/444-444 · Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Durvuló kampány



4

i n t r o . l a p z s e m l e VII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM, 2005. DECEMBER
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

FIATALOS KI MIT TUD

A kormányfő szerint nem szabad,

hogy háborúvá fajuljon a választási

kampány, s szerinte a baloldaliság

nem hajnalig tartó meztelen fürdőzé-

seket, nagyon jó nőket és a fideszes

plakátok átragasztását jelenti. (Napi

Online, november 22.)

Csupán medenceépítést, Lendvai

Ildikót és plakáttépkedést.

NEM TITKOLT KÉRÉS

Ez a kötet nem ragad le a puszta diag-

nózisnál, felvázolja a megoldásokat is,

valamint megvilágítja azt az utat,

mely a magyarság gyarapodásához

vezet, egy nélkülöző világban. Szak-

mai megalapozottságától függetlenül

a könyv olvasmányos, könnyen érthe-

tő, a fiatal szerző pedig ezen (immá-

ron ötödik) munkájával ismét hiány-

pótló alkotást tett le az asztalra. A

könyv bolti ára mindössze 1250 Ft. A

szélesebb körű terjesztés, a nagyobb

példányszámú utánnyomás érdekében

elkerülhetetlen, hogy az egyelőre kor-

látozott mennyiség elfogyjon. Így azzal

a nem titkolt kéréssel fordulunk Ön-

höz, hogy amennyiben érdeklődik a té-

ma iránt, rendelje meg a kötetet!

(Könyvajánló a Jobbik honlapján)

Elkerülhetetlenül megrendeljük,

szakmai megalapozottságától füg-

getlenül.

NÉGYMILLIÁRD

Emlékeztetnék, hogy az olimpiák nyitó-,

illetve zárógálája a legnézettebb műso-

rok között van, szinte föl sem lehet fog-

ni, hogy mit jelent, amikor egy műsort

három és fél, négymilliárd ember lát, és

ha ott egy együttesre, akárcsak néhány

percig figyelhetnek, oda van írva a ne-

vük, hogy Hungary, Magyarország, ez

óriási lehetőség. (Hiller István nyilatko-

zata pekingi látogatásán, Magyar Rá-

dió, november 11.)

Minden további nélkül összejöhet ez

a nézőszám, ha a kínai népi demok-

rácia iránti tiszteletből világszerte

kötelezővé teszik az olimpiai nyitó-

gála megtekintését.

PARÁDÉ

Az IPI-vezetőség tagjai a november 25-

26-27-i ülés hivatalos programja mellett

Magyarországgal is megismerkednek – a

Magyar Turizmus Rt. felismerte a lehető-

séget, hogy óriási befolyással rendelkező

újságírók vihetik haza Magyarország jó

hírét, ezért parádés „szabadidős progra-

mot” szervezett a vendégeknek. Az igaz-

gatóság tagjainak fogadást ad Kolber Ist-

ván regionális fejlesztésért és felzárkózta-

tásért felelős tárca nélküli miniszter, ta-

lálkoznak Somogyi Ferenc külügyminisz-

terrel is, részt vesznek városnézésen,

gasztronómiai és kulturális programo-

kon, például néptánc-bemutatót tart szá-

mukra a Duna Művészegyüttes. (Buda-

pesten a világ vezető újságírói, hvg.hu,

2005. november 21.)

Kolber és Somogyi – igazi húzónevek.

KAMPÁNYLAVÓR

Hiller István szerint a Fidesz „összeborul”

a szélsőjobboldali politikai erőkkel; ezt bi-

zonyítja az, ami a főváros V. kerületében

történt, amelyet a nagyobbik ellenzéki

párt „kampánylavórnak” használ.

(Hiller: a Fidesz összeborul a szélsőjobbal,

MTI, 2005. november 22.)

Ha az V. kerület kampánylavór, ak-

kor Steiner Pál kampánylábvíz?

DIALEKTIKA

Aki baloldali, az kritikus. Aki kritikus, az

baloldali. (A Fiatal Baloldal közleményé-

nek címe, 2005. november 25.)

Oké.

KULTÚRÖRTÉNET 2005 EDITION 

Régi álma teljesült a Görög Zita-rajon-

góknak! A kifejezetten szégyenlős Play-

boy-fotósorozat és néhány óvatosan kitá-

rulkozó filmszerep után a 8 mm 2 című

erotikus thrillerben végre úgy tekinthetik

meg imádatuk tárgyát, ahogy a Jóisten

megteremtette őt. Az [origo] filmklub a

magyar médiában elsőként számol be er-

ről a kultúrtörténeti jelentőségű ese-

ményről. (Görög Zita végre mindent meg-

mutat, Origo)

Paradigmaváltás az MTA tudta nélkül.

PAPAGÁJKÓR

Németországban, Freiburgban váláshoz

vezetett egy fecsegő papagáj. A madár a

férj telefonbeszélgetéseit hallgatva meg-

tanulta, és a feleség előtt is mondogatta

a szerető nevét. (transindex.ro, 2005

november 28.) 

Hogy vinne el a madárinfluenza!

Laminált lapocska a Burger King egyik belvárosi gyorséttermének

pultjáról.
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apóleon óta az első francia politikus, aki iránt a

magyarok is szimpátiával viseltetnek. Bár őt is

utolérte Márai jövendölése („lehull nevedről az

ékezet”), de azért mégiscsak a mi kutyánk kölyke. Az el-

múlt hetek franciaországi eseményei megmutatták, légy

van a levesben. Utcai zavargások, kijárási tilalom, csütör-

tököt mondott szociális modell, etc. A politikusok népsze-

rűsége a békacomb alatt. Egy csak egy legény van talpon

e vidéken: a mi Sarkozynk, aki nemhogy arcvesztés nélkül

került ki az éhséglázadásból (by Gyurcsány), hanem 

11 százalékponttal növelni is tudta a népszerűségét. És jó

úton halad afelé, hogy bevegye az Elysée Palotát. Horribile

dictu lehet, hogy egy magyar menti meg az ötödik köztár-

saságot. Mi drukkolunk neki, úgyhogy: Hajrá Franciaor-

szág! Hajrá Magyarok!

któber végén ünnepelte Demszky Gábor tizenöt

éves regnálását a főpolgármesteri karosszékben.

Illetve csak ünnepelte volna. Volt ugyan valami

erőtlen ünneplés-féle újsághirdetésekben a november 17-

i Budapesti Születésnap kapcsán, de az még a Demszky-fa-

nokban sem ütötte át az ingerküszöböt. Homályos szá-

mok voltak a főváros fejlesztéséről, ismeretlen újságok

idézetei Budapest fejlődéséről, értelmezhetetlen statiszti-

kák a városvezetés szuper teljesítményéről. Valljuk be,

nincs is mit ünnepelni. A város egyszerűen nem működik,

Demszkyt szemmel láthatóan nem érdeklik a város prob-

lémái, a főpolgármester – munkatársai szerint is – elfá-

radt. Ugyan még egy év van az önkormányzati választáso-

kig, egyre világosabb, hogy már nemcsak az MSZP-n, ha-

nem az SZDSZ-en belül is a lehetséges utódot keresik.

ON

Szabadság, Tér
udtommal legutóbb az Élet és Irodalom 2001. ápri-

lis 6-i számában jelent meg írás ezzel a címmel. Azt

is én írtam, úgyhogy kölcsönlopom utolsó fél mon-

datát: „…Orbán Viktor egy fantaszta, mert azt hiszi, hogy

külpolitikai paradigmaváltás kell, pedig dehogy, hiszen

nem a helyzetünk, hanem csupán az aktuális nagyhatalom

postacíme változott.”

Ez a fél év múltán szomorúan beigazolódott csipkelődés

eredetileg egy, az amerikai vízum-eljárás során átélt meg-

aláztatásokról szóló glossza zárómondata volt. Aktuálissá

a 2001. szeptember 11-i terrortámadást követő csurkai ki-

szólás elítélésének orbáni elmulasztása tette. A Fidesz-le-

gendárium máig ebből és az F-16-osok mellőzésének tragi-

kus vétségéből eredezteti a párt és az amerikai kormány-

zat közötti viszony hajdani megromlását.

Pedig nem ezek az igazi okok. Meglehet, az egyik kor-

mányfői hiba, a másik túl merész döntés volt, ami érzékeny

vereséget jelentett egy amerikai lobbicsoport számára. Az

igazi ok azonban nem az előbbiek bármelyike, hanem a

professzionális érdekérvényesítési attitűd teljes hiánya volt

az akkori magyar–amerikai kapcsolatokban. Az „érdek-

mérnökség” hiányzott. Ez a József Attila-i ihletésű szó töb-

bet jelent, mint lobbizást, ez inkább életforma: művelője –

mint az üzletember a piacon – minden érzékszervével ben-

ne él az amerikai politikai közéletben, minden mondatáról

tudja, hogy miért mondja, és minden idegszála az eredmé-

nyért feszül vagy lazul.

Huntingtont olvasom – nem a Civilizációk összecsapá-

sát, hanem az amerikai társadalom gazdagon dokumen-

tált politikai jellemrajzát, a Kik vagyunk mi? című kötetet

– és elhűlök: hogyan lehetséges, hogy a mindenkori ameri-

kai politika és a Fidesz értékrendje ennyire megegyezzék?

Ismétlem: függetlenül attól, hogy milyen vezetése van Ame-

rikának, a politikai elit – és főleg az amerikai nép – ugyan-

azt gondolja nemzetről és Istenről, mint a Fidesz. Amikor

republikánus az elnök, olyankor Amerika kicsit jobbra áll a

Fidesztől; gazdaságilag is, de főleg eszmei és politikai szem-

pontból. Olyankor Isten országa és Amerika üdve napi hi-

vatkozási alap, még közepes fontosságú kormányzati dön-

tésekben is. Ha pedig demokrata elnök regnál odaát, akkor

szinte teljes az értékrendek közötti átfedés, ráadásul a de-

mokrata párti gazdaságpolitikai prioritások nagyon hason-

lítanak a Fidesz által vallott és követett néppárti politikáé-

hoz. Ehhez képest „nagy nevetség”, hogy az amerikai kor-

mányzat és a Fidesz viszonyát évtizede olyan magyarok

határozzák meg, akik számára nemzet és vallás legalábbis

gyanús fogalmak.

Kézenfekvő, hogy ha 2006-ban kormányváltás lesz,

olyan diplomaták kerüljenek Washingtonba és New York-

ba, akik képesek figyelmet és rokonszenvet kelteni az ame-

rikaiak által vallott erkölcsi értékek magyar letéteménye-

sei, tehát a Fidesz iránt. Akik személyiségükkel és felkészült-

ségükkel képesek a kör közepére állni, ott szívvel és ésszel

játszani, miközben mindig tudják, hogy kik és milyen áron

fizették be őket abba a valamennyiünk jövőjéről szóló, szé-

dületes körtáncba.                                – PÁKOZDI IMRE

T
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mit most látunk, az nem más,

mint a francia modell végérvé-

nyes és látványos bukása. Pedig

a rendszer évszázadokon át kitűnően

működött. Aki Franciaországban él, az

francia, származására, etnikumára való

tekintet nélkül, mondták ki a 1789-es

francia forradalom idején. A francia kul-

túra vonzereje, a nemzeti nyelvek, kultú-

rák folyamatos és tudatos aláaknázása a

19. században meghozta eredményét. A

breton nyelvet egy nemzedék alatt sike-

rült majdnem teljesen kiirtani. Aki az is-

kolában akár a szünetekben is bretonul

beszélt, büntetésben részesült, az elzászi

németet, a provanszált elsöpörték. Csak

az eldugott Korzikán és baszkföldön ma-

radt némi ellenállás a homogenizáló

francia nemzetállammal szemben. 

Franciaország nem csak a nemzetisé-

gek asszimilálásának sikerességében volt

más, mint a legtöbb európai állam, ha-

nem abban is, hogy már a 19. században

is bevándorló társadalom volt. Míg Euró-

pa összes többi országa jelentős forrása

volt a kivándorlásnak, rossz demográfiai

mutatóik miatt a franciák már ekkor

munkaerőimportra szorultak. Először

Olaszországból, Belgiumból, Svájcból és

Spanyolországból jöttek a bevándorlók,

majd a huszadik században megjelentek

a portugálok és a kelet-európaiak. Nem

kis számokról van itt szó: 1851-ben már

130 000, főként vallon származású belga,

és 65 000 olasz élt Franciaországban.

Több mint száz évvel később, 1975-ben a

legnagyobb bevándorló csoport már a

portugál volt, 759 000 fővel, 463 000

olasz és közel ugyanennyi spanyol mel-

lett. Ezeknek az embereknek a jelentős

része Franciaországban maradt, megkap-

ta a francia állampolgárságot, és utódaik

egy-két nemzedék alatt teljes mértékben

integrálódtak a többségi társadalomba. 

Mi történt ezzel a jól működő rend-

szerrel? A hatvanas-hetvenes években

jött egy nagy, folyamatos és nagyon elté-

rő kultúrájú bevándorlókból álló hullám,

amellyel a gépezet nem bírt, és a francia

szocialisták által 1981-ben bevezetett li-

beralizáció még tovább rontott a helyze-

ten. Nem a valláson, az iszlámon van itt

a fő hangsúly. Az USA-ba érkező mexikó-

iak, dél-amerikaiak jórészt katolikusok

(akárcsak az oly sikeresen asszimiláló-

dott írek), jelentős részük mégsem tö-

rekszik a beilleszkedésre, sőt már az an-

gol nyelv megtanulására sem. Francia-

ország „hispánjai” az algériaiak, tunézia-

iak és marokkóiak lettek. 1975-ben már

egymillióan voltak, és azóta ez a szám

folyamatosan növekszik a családegyesí-

tések, a magas népszaporulat meg az

újabb és újabb beérkező hullámok ré-

vén. Az adatok csalókák, mert csak a le-

gális bevándorlókat mutatják ki: 1990-

ben 1,2 millió, 1999-ben 1,3 millió főt a

Maghreb országokból. Azokat, akik már

megkapták a francia állampolgárságot,

nehezebb követni, de az észak-afrikai

származású franciák, illetve a legális és

illegális bevándorlók száma egyes ada-

tok szerint már megközelíti az 5 millió

főt, a lakosság 8%-át.  Ezek nagy része,

becslések szerint több mint harmada

Párizsban és külvárosaiban él lakótele-

peken, de kiemelkedően sokan vannak

Marseille körzetében is.

Ami október-novemberben Franciaországban történt, csak méreteiben volt új. Az első hason-

ló jellegű zavargások a nyolcvanas évek elején törtek ki Lyon bevándorlók lakta negyedeiben,

hogy aztán lassan, 25 éve, időről időre megrázzák a francia társadalmat. 

A

A francia modell bukása
A lángoló külvárosi autók tanulsága
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Építészetileg félresikerült, lepusztult

etnikai gettók ezek, ahol a francia állam

és szervei nem kívánatos vendégnek szá-

mítanak. Évtizedek alatt ezekben a ban-

lieue-kben, külvárosokban észak-afrikai

szigetek alakultak ki, ahol nagy a sze-

génység, az oktatás színvonala alacsony,

a bűnözés pedig magas. De ha azt gon-

doljuk, hogy mindez kizárólag a francia

állam hibája, nagyon tévedünk. Liberális

körökben még ma is elterjedt nézet,

hogy mindig, mindenért a többség és az

állam a felelős. Aki ragaszkodik a multi-

kulturalizmus bukott ideáljához, hiheti

azt, hogy az iskolákat gyújtogató vandá-

lok a kirekesztettség ellen küzdenek. A

valóság azonban más. A probléma ket-

tős: az arabok (és a szintén nagy szám-

ban bevándorolt fekete-afrikaiak) egy-

részt láthatóan mások, kitéve a többségi

társadalom diszkriminációjának, más-

részt viszont jelentős tömegeik nem is

igazán akarnak beilleszkedni. Vannak

persze vegyes házasságok, és sokan ko-

moly karriert futottak be, népszerűek 

(l. a francia labdarugó válogatott gerin-

cét), de a többség nem a Zinadine

Zidane-okból áll.  A vietnámiakkal vagy a

kínaiakkal (akik pedig még feltűnőbben

nem európaiak) ellentétben például az

észak-afrikai bevándorlók körében – ezt

ki kell mondani – az oktatás nem képez

prioritást. A nők státusza alacsony, ami

eleve hátrányos élethelyzetbe kényszeríti

társadalmuk felét, a másik fele pedig jó-

részt elszabotálja az iskola nyújtotta ki-

ugrási lehetőséget. Marad a sport a kitö-

résre, de ez kevesek kiváltsága. A pers-

pektíva nélküli, a jórészt nőkből álló ta-

nári kart lenéző észak-afrikai kamaszok

és fiatalok körében már a nyolcvanas

években kialakult a banda-társadalom,

ami nemzedékről nemzedékre újrater-

meli magát. A bandák folyamatos hábo-

rúban állnak a rendőrséggel, egymással,

és a tagok magánéletükben saját szüleik-

kel is. Az elmúlt hetekéhez hasonló lá-

zongások során elpusztítják ráadásul

azok üzleteit, autóit is, akik valamire ju-

tottak, és növelik a többségi társadalom

gyanakvását. Mindezt az 1995-ben forga-

tott „Gyűlölet” (La Haine) című francia

film kitűnően bemutatja: van egyrészt

rendőri brutalitás, a többség távolságtar-

tása, de a másik oldalon csak a céltalan,

buta gyűlölet áll. Az ördögi körből a

francia kormányzatok újabb és újabb

programjai sem nyújtottak kitörést,

mint ahogy a mostaniak sem fognak. Az

erőszakot dicsőítő „banda-kultúrával”

szemben csak egy alternatíva látszik: az

iszlám értékekhez való visszatérés, de

mivel ez könnyen a radikális iszlám to-

vábbi erősödésébe csaphat át, aligha je-

lenthet megnyugtató megoldást. Az

igazság az, hogy nincs valódi kiút Fran-

ciaország, sőt Nyugat-Európa számára

sem. Mert nem csak a francia „asszimilá-

ló” modell bukott meg, hanem a holland

és brit „liberális” is, de a német sem mű-

ködik. Sőt, már az amerikai olvasztóté-

gely sem. 

Persze a 2003-ban a francia jobboldal

által bevezetett szigorítások csökkentet-

ték a bevándorlás mértékét, és hasonló

intézkedések történtek Dániában, Nagy-

Britanniában is. Némi okot ad az opti-

mizmusra az is, hogy egyre terjed a nézet

Nyugat-Európában: az idegenek letelepe-

dése egy országban nem jog, hanem ki-

váltság, a rövid távú gazdasági haszon

rossz bevándorlási politikával hosszabb

távon biztonságpolitikai kockázattá és

szociális teherré válhat. Pozitívum, hogy

Olaszországban a románok, Spanyolor-

szágban pedig az ecuadoriak megelőzték

a marokkóiakat a bevándorlók számát il-

letően. A hasonló vagy azonos nyelv és

kultúra kétségtelenül meg fogja könnyí-

teni ezen új hullámok beilleszkedését. De

mindez csak a helyzet súlyosbodásának

ütemét csökkentheti, az észak-afrikai, tö-

rök, pakisztáni bevándorlás okozta prob-

léma a franciaországi tömeges vandaliz-

mushoz és a nagy-britanniai merényle-

tekhez hasonló eseményekben megnyil-

vánulva a jövőben is velünk marad.  

Mindarra, ami az elmúlt hónapokban

Nyugat-Európában történt, történik, itt-

hon is jó lesz odafigyelnünk.  Észre sem

vettük ugyanis, és mi is bevándorló ál-

lammá váltunk az elmúlt 15 évben. Ma-

gyarország viszonylagos gazdagsága, il-

letve a szomszédos országokban tapasz-

talható magyarellenes légkör miatt ed-

dig főként az egykori magyar területek-

ről nemzettársaink érkeztek, akiket per-

sze jó szívvel nem hívhatunk bevándor-

lónak, de jogi és gyakorlati szempontból

azok. Az ő beilleszkedésük az azonos

nyelv és kultúra miatt semmiféle gondot

nem okozott. Sok ember nem is tudja,

hogy kedvenc színésze, valóságshow-

hőse, orvosa, az ápolónő a kórházban

vagy éppen a sarki fűszeres kolozsvári, új-

vidéki vagy dunaszerdahelyi. Azzal sem

vagyunk tisztában, hogy a sok áttelepülő

jórészt fiatal, képzett és tehetséges „hatá-

ron túli” magyar mennyi plusz erőt jelen-

tett a magyar gazdaságnak. De ez a hely-

zet nem fog örökké tartani. Azok jelentős

része, akikel akartak jönni, mintegy két-

százezer ember, már Magyarországon él és

dolgozik. A többség viszont, ha magyar-

ként ez nehezebb is, a szülőföldjén kíván

boldogulni. A gazdaság igényei, a csökke-

nő aktív népesség és az eltartottak egyre

nagyobb tömege miatt azonban előbb-

utóbb szükség lesz más munkaerőforrá-

sokra is. Ha a bevándorlás szocialista-libe-

rális modelljét választjuk, ahogy azt nyu-

gaton tették, akkor felkészülhetünk arra,

hogy a Havanna lakótelep lesz az új Saint-

Denis. Ha egy végiggondolt, kizárólag a

magyar érdekeket szolgáló és nem célta-

lan idealizmus által hajtott bevándorlási

és népesedési politikát választunk, van

esély, hogy elkerüljük azt a hibát, amibe

Franciaország és Nyugat-Európa legtöbb

állama beleesett.                          – G. M.
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Aki ragaszkodik 

a multikulturalizmus bukott

ideáljához, hiheti azt, hogy 

az iskolákat gyújtogató 

vandálok a kirekesztettség 

ellen küzdenek. A valóság

azonban más 
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spanyol testvérháború pusztítá-

sai csak a daytoni békével lezá-

ruló boszniai háború szörnyűsé-

geivel mérhetők össze Európában… Hiá-

ba telt el már harminc esztendő a diktá-

tor halála óta, Spanyolországban a pol-

gárháború (1936–1939) és az utána kö-

vetkező diktatúra még mindig a legké-

nyesebb témák közé tartozik. 

Spanyolország rettegett diktátorának

tisztelői harminc éve immár minden al-

kalommal ugyanúgy emlékeznek meg

1975. november 20-án 4.58 perckor be-

következett haláláról: 19-én este az emlé-

kezők összegyűlnek az El Escorialhoz kö-

zeli Elesettek Völgyében épített baziliká-

ban celebrált misére, másnap pedig Blas

Pilar, az egykori Fuerza Nueva falangista

párt vezetője mond beszédet a madridi

Plaza de Orientén (a Királyi Palota köz-

vetlen közelében). Carmen Franco, a né-

hai diktátor lánya, az apja emlékére létre-

hozott Franco Alapítvány elnöknője sem

hiányozhat a ceremóniáról.

Francisco Franco (1892–1975), a galí-

ciai születésű tábornok a spanyol állam

egysége érdekében már a polgárháború

közben kíméletlenül leszámolt a baszk és

katalán tartomány autonómiájával, de

szűkebb hazájának ilyen irányú kísérleté-

vel is. A polgárháborúban Hitler és Mus-

solini segítségével győztes nacionalista

tábornok a második világháborúban

előbb a semleges, majd a nem hadviselő

fél álláspontjára helyezkedett, és csak

Churchill csábító ígéreteinek engedve

nem támogatta nyíltan a tengelyhatal-

makat. A háború után a nyugati demok-

ráciák az ún. második spanyol köztársa-

ság véres leverésére válaszul visszahívták

követeiket Franco Spanyolországából,

amely csak 1953-ban tört ki a nemzetkö-

zi elszigeteltségből. Az USA ugyanis felis-

merte a félsziget stratégiai fekvését a hi-

degháborúban, és légi-, haditengerészeti-,

valamint rakétatámaszpontokért cseré-

be készségesen segítséget nyújtott

Franco diktatúrájának. A tábornok büsz-

kén viselte ugyan „a Nyugat őrszeme” cí-

mét, de csak fogcsikorgatva, ráadásul

kölcsönök, olaj- és élelmiszerszállítmá-

nyok fejében adta be a derekát. 

Franco tábornok halála után a dikta-

túrából a demokráciába való békés át-

menet érdekében a spanyol politikusok

közösen megegyeztek, hogy nem boly-

gatják a múltat a napi politikában sem

az egyik, sem a másik oldalról. Ezt többé-

Ahogy múlnak az évek, úgy fogynak a spanyol polgárhá-

ború túlélői, és létszámuk ezzel arányosan csökken a

megemlékezéseken is. A véres spanyol polgárháború ma

már történelem, de a két egykor egymással szembenálló

tábor emlékezetében elevenen él. 

A

Hogy kerül a spanyolcsizma az asztalra?

Francisco Franco öröksége

A királyi család idén is összességében jó osztályzatot kapott a megkérdezettektől. Sőt, a

monarchia intézményét a többség elfogadja, és az ország egyik szilárd pontjának tekinti.

Ezt az álláspontot igazolja a királyság- és a köztársaságpárti összehasonlítás: a megkérdezettek 38%-a a monarchiát, 25%-a

pedig a köztársaságot részesíti előnyben. Az öt évvel ezelőtti mérésekhez képest azonban a királyság vesztett 5 pontot,

míg a köztársaság 8 pontot ugrott. Az idei felmérés egyik meglepő végeredménye szerint a diktatúra után születettek

körében – az alkotmányos királyság történetében első alkalommal – több a köztársaság, mint a monarchia híve: 38%

gondolja úgy, hogy inkább köztársaságban élne. Egy másik, még meglepőbb adat, hogy a 2000. évi eredményekhez vi-

szonyítva a megkérdezettek csaknem kétharmada sokallja a királyi család költségvetését: 59%. A bírálat még a jelenlegi

autonómia-bővítő folyamat kérdésében és a nacionalista-szeparatista jelenségek ürügyén érhető tetten: a válaszadók

többsége elfogadja a király tevékenységét, de – főleg a néppártiak – 33% túl elnézőnek tartják a királyt. 

Összességében a megkérdezettek 80%-a elismeri János Károly nélkülözhetetlen szerepét a spanyol demokrácia hely-

reállításában. Fülöp herceg trónra való felkészítéséről ugyancsak egyöntetűen nyilatkoznak.

Statisztikák
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kevésbé sikerült betartani, tehát a közös

megegyezés szellemében csaknem kizá-

rólag a történészek foglalkoztak a pol-

gárháborúval és Franco diktatúrájával –

egészen José Luis Rodríguez Zapatero ta-

valyi kormányra kerüléséig a madridi

merényletek után. 

Ekkor a katalán köztársasági párt

(ERC), valamint az ugyancsak katalán

környezetvédők (ICV) közösen beter-

jesztették tervüket a kormánynak,

amely kizárólag a köztársasági áldoza-

tokról emlékezett volna meg, de

Zapatero a napi politikai események mi-

att kénytelen-kelletlen háromszor is el-

halasztotta napirendre tűzését. A rende-

zetlen ügyek kezelésére még tavaly létre-

hoztak egy több minisztériummal

együttműködő bizottságot, amelynek

számos kényes kérdésben kell megoldást

hoznia: a rögtönítélő bíróságok ítéletei,

a francóista jelképek, a tömegsírok, a

kárpótlások és az Elesettek Völgye sír-

emlékének ügyében (ide temették el

Francót és a falangista párt alapítóját,

José Antonio Primo de Riverát).

A katalán kormánypártok végül nem

vártak tovább, és két nappal a diktátor

halálának idei évfordulója előtt előálltak

a tervezettel arra hivatkozva, hogy 40

évig csak a köztársasági oldalon áldoza-

tul esett nacionalistákról emlékeztek

meg, a másik félről nem.

Azonban a korábbi kísérleti intézke-

dések egyáltalán nem hozták meg a re-

mélt sikert, és nemhogy nem javítottak

a helyzeten, inkább tovább mérgesítet-

ték az amúgy sem bizalommal teli lég-

kört. Csak néhány esetet említünk meg:

idén márciusban provokációszámba

menő módon éjnek idején távolították

el Franco utolsó madridi lovas szobrát,

Santiago Carrillo, a spanyol kommunista

párt egykori főtitkárának 90. születés-

napján. Másnap kitört a több napig tar-

tó vita. Két hónappal később a katalán

környezetvédők a madridi Cortesben el

akarták érni, hogy eltávolítsák Francót

az Elesettek Völgyéből, ráadásul az ETA-

val kötendő fegyverszünet parlamenti

tárgyalásával egy időben... (A környezet-

védők az utolsó pillanatban végül eláll-

tak eredeti szándékuktól.) 

Szerencsére a – tisztelgő és elutasító –

megemlékezéseket már inkább csak a

média követi, és a legnagyobb – jobbol-

dali – ellenzéki párt sem mutat hajlandó-

ságot a téma felkarolására. A közhangulat

a tavaly márciusi madridi merényletek

óta épp elég feszült, mert a közvélemény-

kutatások adatai ellenére a biztos nyer-

tesnek látszó néppárt veszített a tavalyi

általános választásokon, és ezért is ajánla-

tos még óvatosabban kezelni a két témát.

A Franco halála után ötévenként ké-

szített felmérés legutóbbi adatai egyön-

tetűen azt igazolják, hogy bár a spanyo-

lok többsége nem vélekedik kedvezően

a diktatúráról, a túlnyomó többség nem

ért egyet Rodríguez Zapatero spanyol

kormányfő eddigi intézkedéseivel, mert

attól tart, hogy újra felszakítják a múlt

sebeit. A néhai diktátor általános meg-

ítélése kedvezőtlen, és az előző, 2000-

ben végzett felméréshez képest 13%-kal

tovább romlott a spanyol állampolgárok

véleménye Francóról. Ebben az ítéletben

a fiatal korosztály két új szempontja ját-

szott döntő szerepet: a diktatúra alatti

életszínvonal és az akkori emberi jogok

tiszteletben tartásának összehasonlítása. 

Franco megítélése tehát egy nemze-

déknyi idő elteltével sem hozott megbé-

kélést, és még mindig nem hegedtek be

a polgárháború és a diktatúra ütötte se-

bek. Elismert, tekintélyes személyre van

tehát szükség, hogy adott esetben ösz-

szebékítse az egykor egymással szem-

benálló feleket, és közvetítsen köztük,

ha kell. Ilyen személy lehet a spanyol po-

litikai életben I. János Károly király, aki-

nek már többször nyílt rá alkalma, hogy

bebizonyítsa, nem érdemtelenül viseli a

spanyol koronát.      – SOBIESKI TAMÁS

I. (Bourbon) János Károly, a legnépszerűbb spanyol személyiség 1938-ban szüle-

tett, de nem Spanyolországban, hanem Rómában, mivel nagyapja, XIII. Alfonz

száműzetésbe vonult, miután 1931-ben lemondott trónjáról az ún. második

spanyol köztársaság kikiáltása előtt. A későbbi trónörökös Rómában, a svájci

Lausanne-ban, és a portugáliai Estorilban töltötte gyerekkorát, de édesapja,

Bourbon János kérésére, illetve a Francóval kötött megállapodása alapján 1948-

tól Spanyolországban folytatta tanulmányait. Franco 1969-ben nevezte ki trón-

örökösnek, és 1975. november 22-én, két nappal a diktátor halála után a Cortes

Spanyolország uralkodójának nyilvánította 44 évnyi parlamentáris köztársaság

és 39 évig tartó egyszemélyi diktatúra után.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a diktatúrából az alkotmányos királyságba

való átmenet irányításában: az 1978 decemberében megszavazott, és a jelenleg

is hatályos alkotmány végleges megszövegezéséig tevékenyen részt vett a politi-

kai életben. Határozottan kiállt a fiatal spanyol demokrácia mellett, amikor az

országban zajló politikai folyamatokkal elégedetlen fegyveres erők egy része

megpróbálta átvenni a hatalmat 1981. február 23-án. Azóta fokozatosan háttér-

be vonult, és idejét megosztja családja, valamint zsúfolt államfői teendői között. 

A mindig kedélyes és közvetlen uralkodó és görög felesége, Zsófia királyné

méltán nyerte el a spanyol állampolgárok rokonszenvét; elfogadták három gyer-

mekük, két lányuk és fiuk házasságkötését, akik már hét unokával ajándékozták

meg a szülőket. (Elena egy navarrai arisztokrata felesége lett, Cristina pedig má-

sodikként szakított rangjának kötelező előírásával: baszk élsportolót választott.)

Idén, október 31-én született Fülöp trónörökös és az újságíróból királynévá ne-

mesülő Letizia hercegnő leánygyermeke, Leonor. 

A demokratikus király



A kormányzati ciklusának végéhez közeledő

MSZP–SZDSZ-kabinet érdemi tennivaló helyett

hol a távoli jövőt kémleli, hol meg csip-csup na-

pi ügyeket old meg lázas buzgalommal. A hatal-

mon lévő baloldalon egyre inkább a kapuzárási

pánik jelei mutatkoznak, a Medgyessy Péter

örökébe lépő Gyurcsány Ferenc pedig rendre

Orbán Viktorban leli meg minden bú és baj for-

rását. Higgadt, tárgyilagos elemzésünk követke-

zik az utóbbi hetek parlamenti eseményeiről és

a szocialisták kampányáról.

Gyurcsány Ferenc csapdába esik • Kóka

János már-már orvosért kiált • Eörsi

Mátyás meggazdagodik
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egmondjuk az őszintét: ami-

kor október elején Orbán Vik-

tor három és fél év után elő-

ször szót kért az Országgyűlésben, be-

széde után némi tanácstalanságot érez-

tünk. „Ennyi?” – kérdezgettük egymás-

tól. Megértettük persze, hogy a napi-

rend előtti felszólalás öt perce alatt nem

lehet csodát tenni; hogy a mai, rohanó

világunkban igen nehéz merőben új kez-

deményezésekkel előrukkolni. De mégis,

úgy éreztük, az utóbbi másfél évben

már számos formában megénekelt

nemzeti garanciatörvénynél eredetibb

ötlettel is elő lehetett volna állni. Hiszen

a nemzeti petíció, az annak nyomán szü-

letett törvényjavaslat, majd népi kezde-

ményezés mind-mind, ha más formában

is, ugyanazt a célt szolgálta: kormány és

ellenzéke állapodjon meg, és egyes fon-

tos kérdésekben közösen adjon a követ-

kező választás győzteseit is kötelező biz-

tosítékot.

IDEGES A MINISZTERELNÖK

Aztán Gyurcsány Ferenc reakcióját látva

megnyugodtunk. Elsőként az tűnt fel,

hogy minden magyarok miniszterelnöke

milyen ideges lesz, amikor újra és újra

meghallja a Fidesz elnökének szájából a

minden kétséget kizáróan neki mint új-

dondásznak szánt célzást: „Mi, akik már

tizenöt éve itt ülünk az

Országgyűlésben…” Másodjára és végle-

gesen akkor költözött béke az arcunkra,

amikor azt láttuk: a kabinet szemláto-

mást nem osztja kételyeinket a felvetés

eredetiségével kapcsolatban, hanem szé-

pen, emelt fővel belesétál a csapdába, és

a javaslatot komolyan véve érdemi vá-

laszt próbál adni Orbán kezdeményezé-

sére.

A kormányfő először támogatásáról

biztosította a Fidesz elnökét – hogy

pártja néhány órával később leszavazza

a garanciatörvény egyik tervezett ele-

mét, a családi támogatásokról szóló jog-

szabályt. Másnap a szocialisták a nemze-

ti minimumnak nevezett halovány kísér-

letükkel próbálták magukévá tenni az

ellenzék vezetőjének ötletét, majd ha-

marosan úgy belebonyolódtak önnön

próbálkozásaikba, hogy nem győztük

kapkodni a fejünket. Egy szó mint száz,

az első pillantásra ötletszegény javaslat-

tal a Fidesznek sikerült annyira összeza-

varni a szeptemberi piros négyzetes

kampány átmeneti sikerébe beleszédült

baloldalt, hogy Gyurcsányék lapzártán-

kig nem is igen tértek magukhoz.

ELSŐ FELINDULÁS

Mert hamarosan jött a következő felvo-

nás, amikor a következő héten Orbán

újabb kezdeményezéssel állt elő, és a vil-

lamosenergia árának tízszázalékos csök-

kentését szorgalmazta. Kóka János gaz-

dasági miniszter első felindulásában jó-

szerivel hibbantnak nevezte a Fidesz el-

nökét, és csak kis híja volt, hogy orvo-

sért kiáltson, mondván: ki hallott már

olyat, hogy egy kormány csak úgy bele-

avatkozik a piacgazdasági folyamatokba,

és megfosztja a multicégeket az állam-

mal kötött szerződésben garantált biz-

tos haszontól? Aztán maga a miniszter-

elnök hűtötte le az egyre inkább önma-

ga, illetve Gyurcsány Ferenc paródiájává

váló politikust, mondván, a szájából vet-

ték ki a szót, és a kormány – lévén az

áram árának meghatározása kormány-

zati hatáskör – épp most fontolgatja a

díjcsökkentés lehetőségeit. Akárhogyan

is, az ősz eleji gyengélkedés után a Fidesz

szemlátomást magára talált, és egyre

Gyurcsány 
Ferenc csapata

a szeretnél Gyurcsány Fe-

renc csapatába tartozni,

hívd Szabit! - csábít a Fiatal

Baloldal hirdetése. Az ifjúsági szer-

vezet ugyancsak aktivizálta magát

az elmúlt hónapokban, s ez a lendü-

let valószínűleg nem független a FIB

élén történt változástól. Szeptem-

berben ugyanis, egyéb elfoglaltsága-

ira hivatkozva, leköszönt posztjáról

Szitka Péter, a nem egészen egy éve

megválasztott elnök és októberben

Komássy Ákos, Medgyessy Péter ko-

rábbi személyi titkára lépett a helyé-

re. A Hírszerző.hu hírportál értesü-

lései szerint a váltásban jelentős sze-

repet játszott, hogy az új vezető

Gyurcsány Ferenc bizalmát élvezi. 

Október óta a Fiatal Baloldal már

a második médiakampányát indítja.

Az első, a szélkakas-hadművelet ese-

tében inkább csak az MSZP korábbi

kezdeményezésének adtak új kere-

tet (vélhetően a reklámok költsége-

it is a párt állta). A tagtoborzás már

teljesen Fiatal Baloldal-akciónak lát-

szik, számos, a fiatalok által olvasott

online és offline médiumban talál-

kozhattunk a hirdetéssel. A  kam-

pány médiaköltségvetése bőven

meghaladja az ifjúsági szervezetek

átlagos éves büdzséjének kereteit,

adódik tehát a kérdés: miért pont

most indította toborzóját a FIB és

miből finanszírozza azt?

– B. Á. G.

M

H

Csapattag



több fogást talál a baloldalon. Ehhez tár-

sul a néhány hete az egész országot na-

rancssárgába borító plakáterdő – a köz-

vélemény-kutatók novemberi felméré-

sei pedig már azt jelezték: a kora őszi

baloldali fölény bizony nem volt több

pünkösdi királyságnál. (Szerzőnk jókora

teológiai felkészületlenségről tett tanú-

bizonyságot, amikor ősszel, advent ide-

jén a pünkösdöt emlegette. Helyette is a

művelt olvasó elnézését kéri – A szerk.)

Persze eközben odaát sem tétlenked-

nek. A szocialisták kampányának közép-

pontjában a jelek szerint két elem áll: a

Fidesz ötleteinek kisajátítása, illetve Or-

bán személyének következetes és kímé-

letlen koptatása. Bármilyen ígérettel,

programponttal áll ugyanis elő a jobb-

oldal, a kormányzat nem késlekedik a

válasszal: „Hogyne, persze, magunk is

épp valami ilyesmire gondoltunk…”

Nem csoda, ha a Fidesz belátta: nem ér-

demes idő előtt előállni a javaslatokkal,

mert azzal csak alkalmat adnak az ellen-

félnek, hogy a programot szétcincálja, és

rámutasson annak vélt vagy valós hibá-

ira – miként néhány hónapja Németor-

szágban a szociáldemokrata Gerhard

Schröder tette Angela Merkellel, ezzel

alaposan lefaragva a kereszténydemok-

raták mögötti hátrányából.

SZÉLKAKAS AMERIKÁBÓL

A Fidesz elnökének hiteltelenítésére pe-

dig ebben az évadban az egyik első – és

vélhetően nem az utolsó – kezdemé-

nyezés az amerikai importból származó

szélkakasozás volt. (A kifejezés tenge-

rentúli megfelelőjével, a flip-flop szóösz-

szetétellel a 2004-es elnökválasztási

kampányban a republikánusok illették a

véleményét gyakorta váltogató John

Kerry szenátort, George Bush ellenfelét.)

És ezt még valószínűleg csak bemelegí-

tésnek használták a szocialisták. Mert

tegyük a kezünket a szívünkre: attól

még nemigen dől össze a világ, hogy va-

lakit így neveznek – miközben, ugye, a

jobboldal sem sokat kutakodik a szótár-

ban, amikor Gyurcsány Ferenc jellemzé-

sére keresi a leginkább megfelelő kifeje-

zést. Ahogy azonban a kampány végki-

fejlete felé közeledünk, minden bizony-

nyal úgy durvul majd a hangulat; talán

már Dr. Kende Péter is dolgozik a 2002-

es kampányban elhíresült könyve folyta-

tásán, és a most csatasorba állított Fiatal

Baloldalnak is nyilvánvalóan lesznek öt-

letei.

És hogy a magyar társadalomban

mennyire fogékony táptalajra találhat-

nak a legképtelenebb vádak is, arra idéz-

zük fel Eörsi Mátyás példáját az Orbán

Viktor – úgymond – gazdagodását vizs-

gáló parlamenti bizottságból. A szabad

demokrata politikus az elmúlt hóna-

pokban nem egy alkalommal vonta fele-

lősségre az egykori miniszterelnököt, ad-

jon számot, miből telik neki a főváros-

ban nagy villára és vidéken egy paraszt-

házra. A hírek napokig Orbán védekezé-

séről szóltak, és alig volt valaki, aki a kö-

vetkező kérdést tette volna fel Eörsi Má-

tyásnak: ugyan, mondaná már meg a

képviselő úr, miből tellett neki és felesé-

gének Budapesten három – összesen

vagy 700 négyzetméter alapterületű –

lakóházra és egy üzlethelyiségre, vidéken

pedig egy 120 négyzetméteres nyaraló-

ra?                                             – ZS. ZS.
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UFi: Ami most zajlik a magyar belpo-

litikában az már a választási kam-

pány vagy még csak a bemelegítés?

K.Z.: Jelenleg egy forró előkampány

zajlik, amelyet mind a két politikai ol-

dal meglehetősen komolyan vesz. Az

országot járva számos óriásplakátot

láthatunk, és már a televíziókban is

felbukkan egy-két hirdetés. Az igazi

kampány azonban a választások idő-

pontjának kihirdetésekor kezdődik. 

UFi: Hozott-e műfajában újdonságot

az előkampány?

K.Z.: Igen. Az amerikai médiakampá-

nyok mintájára a nagy pártok bevetik

a látszateseményeket. A Papp László

Sportarénában lezajlott szocialista és

fideszes rendezvények erősen emlé-

keztettek az amerikai elnökjelölő

konvenciókra, amelyek tulajdonkép-

pen nem arról szólnak, hogy mi tör-

ténik ott, hiszen a fontos döntéseket

már korábban meghozták, hanem

erősítik a tagság összetartozását.

Szintén angolszász import lesz – csak

még nem látszik – a nagy mozgósító

kampány tavasszal. Ami pedig nyu-

gat-európai minta a magyar politiká-

ban, az a megszemélyesítés. A pártok

vezetőinek személyes tulajdonságai

felértékelődnek, és ezeket pártjukra is

kivetíti a média és a közvélemény. 

UFi: Elemzők szerint Magyarországon

2002 óta különböző ürügyekkel folya-

matos választási hadjáratok zajlanak

még akkor is, ha éppen távol van a

szavazás időpontja. Mennyire magyar

sajátosság ez?

K.Z.: Nem igazán jellemző Nyugat-Eu-

rópában. Ott általában igen rövidek a

választási kampányok. Angliában pél-

dául idén május előtt négy hétig tar-

tott, és Németországban sem volt

több két hónapnál. Az sem tipikus,

hogy népszavazási kérdéseket vagy

európai témákat ennyire átpolitizálja-

nak. Magyarországon kicsit túlfűtött

a hangulat, és ez a kampányokban is

megmutatkozik. 

UFi: Nagy tempóban egyszerűsödik a

politikai kommunikáció szimbólum-

rendszere. Kockák és körök csatája

lesz jövő tavasszal?

K.Z.: Ez az egyszerűsítés a kereskedel-

mi marketingből szüremlik át. A pszi-

chológiában van egy olyan tézis,

amely szerint a tömeg intelligencia-

szintje legalacsonyabb tagjának szint-

jéhez közelít. Tehát hiába vannak a tö-

megben Nobel-díjasok és egyetemi ta-

nárok, inkább az alacsony IQ-hoz kell

közelíteni a kommunikációt. Ezért van

az, hogy a politika az „egyszerű em-

ber” által is megérthető üzeneteket fo-

galmaz meg. Például „jobban fogsz él-

ni, ha X párt kormányoz”, vagy „Y párt

hideg polgárháborút akar”. Ez az

infantilizálódás egyik része. Olyan,

mint a kereskedelmi marketingben a

mosóporok csatája. Másrészt pedig

egyre vizuálisabbá válik a politika.

Olyan komplex lett a tudás világa,

hogy nagyon kevesen rendelkeznek át-

fogó, a társadalom szinte összes al-

rendszerére kiterjedő tudással. Ezért

olyan, rendkívül egyszerű képekben

kell elmondani az üzeneteket, mint az

SZDSZ lop-stop táblája volt régebben,

vagy most a Fidesz kártyavára. Ne fe-

lejtsük el, hogy a képek maradnak meg

legtovább az emlékezetben, és felerő-

sítik a korábbi szöveges üzeneteket.

„Egyszerű képekben kell elmondani az üzeneteket, ahogy

régebben az SZDSZ tette a  lop-stop táblával és a Fidesz

most a kártyavárral. A képek maradnak meg legtovább az

emlékezetben, és felerősítik a korábbi szöveges üzenete-

ket” – mondta többek között lapunknak adott interjújá-

ban Kiszelly Zoltán politológus.

„Az MSZP ellenzéki
kampányt folytat”

Beszélgetés Kiszelly Zoltánnal kampánytechnikákról 

és külföldi receptekről

A pártok vezetőinek személyes

tulajdonságai felértékelődnek,

és ezeket pártjukra is kivetíti 

a média és a közvélemény
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UFi: Az Orbán- és a Gyurcsány-

bizottságok működése hozott-e akár

egy szavazatot is valamelyik oldal-

nak?

K.Z.: A Medgyessy Péter-ügynök-

múltját vizsgáló bizottság mellett

működő Mécs-bizottság óta van úgy,

hogy párhuzamos bizottságok mű-

ködnek egyszerre: az egyik egy kor-

mánypárti, a másik egy ellenzéki el-

nökkel. Ezek a testületek gyakorlati-

lag kioltják egymást, ami érdektelen-

séget szül a közvélemény politikával

kevéssé foglalkozó rétegében, hiszen

„az egyik kutya, másik eb” tudatra

épít. A mai kormánypártok tanultak

a Tocsik-bizottság történetéből, hi-

szen akkor az ellenzék sikeresen te-

matizált egy számára fontos ügyet

abban az egy bizottságban. Ezt már

nem engedik, mint ahogy ezt láthat-

tuk Demeter Ervin és Wiener György

emlékezetes egymás szavába kiabálós

bizottsági ülésein is.

UFi: Az MSZP most mintha más kam-

pánystratégiát választott volna, mint

a korábbi kormánypártok…

K.Z.: Ha egy kormány az elmúlt négy

év eredményeit helyezi a kampánya

középpontjába, akkor azok, akinek

ebből nem jutott (és általában ők

vannak többségben), a protest-maga-

tartásukkal elsöpörhetik a kormány-

zati eredményeket. Eddig minden al-

kalommal ez történt. Az MSZP most

viszont ellenzéki kampányt folytat.

Az ellenzék ellenzékeként viselkedik

és a protest-magatartás felajzásával

azt akarja elérni, hogy „ezek ne kerül-

hessenek hatalomra”. Míg a Fidesz a

„változás” szlogennel akarja a kor-

mányváltásról szóló üzenetét előké-

szíteni és a protest-szavazókat becsa-

tornázni. 

UFi: Az ellenzék vezetőjével szembe-

ni ellenérzéseiken túl mi állhat a

szocialisták szélkakas-kampánya

mögött?

K.Z.: A Fidesz a Nemzeti Garanciatör-

vény-javaslattal hagyományosan bal-

oldali szavazócsoportokat: nyugdíja-

sokat, panelban élőket és a gyógy-

szerár-támogatásra szorulókat szólí-

tott meg. Az MSZP a szélkakas-kam-

pánnyal ezen csoportokat akarja

„megóvni” a Fidesztől. 

UFi: Milyen jellegű küzdelmet vár a

hátralévő hónapokban?

K.Z.: Igazi anyag-csatát várok. A világ-

háborúkban az volt a kérdés, hogy ki

bírja tovább tankkal, repülőgéppel,

tengeralattjáróval. A két nagy párt

várhatóan egyre több eszközt vet be,

minden marketing- és kommunikáci-

ós csatornát kinyitnak, egymás lépé-

seit figyelik, és átveszik egymás fegy-

vereit. Az a kérdés, ki bírja tovább. 

– NÉVAI GÁBOR

A két nagy párt várhatóan 

egyre több eszközt vet be, 

minden marketing- és 

kommunikációs csatornát 

kinyitnak, egymás 

lépéseit figyelik, és átveszik

egymás fegyvereit
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gyetlen egyéni mandátumot

sem nyert 1998-ban Budapesten

az SZDSZ, és 2002-ben is csak Pe-

tő Iván futott be, noha a fővárosban

olyan neveket vonultatott fel a párt,

mint Mécs Imre, Zwack Péter, Horn

Gábor vagy Magyar Bálint.

Legutóbb Kuncze Gábor Sziget-

szentmiklóson is csak úgy diadalmas-

kodhatott, hogy az első forduló után

a szocialisták az első helyről vonták

vissza Varju Lászlót. Hogy az effajta

háttéralkukkal mennyire ért egyet a

mezítlábas pártkatona, azt jól jelzi az

a fizetett hirdetés, melyben szegfűs

logóval támadja Kunczét az államfő-

választás kapcsán anno visszaléptetett

helyi baloldali riválisa.

Elvben a szocialisták is szabadulná-

nak a koalíciós kormányzás nyűgeitől,

de ezen a ellenzékkel nehezített pá-

lyán biztonságot csak az SZDSZ nyújt-

hat. Ezt érzi Gyurcsány, és erre hivat-

kozik Kuncze is. Épp ebből ered a fő-

városi szocialisták skizofrén helyzete.

Bár Gy. Németh Erzsébet főpolgár-

mesteri kampányára költöttek látha-

tóan a legtöbbet, 13,1%-os eredmé-

nye a totális bukást jelentette. Demsz-

ky Gábor nem is késlekedett felvenni

a nagymellényt, jelezve, hogy szívesen

számít bukott riválisára helyettese-

ként. S bár a város Zsókája nem vállalt

Demszky mellett hivatalt, a három és

fél éve tartó szöszölésből pártja is

jócskán kivette a részét. Mára elérke-

zett a kommunikáció ideje. Igaz, a 4-

es metró sehol, BKV szétesőben,

Demszky mégis a világváros szlogenjé-

nek újraélesztésében hisz. A szocialis-

ta Vajda Pál főpolgármester-helyettes

A miniszterelnök közjogi felvetése ma már a múlté, termé-

szetesen nem változtatható meg a választási törvény, sen-

ki sem dobhat ebben a formában mentőövet a kis pártok

felé. A Szabad Demokraták Szövetségének már maga a té-

mafelvetés is módfelett kínos, hiszen az erős liberális kö-

zéppárt imázsát kérdőjelezi meg. Az 5%-os küszöb tehát

továbbra is ott tornyosul a párt szemmagasságában. Mi-

ként eddig, 2006-ban is Demszky Gábor erőnlétén múlik,

hogy Budapest átlendíti-e a pártot a küszöb fölött vagy

végképp elhatalmasodik az influenza a szabad madarakon.

E

Demszky vállán az SZDSZ édes terhe

Áll vagy bukik
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viszont többnyire valami aszfaltról

meg kilométerekről brummog, ami a

baldali kampányguruk szerint is kevés

lesz.

Láthatóan nehéz a nagy ember ár-

nyékából kibújni. Ugyanaz a problé-

mája a budapesti szocialistáknak

Demszkyvel, mint az SZDSZ-nek a

parlamentben Gyurcsánnyal. Min-

denki Budapestre gyúr, ami kisebb

szikrázásokhoz vezet. Nem véletlen,

hogy Gyurcsány Ferenc városházi lá-

togatásakor a középtávú fejlesztések

érdekében kormány–Budapest-meg-

állapodás szorgalmazott. Ez a gesztu-

sa már nem az első üzenete Demszky

Gábor felé: mi fejlesztenénk Budapes-

tet, de igényt is tartunk rá. Emlékeze-

tes, először Molnár Gyula polgármes-

ter budapest-ügyi kormánymegbízot-

tá való kinevezése okozott átmeneti

szívritmuszavart a szabaddemokra-

ták köreiben. A jelzéseket azonban

mindkét esetben hárította a főpol-

gármester. A város fejlesztésére vo-

natkozó megállapodásra a már elfo-

gadott Podmaniczky-programmal fe-

lelt, Molnár ellen pedig Lakos Imre

budapesti elnököt állította üzembe.

Az SZDSZ–MSZP koccanások leg-

újabb szakaszában már arról folyik a

licit, elég-e a megállapodás, vagy –

amint arról Bőhm András frakcióve-

zető (SZDSZ) nyilatkozott – kőbe kell

vésni, azaz törvényt kell alkotni a

kormány budapest-ügyi szerepválla-

lásáról. Tekintettel a már említett

BKV-csődre, illetve az évente infláció

felett emelt közműdíjakra, érthető a

fővárosi SZDSZ bizonytalansága.

Mert az ismert kommunikáció szerint

egy sikeres metropoliszt vezet a ren-

díthetetlen ólomkatona, a valóság-

ban viszont Demszky a kormány infú-

ziójára vár. Erre utal Ikvai-Szabó Imre,

Budapest SZDSZ-es főpolgármester-

helyettese is, aki szerint a BKV Rt.

működéséhez nem elegendő a terve-

zett normatíva, s az útfelújítások is

leállhatnak, ha változatlan formában

fogadják el a jövő évi költségvetést. A

büdzsében egyébként szerepel a BKV

60%-os támogatása és minden útfel-

újításra szánt forinthoz is hozzárak

egyet a központi költségvetés.

Demszkynek azonban a sikeres város-

vezető imázsához még több pénz

kell.

Láthatóan a városházi ellenzék sem

könnyíti meg a dolgát. A Fidesz soro-

zatos akciózása, a hol a lóvé-szerű

kampányok a városvezetői oldalt is re-

agáló szerepbe kényszerítik. Kispárna-

adományozásuk, illetve a közelmúlt-

ban lezárult közvélemény-kutatásuk

kérdései rendre visszaköszönnek a

sajtóban (például a függetlenségére

oly kényes lapunkban is, hehe – a

szerk.). A Fidesz izgágasága a téli ál-

mot alvó MIÉP–Jobbik frakciót is egy

rövid megszólalásra késztette. Zsinka

László közleményében Demszky libe-

rális fiókáiként emlékezik meg a Fi-

deszről, akik aktívan közreműködtek a

főpolgármester megválasztásában. Ez-

zel az amúgy súlyosan anakronisztikus

meglátásával sikeresen kihúzta a Fi-

deszt szálsőjobboldalisággal vádoló li-

berálisok egyik fő ütőkártyáját. 

Most Demszky Gábor kezében van

az SZDSZ sorsa. A párt szűkebb veze-

tésében nincs vita arról, hogy a fővá-

rosi listát ismét Demszky Gábornak

kell vezetnie. Húzónév. De ha bukik a

párt, vajon elindul-e ötödszörre is a

főpolgármesterségért? Ő maga – tak-

tikusan – augusztusra ígéri végleges

döntését.          – Z. BÁNSZKY ERVIN

HIRDETÉS
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UFi: Az államosítás évtizedei után,

hosszas huzavona eredményeképpen,

1994-ben került vissza az épület a

bencés rend tulajdonába. Az évek so-

rán bürokráciával és az épület felújí-

tásával is meg kellett küzdeni. Mégis:

idén a tihanyi apátság elnyerte a Ma-

gyar Örökség-díjat. Nehéz volt az út

idáig?

K.R.: Én már Tihanyban voltam, ami-

kor az épületet „leltár szerint” átve-

hettem. Az épületben az államosítás

után kb. két évig először szociális

otthon működött, majd múzeum,

kiállító hely lett belőle. Az átvétel

feltétele volt, hogy meg kellett tarta-

nunk az épület múzeumi, kiállítási

funkcióit. Nem volt egyszerű az újra-

kezdés. Idős szerzetesek jöttek Ti-

hanyba, akik korábban vagy tanárok,

vagy lelkipásztorok voltak. Most hét

főből áll a közösség. Napjainknak a

közös imádság, a zsolozsma és a kö-

zös étkezés jelenti a pilléreit. A

templomot az első bencés plébános,

Pászthory Valter atya kezdte felújíta-

ni. Én őt váltottam itt Tihanyban.

Állványerdő volt a templom. Állami

segítséggel, ún. „címzett támogatás”-

sal, illetve kárpótlási pénzből építet-

tünk új kiállítóhelyet, illetve tettük a

házat lakhatóvá. A tetőteret beépí-

tettük, hogy legyen előadótermünk.

Nyugati segítségből épült egy kis

vendégházunk, ahol szívesen szállnak

meg különböző csoportok, kirándu-

lók, lelkigyakorlatozók, továbbkép-

zésen részt vevők. 

UFi: Az elmúlt tizenöt év fáradozása-

it méltóképpen jutalmazta a Magyar

Örökség-díj?

K.R.: Ez a díj egy erkölcsi elismerés.

Idén 950 éves az apátság, és úgy gon-

dolom, éppen ez az évforduló helye-

zett bennünket jobban előtérbe. A

Magyar Örökség-díj pénzzel nem jár,

de a pénznél sokszor fontosabb az,

hogy elfogadják, elismerjék azt, ami

itt történik. A díjat kollektíven a ti-

hanyi bencés apátság kapta.

UFi: A jubileumi év a végéhez közele-

dik. Az ünnepi programok, esemé-

nyek beváltották az előzetes remé-

nyeket?

A Balaton partján felnövő nemzedékek és az erre járó utazók alapélményei kö-

zé tartozik Tihany megunhatatlan panorámája: az aligai magaspartoktól egé-

szen Badacsonyig, mindenhonnan láthatjuk a Balaton fölé magasodó erdős

dombokat. A tó vize három oldalról veszi körül Magyarország egyetlen félszige-

tét, amely mindig elkülönült egy kicsit a tópart többi részétől. Ez különösen igaz

az őszi és téli hónapokban, amikor a turisták áradata is megszűnik a falu utcá-

in. Ilyenkor érkezve a községbe, mintha a világ végén lennénk, és igaznak érez-

hetjük a Tihany szó eredeti értelmét: az ősi szláv nyelven csendet jelent. De ez a

hangulat elillan, ha jobban megismerkedünk a hellyel, a genius locival: Tihany az

ország egyik szellemi központja volt századokon keresztül, és majd’ 50 év kény-

szerszünet után remélhetőleg újra azzá fog válni. Kilencszázötven esztendeje a

Tihanyi alapítólevél szerzője a latin szövegbe beillesztette a következő magyar

mondatot: Feheru uaru rea meneh hodu utu rea. Az évszázadok viharát kiállva

nemrég új életre kelt apátság alapítóleveléből idéztem. A híres templom és a

szerzetesek épülete a község fölé magasodó dombra épült, a két torony délutá-

nonként árnyékot vet az alatta hullámzó Balatonra. 

A tihanyi közösség elöljárója Korzenszky Richárd atya, őt

kérdeztük az újrakezdés nehézségeiről, az ünnepi év

eredményeiről és a jövő kilátásairól.

A csend hírnöke

Amelyik párt az egységet

értéknek tekinti, az egyházhoz

közelebb áll. Amelyik az

individuumot a közösség fölé

helyezi, az távol áll tőle 
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K.R.: Az ünnepi év szép volt, szándé-

kunk az volt, hogy megmutassuk a

nagyközönségnek: itt vagyunk, léte-

zünk. Ezért rendeztünk egy történel-

mi jellegű kiállítást, ami pár éven ke-

resztül látható lesz. Fölvettük a kap-

csolatot azokkal a településekkel,

amelyek a történelem folyamán vala-

milyen módon Tihanyhoz kötődtek.

Pályázatokat írtunk ki felnőtteknek

és gyerekeknek is. Tudományos kon-

ferenciákat is szerveztünk az év so-

rán. Május 21-i ünnepségünkön részt

vett Mádl Ferenc is. Szeptember má-

sodik szombatján tartottuk hagyo-

mányos ökomenikus könyörgésün-

ket a kereszténységért és a magyar-

ságért.

UFi: Ekkor mutatták be azt az

oratórikus művet is, amelynek zenéjét

Csemiczky Miklós szerezte, és amely-

nek a szövegösszeállításában ön is

részt vett.

K.R.: Az ünnepi év kapcsán megfo-

galmazódott a gondolat, hogy zene-

művet kellene létrehozni az alapító-

levél felhasználásával. Az alapítólevél

jelképes értékű: a latin szöveg az eu-

rópaiságot, európai kultúrát szimbo-

lizálja. A magyar szavak a saját iden-

titásunkra utalnak. A „Feheru uaru

rea meneh hodu utu rea” is elhangzik

a zenemű közepén, egy általam szó-

görgetegnek nevezett költeményben,

ami a látszólagos értelmetlenségből

kitisztul: a szentegyház felépült a Ba-

laton fölött.

UFi: Ön az Antall-kormány idején mi-

niszteri biztosként tevékenykedett.

Rendszeresen felmerül a kérdés, hogy

egy szerzetes mennyire nyilváníthatja

ki a véleményét a közéletről. Hogyan

lehet a közéleti szereplést összeegyez-

tetni a szerzetesi élet zártságával?

K.R.: Az egyháznak pártpolitikával

nem szabad foglalkoznia. Az egyház-

nak a társadalomhoz van küldetése.

A kereszténység nem egy elvont teó-

ria, hanem az élet. Igazságosság, bé-

ke, és öröm a Szentlélek által: ezt ol-

vassuk a Római levélben. Ezt minden

egyházi embernek hirdetnie kell. Az

igazság hirdetése sokszor azzal jár,

hogy az ember kritikát mond, akár a

társadalom jelenségeiről is. Az egyház

értékrendet képvisel. Minden párt-

nak joga van ahhoz, hogy az általa

képviselt értékrendet közelítse vagy

eltávolítsa az egyház értékrendjétől.

Ebből adódhatnak feszültségek, eze-

ket vállalni kell.

UFi: A közélettel kapcsolatban: egyik

előadásában az ördög latin elnevezé-

se, a diabolus jelentéséről értekezett.

K.R.: Minden korban az, aki megoszt:

rosszat tesz. Aki egybekapcsol: az jót

tesz. Aki az életet szolgálja, az a jót

képviseli, aki az életet pusztítja, az a

rosszat képviseli. A diabolikus azt je-

lenti: széthajító, szétválasztó. A szim-

bolikus ellenben: egybekapcsoló.

Amelyik párt az egységet értéknek te-

kinti, az egyházhoz közelebb áll.

Amelyik az individuumot a közösség

fölé helyezi, az távol áll tőle. Ez nem

annyit jelent, hogy az egyház ne kép-

viselné a személy méltóságát. Amikor

kereszténydemokráciáról beszélünk,

akkor az egyház szociális tanításáról

beszélünk. Ennek lényeges vonásai: a

személyiség méltósága, a szolidaritás

(közösségvállalás az elesettekkel) és a

szubszidiaritás, ami a döntés jogát je-

lenti az alsóbb szinteken. Ne felülről

várjunk a parancsra, ne akarjunk

atyáskodó államot. Hanem ott, ahol

vagyunk, tegyük meg azt, ami rajtunk

múlik. Értékelni kell a családot, a fa-

luközösséget, az anyanyelvi, a nemze-

ti közösséget, és értékelni kell az eu-

rópaiságban megjelenő közösséget is.

UFi: Nyaranta turistatömegek lepik el

Tihanyt, Siófok felől idehallatszik a

diszkóhajók zaja. Ezt az interjút a vi-

lághálón keresztül beszéltük meg. Ha-

sonló kérdést teszek föl, mint az

imént: hogyan lehet összeegyeztetni a

szerzetesi életben a világra való nyi-

tottságot és az elmélyüléshez szüksé-

ges zártságot?

K.R.: A monostor, a szerzetesek lakó-

helye eredeti jelentése: önállóan meg-

álló egység, aminek van kapuja. A ka-

pun be lehet jönni és ki is lehet men-

ni. A kapun bejöhet a kíváncsi turis-

ta, az elmélyülést kereső vendég, és

bejöhet a továbbképzésen részt vevő

fiatal is. Ugyanakkor a kolostori élet

zártságából kimehet hívásra az, aki a

kolostor közösségében él. A közösség

lényeges vonása a közös imádság, a

i n t e j ú

Az egyháznak pártpolitikával

nem szabad foglalkoznia. Az

egyháznak a társadalomhoz

van küldetése. A kereszténység

nem egy elvont teória, hanem

az élet. Igazságosság, béke, 

és öröm a Szentlélek által: ezt

olvassuk a Római levélben

folytatás
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közös feladatvállalás. Kimenni az em-

berek közé nem azt jelenti, hogy azo-

nosulok a külső világgal. Az általam

képviselt értékrendet próbálom meg

a kapun kívül is érthetővé tenni.

UFi: Szent Benedek Regulája külön

foglalkozik a monostor kapusával. Le-

het azt mondani, hogy Tihanyban öné

a világ felé kapcsolatot tartó kapus

szerepe is?

K.R.: Minden szerzetes valamilyen

módon kapus. Ez nem a magán-

ügyem, a szerzetesek és az apátság

munkatársai is képviselik az elöljárók

értékrendjét. Én is rendszeresen foga-

dok embereket, és kimegyek, ha hív-

nak.

UFi: A zajos nagyvárosból a csendes

Tihanyba érve, az ember hangulata

önkéntelenül megváltozik. Mi az, ami

ilyen hatással lehet az ide utazókra?

K.R.: Szoktak beszélni a hely szelleméről,

a genius lociról. Ilyen létezik, van. Ti-

hanyban meg lehet érezni a folyamatos-

ságot. A középkori templomra ráépült

egy barokk templom. Az utazók megér-

zenek valamit az építészet, a képzőmű-

vészet, a zene segítségével, vagy az isten-

tiszteletek élménye által abból, hogy

nem saját magunk létezünk ebben a vi-

lágban, hanem voltak elődeink, van

múltunk is.

UFi: Egyik könyvében írt egy idős szer-

zetesről, aki társaival együtt a pusztá-

ba vonult, hogy válaszokat találjon

kérdéseire. Lehet, hogy az embereknek

– ha nem is a pusztába – de Tihanyba

érdemes lenne eljönniük, hogy vála-

szokat kapjanak életük kérdéseire.

K.R.: Lehet, hogy érdemes eljönni Ti-

hanyba, de én azt mondanám, hogy

mindenkinek el kell mennie a csend-

be. Mindenki ismeri a tihanyi vissz-

hangot. Van még visszhang, de tudni

kell róla, hogy nagyon kényes lény:

nem szereti a zajt. Ahhoz, hogy meg-

halljuk a visszhangot, nem csak egy

nagy kiáltás kell, hanem a csend is

szükséges. Akkor visszahallja a saját

hangját. Minden ember vágyik arra,

hogy a dolgai elrendeződjenek. A

csend keresése nélkül az ember nem

fogja megtalálni a békét.

UFi: De az is gyakran előfordul, hogy

az ember a fel nem tett kérdések elől

az általa teremtett zajba, a pörgésbe

menekül.

K.R.: Ez egyértelmű. Az emberek

többsége fél a csendtől. Mintha nem

merne szembenézni önmagával. Ak-

kor rádöbbenhet arra: nem biztos,

hogy amit ő tesz, ami vele történik,

annak tényleg értelme van. A csend-

ben az ember sokkal élesebben talál-

kozik azzal a kérdéssel, hogy mivégre

vagyunk a világon. Az advent idősza-

ka következik. Az ünnepekre készülni

kell. Az ünnepek nem arra valók,

hogy minél többet fogyasszunk. Az

ünnep: közösségvállalás, egymás

meghallgatása. És ahogy a karácsonyi

terített asztalt el kell készítenünk,

ugyanúgy belül is fel kell készülni az

igazi ünnepre. – RAJCSÁNYI GELLÉRT

HIRDETÉS

KORZENSZKY RICHÁRD 1941-

ben született. 18 évesen lépett

be a bencés rendbe. 1964-ben

szentelték pappá, miután a teo-

lógiát Pannonhalmán elvégezte.

Magyar és orosz szakos tanár,

Budapesten tanult az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetemen. Volt

tanár és diákotthoni nevelő a

győri Bencés Gimnáziumban,

majd főapáti titkár lett. 1979-től

89-ig vezette a Pannonhalmi

Bencés Gimnáziumot. 1989 és

1991 között Pannonhalmán per-

jel volt, majd 1991 és 94 között,

az Antall-kormány idején a Mű-

velődési és Közoktatási Miniszté-

rium miniszteri biztosaként te-

vékenykedett. 1994 október vége

óta van Tihanyban.

Életrajz



em igaz, hogy az emberek min-

den bajukra állami hintőport

szeretnének. Bármit is állít ez a

snájdig csapat (a kormány), a nép csak

azt várja el szolgáltatások címén, amit

meg is finanszíroz a kemény adókkal, já-

rulékokkal és még ki tudja mivel. Ellen-

ben az országban a szolgáltatások szín-

vonala erősen lejtmenetben van; már

hálásnak kell(ene) lenni azért is, ha jár-

nak a buszok, vagy ha nem hagynak az

utcán elvérezni valakit. Van itt egy

(vagy kettő?) párt, amelyhez ez a gon-

dolkodás közelebb áll, mint hinnénk.

Egyelőre félnek a népharagtól. Ideje-

múlt gondolkodás vagy sem, az állam

szerződésben áll velünk, és azt nem le-

het egyoldalúan felmondani. Újra ki-

emelt téma az egészségügy, az orvosok

elvándorlása, de senki nem beszél arról,

valójában mi is történik néhány napos

kórházi kezelés alatt. A politikusoktól

távol áll a rögvalóság, bármit is monda-

nak, e nélkül pedig nem létezhet megfe-

lelő gyógykezelés sem. Ennyit a népkép-

viseletről. 

A személyes garanciák ellenére most

is nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki

befeküdjön egy kórházba. Ilyenkor nem

csak a betegségtől való félelem fúrja az

ember lelkét, hanem a politikai elit szá-

mára ismeretlen gondolatok is. 

A sors fintora, hogy néhány héttel ez-

előtt be kellett feküdnöm egy budapes-

ti kórházba. Kisebb műtét előtt álltam.

Ami talán még kisebb is lehetett volna,

ha egy fél évvel ezelőtti orvosi mustra

vetkőzéssel, vizsgálattal és öltözéssel to-

vább tart, mint kilencven másodperc.

Akkor megdöbbentem, csalódtam és

szótlanul, orvosi javaslatok nélkül tá-

voztam. Tudatosítottam magamban, ez

csak egy rossz álom volt. Pár kilométer-

rel arrébb egy főorvos rögtön műtétet

javasolt. Benne megbíztam. Mégis ag-

gódtam. De nem a szakmaiság miatt,

holott lenne rá okom millió az elmúlt

évtized tortúráit felemlegetve. Senkinek

fel nem tehető kérdések és kételyek

martak belém. Kell-e vajon hálapénzt

adnom? Ha nem adok, ér valamilyen

hátrány? Hogyan hozzam fel a témát?

Miért érzem, hogy legszívesebben az

ágyba süllyednék szégyenemben – ki-

nek kínosabb a hálapénz? Nekem, a nő-

vérnek, az orvosnak? Biztos, hogy ad-

nom kell? Tisztelettel jegyezem meg, a

kórházakban sem ingyen dolgoznak,

ahogy máshol sem. A postás sem kap

pluszpénzt, mert meghozta a levelet.

Tisztességtelen lennék, ha az orvosokat

hibáztatnám, de mégsem bízom ben-

nük évek óta és nem változott azóta

sem semmi. 

Gyűlöltem bent lenni és gyűlöltem a

kiszolgáltatottságot. Miért nem érez-

tem a mosakodó helyiséget tisztának

még takarítás után sem? Mitől ez a bi-

zalmatlanság? Próbáltam kicsivel több

figyelmet kicsikarni egy kis ajándékkal

(nem pénz), de felesleges köröket futot-

tam. Aztán is csak reggel kérdezték,

élek-e még. Az illető rutinosan, moso-

lyogva, fesztelenül vette át a zsákmányt.

A szégyenkezés jobb híján maradt ne-

kem. Pont az i-re, amikor egy öregúr ba-

rátkozva három kérdést intéz hozzám –

leülhet-e mellém, miért vagyok bent, és

hogy mennyit fizettem a doktornak.

Így, ebben a sorrendben. Nem a betegek

tehetnek róla, hogy egy kezdő szakor-

vos alapbére bruttó 127.000 Ft. Arról

sem tehetnek, hogy ma Magyarorszá-

gon minden második kórház fél lábbal a

szakadékban áll – ez az elmúlt 50 év bű-

ne is. Melegvíz-stop. A fürdetőolajat, a

hintőport és a pelenkát a legtöbb szülé-

szetre a hozzátartozók hozzák be, nem

egy kórházba a gyógyszereket is. Az étel

majdnem ehetetlen, liliputi adagban.

Emellett 2006-ban az egészségügyre 36

milliárddal kevesebb jut – így jövőre is

mondhatná nekem egy orvos, nincs

ragtapasz, majd odafogja a… az inst-

rukciókat fedje jótékony homály. 

Rousseau társadalmi szerződése sze-

rint a népnek joga van a biztonságos

élethez, a tulajdonhoz és a szabadság-

hoz. A nép e jogokat megfinanszírozza

az adójával és betart bizonyos szabályo-

kat. Megőrzi a társadalmi rendet és nem

él vissza a szabadsággal – cserébe az ál-

lam őrködik és a vállalt kötelezettsége-

ket betartja. Ki rúgta fel ezt az íratlan

szerződést lassan a világ minden táján?

Maradjunk azért itthon: ha a mostani

galerin múlik, az állam egy követelőző,

örökké szomjas képződménnyé válik és

többé nem lesz partner. Rousseau szerint

az alkuszegésnek következményei van-

nak – csak nem „egy következmények

nélküli országban”.      – LIPPAI ROLAND
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Szerződésszegők
Tény és való, nem sok minden teljesült Medgyessy Péter

volt miniszterelnök személyes vállalásaiból – majdnem

semmi. A Puritán Államot azért csak összehozták. Igaz

nem úgy, ahogyan ígérték. Rousseau pedig forog a sírjá-

ban, hiszen a nagy gondolkodó nem így képzelte el a tár-

sadalmi szerződést, ahogyan most kinéz. 
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ég inkább remeghet a film-

gyűjteményem. Talán vegetál-

nak még hozzám hasonló, do-

kumentatív lények, akiknek fáj, ha

újabb tuti(nak harsogott) technika tű-

nik fel a láthatáron. Amíg el nem enyé-

szik az alig ideért DVD-szabvány, tehát a

következő nagy kopasztás előtt leg-

alább nézzünk bele egy IMAX-ba, mert-

hogy ez a rassz már 1971 óta létezik. 

Kanadaiak tehetnek a spéci széles

filmszalagra álmodott eljárásról, és csak

azért nem terjedhetett el jobban, mert

a filmes nyersanyag 35 vagy 70 millimé-

terre vetítve is horror-árú. Másrészt pe-

dig audiofil barátaimnak is igaza lehet: a

longplay hanglemezek óta minden digi-

talizáló, tömörítő és mozgóalkatrész-

mentes technológia tojt a minőségre,

amely ezért folyamatosan romlik. Hát az

IMAX talán kivétel. Időnként több, egy-

szerre működő kamerával forgatják (ez

film esetében nem szokásos), hangját

már a száz forintos gagyiházimozik előt-

ti időben is hat csatornára keverték

nagy műgonddal, drabális vetítőgépek

és rendszerek számára. Ám az ár, mint

említettem volt, hiába felül a gálya, azért

nagy úr, tehát az IMAX napjai meg van-

nak számlálva, főleg mert a hamisan ne-

ki tulajdonított térhatást nem tudja lét-

rehozni, „csak” kitűnő, kvalitásos képet.

Dicstelen vége előtt e technológia bebá-

bozódott, és ma DVD-átiratok formájá-

ban haldokol tovább. Kasszasikereket ír-

nak át IMAX-ra, aztán azokat lebutítják

a „hagyományos” DVD-formátumra,

kettes számrendszer, ésatöbbi. 

Múltkoriban a hipermarket kövén

szinte utánam hajította magát egy

IMAX-példány – láttam tépett ruháján,

hogy megalázták, mert leárazták, de

még így sem kell senkinek, pedig ő nem

másodgenerációs fából vaskarika, ha-

nem echte vastag filmű DVD. Na, ezért

kelleti hiába magát: amikor a Magyaror-

szág kódú filmgyarmaton a kínai leját-

szóba már nyócszázér’ hazavihető

Csáknorisz is, akkor húszperces dokura

nincs, ki kattanjon. (Imaximum csak az,

ki ezen kikattanjon.)

Szó mi szó, a Kuvait tüzeit így nyelte

el végül az én masinám, amely szintén

kínai, de legalább drága. Enyhén imperi-

alista farkú katasztrófafilm ez, Szaddam

emírségi villámtréfája nyomán 700 lo-

bogó olajkút marad hátra, amelyeket

nem képes ripsz-ropsz elfújni (aztán

azonnal termőre fordítani) az öreg Bush

1992-es sivatagi vihara. Huszonhét or-

szág tűzoltócsapata veselkedik a tűz-

nek. Bravúros felvételek az eget össze-

kormozó olajfüst közepette – csak azt

nem várhatjuk nulla fénynél, tűzvilág-

nál, hogy ez a különleges mozi megmu-

tathassa legnagyobb erényeit a trükkök

garmadával forgatott, mindenhogy kes-

keny akciófilmekkel szemben.

Az amik egyik fele ún. fullánkot hasz-

nál (ha kicsi humoruk lenne, sejtelmes

Sting-zenét tennének alá, de nem),

amely ha a góc fölé emelik, tűként szúr-

ja át a kút garatát, s a benne toluló

nemtudommi elzárja a kitörést. A texa-

siak bezzeg nem varródobozos széplel-

kek, ők nem gatyáznak, inkább dinamit-

tal akkorát robbantanak, hogy tizedmá-

sodpercre a lángcsóva is megszeppen.

Az meg épp elég, hogy az amúgy csak

magas hőn gyúló olaj oxigénpótlása

szűnjön, szóval kialszik ez is. A helyiek

vizet használnak, komolytalannak tűnik

ugyan, de a házmesterré hígított olaj ál-

lítólag szintúgy megszűnik égni. 

Már a románokon is túl vagyunk (ne-

kik nem ötletük volt, hanem gondjuk),

mire elkezdek komolyan neheztelni,

mert káptalan fejemből előrémlik egy

magyar találmány, egy militáns öszvér,

amelyet épp akkor, ott próbáltak ki si-

kerrel. Hát azzal mi van, kérem? Semmi

baj, mert mutatják, sőt, utólag látni,

hogy a menü háttérképe is a mi járgá-

nyunké, amely egy rozzant T-74-es rusz-

ki tank és két MiG-21-es sugárhajtómű

minotaurusza. (Eh, inkább hasonlít

Frédiék lábhajtányára, mikor már Dínó

és az az irdatlan gramofon is rajta

imbolygott…) Mi több, ennél a résznél

magyar szó is hangzik a kulisszában Rip

Torn filmhíradós pattogása alatt: „Indít-

hatom?! Szólaljatok már meg!” – ordítja

a honvéd, aztán biztos visszaszólnak ne-

ki, mert bepöccen a két turbina, és

huss, füstté fújja a vad tüzet… Impo-

záns pillanat, kész országimázs.

Szennyes lé csorog az emberekre, a

gépeket hűteni kell, ezerkétszáz fok a

kút körül, plusz mérges gázok, füst és

félhomály – egyszóval nem az a kimon-

dott leányálom. Olyan szituáció inkább,

amikor a pórusait jókedvében olajos

koksszal eltömített, óránként egy litert

(!) verejtékező, amúgy békés tűzoltó is

oldalba lökné a tuloknyi kamerával út-

jában szerencsétlenkedő operatőr-ren-

dezőt. Ha besokallt valaki, akkor érteni

vélem a film nyúlfarknyiságát, de leg-

alább nem túlbeszélt, valóban hatáso-

san fotografált opusz született…

A liszelrobbantott kutak száz évig is

égtek volna, az oltóexpedíciót az opti-

misták öt esztendőre tervezték. Kilenc

hónap lett belőle, meg ez az IMAX, ami

jó, de semmi különös. Talán majd a

blue-ray? Vagy a HDTV? Esetleg a leendő

film tárgya miatt aggódjam?!       – SZ. O.

(Kuvait tüzei/Douglas; Warner DVD-IMAX)

Imaximális
filmek
Amikor Blue-rayről meg

HDTV-ről olvasok, a Maxell

pedig egy harmadik, kár-

tyaalapú formátumot és

300 gigabájtos, hologram-

alapú korongot vezetne be,

a vesztemet érzem megint. 

VetitŐ
Két lenyúlás közt a harmadik

M



égre elmúlt az ősz, ez az arcu-

latformálás szempontjából fe-

lejthető évszak, amikor a ször-

fözés és strandröplabdázás közben tö-

kéletesre formált testünket vastag ru-

hák alá kellett rejtenünk. Talán csak

egyetlen hű társunk, a jó öreg fekete

bőrkabátunk emlékeztetett bennünket

ezekben a nehéz időkben a néhány hét-

tel ezelőtti nagymenő önmagunkra.

November első heteiben, ahogy egy-

re lejjebb csúszik a hőmérő higanyszála,

kezd bennünk mocorogni valami. Egyre

alacsonyabb nappali hőmérsékletért fo-

hászkodva várjuk az időjárás jelentése-

ket, majd amikor eljön a pillanat, akkor

a verandán szalutálva köszöntjük Tél

Kapitány hadseregét.

A punnyadt ősz után a tél óriási lehe-

tőségeket kínál mindenkinek önmaga

pozicionálására. Akár úgy is, ha nemet

mondunk a télnek. Magunkon hagyjuk

a bőrkabátot, és nem tesszük le a hátsó-

kerekes BMW-t sem. Akár. Így decem-

berben már mi leszünk a bevállalós csá-

vók, az biztos. De jól alá is öltözhetünk,

rétegesen, kesztyűt, sapkát és kötött

sapkát húzhatunk, akciós jégvakarót is

vásárolhatunk az Astrába, mert úgy él-

jük meg a telet, ahogy a nagyi szeretné.

Vagy. Vagy bevállaljuk a telet annak

minden örömével és bánatával. Azaz té-

li sportokat űzünk teljes gőzzel.

Az első hóból készült torta, amelybe

belevethetjük magunkat az a november

elején megrendezésre kerülő Hó-show.

A téli imázsháború magányos vagy csa-

patokban mozgó harcosai mind itt szer-

zik be vagy újítják meg fegyvereiket. Lé-

cek, deszkák, szemüvegek, boxok, ruhák

doszt, csillogó márkák mindenhol. Telje-

sen krézi az egész. Valamit mindenféle-

képpen vegyünk, egy méregdrága szem-

üveget minimum. Az új sportágak első

felvonulásának színtere is ez. Idén sike-

rült elámulnom a kitewingen, megdöb-

benni az airboardon és megfogadni, hogy

most már nem hagyom ki a hóraftingot.

A feltűnően sok újdonság mellett

feltűnően sok a jó csaj is; az új snow-

boardunkra támaszkodva elképzelhet-

jük, amint egyikük éppen a mi ölünkbe

pottyan a sífelvonón. Persze úgy megy

el mellettünk, hogy ránk se néz, de ne

csüggedjünk, mert bánni fogja hibáját,

amikor Formula 1-es rakétaként hú-

zunk el az ekéző barátja mellett a piros

pályán. Természetesen nem csak téli

sportok mímelt űzése irányában tud-

juk fejleszteni téli arculatunkat. Ott

van mindjárt a költségkímélő „ma-

musz” stratégia is. Ennek kellékei a

névadó mamusz, kötött sapi és sál,

csúszkálás a havon, kis hógolyózás és

szánkózás az unokatesóval. A nagyi

örömére. De válaszd inkább az életet.

A téli imázscsaták győztesei csak ak-

tív életmóddal lehetünk. A téli sportok

tengernyi olyan eszközt kínálnak ne-

künk, amelyek hétköznap is segítenek

átmenteni markáns arculatunkat. A

hagyományos sportok, főleg a síelés

kelléktárai jók, de viszonylag gyorsan

kimeríthetőek. A sapkát esetleg a ka-

bátunkat hordhatjuk hétköznap is, bár

szerintem jobb, ha csak finom utaláso-

kat teszünk derűs hétvégéinkre. Vagyis

elég egy homlokunkra feltolt

síszemüveg a Hungárián és persze a

síbox, feltűnő márkajelzéssel.

Az elmúlt években a konzervatív síe-

lést számos új, imázsépítésre lényegesen

kreatívabban használható sportág érte

utol. Már évek óta itt a snowboard és

kistestvére a microboard. Már Magyar-

országon is láttam jégvitorlázókat, ez a

sport állítólag nem is olyan drága, a

szörffel kombinált siklásról, a kitewing-

ről viszont csak olvastam. Az egyszemé-

lyes gumicsónakban történő légpárnás

száguldást, az airboardot viszont elkép-

zelni is alig merem, erről még az inter-

neten sincs túl sok információ. 

A téli sportcentrumok parkolói ma

már igazi kavalkád képét nyújtják. Fő-

leg a boardosok és az extrém sporto-

kat űzők színesítik a terepet. Freestyler,

freeriderek, rockerek, hiphoposok,

mindenki felvonulhat, és mindenki

megmutathatja magát. De nem csak a

pályán, hanem már odafelé menet a

körúton, azután a parkolóban és a fel-

vonónál, a büfében, majd hazafelé me-

net.                                             – C. A.

p u n c s

23

Vaxolj!

V

Ha nem felejtettünk el két

héttel ezelőtt lecsobbanni a

Hó-showra, akkor már ren-

delkezhetünk a téli imázskel-

lékek legfontosabbjaival: a

muris-aranyos sapkával és a

prémiummárkás, méregdrá-

ga napszemüveggel.

Imázsépítés nulla fok alatt



THE PLATINUM COLLECTION –

DAVID BOWIE (3 CD)

EMI/Capitol

1997-ben, a Capitol-label EMI századik

születésnapjára jelent meg The Best of

David Bowie címmel az első, 1969 és ’74

közti pályaszakaszt bemutató váloga-

tásalbum. A két, huszonévesen az asz-

talra tett album (Ziggy Stardust és

Hunky Dory) révén szinte azonnal az

élő klasszikusok közé emelkedő zenész

pályakezdete maga volt az álomnyitány,

ezt pedig az összes addigi válogatásal-

bum közül ez adta vissza leghiteleseb-

ben. David Bowie az első sikerkorszak

után vált valóságos zenei kaméleonná,

aki szemtelenül vesz el és át bárkitől

bármit, kategóriák fölött, között és…

helyett álló, behatárolhatatlan művész-

szé, akire (és talán csak három-négy

ilyen praktizáló zenészt mondhatunk)

föltétlenül illik a géniusz titulus. Termé-

szetesen illő volt folytatni a sorozatot

(mi több, nyilván így is tervezték), és rá

egy évre, 1998-ban megjelent az 1979-ig

tartó következő öt évet bemutató le-

mez is. Az ún. glam-korszak után, a

nyolcvanas évekre a kaméleon termé-

szetesen újabb színt váltott, és lett az új

hullám egyik legátütőbb slágerének (de

egyúttal… paródiájának?), a Let’s

Dance-nek szerzője és előadója. Talán

azért állt le a sorozat folytatása, mert

Bowie zeneszerzői kedve éppen ezek-

ben az években, az 1997-es Earthling al-

bum sikerének idején kapott új lendüle-

tet. Gyors egymásutánban albumok so-

ra jelent meg (1999 – …hours, 2002 –

Heathen, 2003 – Reality), így alig jutott

az ember eszébe, hogy nemhogy a

nyolcvanas évek válogatása nem jelent

még meg, de lassan a kilencvenes éve-

ket is össze lehetne foglalni. 

Most pedig, az EMI Platinum

Collection sorozatának állandó sikere

(életút-bemutatások a Beach Boys-tól, a

Genesis-től) és a Bowie körül két éve

beállt csönd méltó ürügyet szolgáltat-

tak arra, hogy elkészüljön a sorozat har-

madik darabja – egyúttal pedig egyszer-

re megjelenjen az egész. Úgyhogy itt

van a nyolcvanas évek újhullám-szörny-

szülöttjének 19 legismertebb vagy leg-

érdekesebb felvétele, rajta olyan szent

tehenekkel, mint a Let’s Dance, az Ashes

to Ashes vagy a Queen-nel előadott,

még úgy ’90 körül egy Vanilla Ice nevű

nagyszabású művészember által feldol-

gozott (vagy inkább idézett) Under

Pressure, az 1983-as Cat People című

Nastassja Kinski–Malcolm McDowell-

filmhez írott Putting Out Fire, a The Pet

Metheny Grouppal közös This Is Not

America, és persze a soralbumok emlé-

kezetes vagy kislemezre került felvételei

album vagy single verzióban. És együtt

a három: egy hatalmas jelentőségű élet-

mű első két évtizede, roppant ügyesen

korszakolva.

Talán ér még néhány sort David

Bowie zenei jelentősége, amely eddigi

legismertebb válogatásán (ezen – előle-

gezzük ezt meg a harmadik résznek,

már csak az előzmények okán is) úgy üt

át, mint vér a kötésen. A pályakezdetből

vagy három soralbum már bérelt helyet

járt ki neki a rockzenei panteonban, az-

tán a kissé kócosabb hetvenes évekbeli

glam-időszak után az új hullám mocsa-

rába vetette magát, ami ugyan általá-

nos elképedést okozott, később kide-

rült, hogy a nyolcvanas éveknek egyet-

len gyűjteményéből sem hiányozhat a

Let’s Dance, Under Pressure, Fashion

hármas valamelyike. Aztán a kilencve-

nes évek kevésbé sikerült kezdete (1994

– Outside) után váratlanul úgy dön-

tött, hogy rockzenészként nemhogy ka-

cérkodnia kell az elektronikával, de egy

vegytisztán elektrós, drum’n’bass-albu-

mot írt (1997 – Earthling), amire azóta

(értsd: a rock és az elektronika fúziójá-

ra) egész iparág épült, bár hamar ki is

múlt. A legutóbbi lemezek már gyakran

vesznek a saját életműből inspirációt –

nem kis világ az, hiszen D. B. az egész

rocktörténetet átfolyatta, átszűrte ma-

gán, és még 58 éves korában is megáll az

a megállapítás, hogy bármit csinál, vala-

hogy mindig úgy fordul a világ, hogy

utólag kiderül: az a divat.

MADONNA: CONFESSIONS 

ON A DANCEFLOOR

WARNER

Minden idők legismertebb, legjelentő-

sebb és a szakma által is leginkább el-

ismert női popénekese az 1997-es újjá-

születés (Ray of Lights) óta egyszerű

sorlemezeket készít. A sztárgyár persze

alaposan rajta van az új Madonnán, az

albumot megelőzték a mindenféle hí-

rek (magánélet, botrány stb.), az MTV-

ben adott, valóban szédületes föllépé-

se, minden adott hát ahhoz, hogy az

előbb idézett dátum óta elért kisle-

mezsikereit (American Pie, Music)

überelje, ha már az albumok terén

maradt is bennünk némi hiányérzet.

Mert maradt – de ez (furcsa, hogy így
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Lemezvágó



van) egyáltalán nem baj. Madonna

ugyanis non plus ultra és sine qua non

– ki követel pl. a 2005-ös Rolling

Stones-tól Angie- vagy Paint it Black-

horderejű pillanatokat? Igen, Madon-

nának már arra sincsen szüksége, hogy

egy album alatt leszakadjon a keverő-

pult. Nem kell. Elég a két-hároméven-

te kedvesen mindent elöntő sláger, al-

bumonként max három, és a dolog be

is van fejezve. Szeretjük, az övéi va-

gyunk. És most is kíváncsivá tesz min-

ket az új lemez, pedig tudjuk, hogy

mire számíthatunk. Persze, rosszra

semmi esetre – de kiugró vagy mély

pillanatok sincsenek. Az alap a Kylie

másodvirágzása nyomán fölszedett ta-

pasztalat, miszerint a dancepop női

hangon szép is, népszerű is, táncolha-

tó is, az alapra pedig olyan slágerek ke-

rültek, mint az Abba-témára ültetett

Hung Up, meg az a néhány szám (Get

Together, I Love New York stb.), ami

még helyet kaphat a rádiókban, és na-

ponta 10x3 percnyi szennyet ki fog

szorítani a kereskedelmi rádiókból. 

SUGABABES: TALLER IN MORE WAYS

UNIVERSAL

A Sugababes azon kevés lánycsapatok

egyike, amelyeket igazi nők alkotnak.

Tök mindegy, hogy jó nők vagy sem

(mellesleg azok), a lényeg a produk-

tum, a produktum pedig, akárcsak ők

maguk, szerethető. Volt már ilyen, az

All Saints is olyan nemesen állta a

sarat a Spice Girls körüli hajcihőben,

hogy nem lehetett nem rajongva

szeretni őket. Ahogy a kategória, a

Sugababes nem friss találmány, hiszen

ez a mostani már a negyedik lemezük

– bár azt el kell ismerni, hogy elsősor-

ban kislemezeikkel (értsd: slágereikkel,

vagy még közelebbről, klipjeikkel)

arattak sikereket, mint az ezekből ösz-

szeállított albumokkal. A mostani is

egy ilyen slágerrel (Push the Button)

indul, ami egyenesen a csapat legna-

gyobb rádiós sikere lett Európában, és

már nálunk is kezd tarolni. Néhány

szám még bele fog akadni a fülekbe,

kábé három, aztán a többinél előjön-

nek az előző albumok hibái. Hogy be-

lemennek abba a játékba, amibe a női

csapatok többsége, hogy ti. túl sok go-

lyót tesznek le a sematikus r’n’b-

mezőre, és nem jönnek rá, hogy nem

itt aratják az igazi sikereket. Hanem a

„POP” feliratú mezőn. Bizony, lányok,

nem ártana tudni, hogy a Spice Girls

óta olyan ritkán adja meg magát az

ember feltétel nélkül egy lánycsapat-

nak, vigyázzatok magatokra! Nem

elég, hogy a Push the Button, ez a ked-

ves, bolondos, abbás dalocska az év

egyik meghatározó slágere. 
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Válaszd ki az év lemezét!
Felelj az alábbi három kérdésre:

1. Melyik együttes frontembere volt Ian Brown?

2. Melyik fekete hang tulajdonosa szerepel a Gorillaz-album vendégeként?

3. Hány Madonna-lemez jelent meg ebben az évtizedben?

A helyesen válaszolók egyike kiválaszthatja magának az év lemezét az alábbi listából, a következő megkötésekkel. A játékban

az EMI, a Universal és a Warner kiadó szimpla albumai vesznek részt. Az EMI kiadványai közül a Gorillaz, a Paul McCartney,

a Depeche Mode, a Coldplay és a Rolling Stones lemezei választhatóak. A válaszokat e-mailen kérjük a szerkesztoseg@ufi.hu

címre december 15-éig, azért, hogy a nyeremény már odaérjen a fa alá. Köszönjük a három kiadó támogatását.

A Rock Album 2. (EMI), Amikor én még kissrác voltam (válogatás, Universal), Beck: Guero (Universal), Bloc Party: Silent Alarm (V2), Boogie

Mamma: Apró keblek dicsérete (szerzői kiadás), David Bowie: The Platinum Collection (3CD, EMI), Ian Brown: Greatest (Universal), Nick Cave:

B-Sides and Rarities (3 CD, EMI), Eric Clapton: Back Home (Warner), Coldplay: X&Y (EMI), Depeche Mode: Playing the Angel (EMI), Eels: Blinking

Lights and other Revelations (2 CD, Universal), Missy Elliott: CookBook (Warner), Ez itt a reklámzene (válogatás, EMI), Franz Ferdinand: You

Could Have it Much Better (Domino), Gorillaz: Demon Days (EMI), David Gray: Life in Slow Motion (Warner), Hellacopters: Rock And Roll is

Dead (Universal), Keane: Live Recording 2004 EP (Universal), John Lennon: Acoustic (EMI), Madonna: Confessions on a Dancefloor (Warner), Paul

McCartney: Chaos and Creation in the Backyard (EMI), New Order: Waiting for the Siren's Call (Warner), Sugababes: Taller In More Ways

(Universal), Supergrass: Road to Rouen (EMI), Supertramp: Retrospectacle – The Supertramp Anthology (Universal), The Bravery: The Bravery

(Universal), The Donnas: Gold Medal (Warner), The Rasmus: Hellofacollection (Warner), The Rolling Stones: A Bigger Bang (EMI)



Tulajdonképpen még az első fél óra

egész hangulatos. Boldog, szabad dél-

utánon lődörög a nő a kirakatok előtt,

kinézi azt a majdnem jószabású szok-

nyát: „Narancssárgában nincs?”, kérdezi

az eladótól, aztán végül felpróbálja a pi-

rosat és a kéket is. Csalódottan forog a

tükör előtt, mert ez nem az a darab,

aminek nem lehet ellenállni. Így hirtelen

eldönthetetlen, hogy előszedné-e valaha

a szekrényéből? Passzol-e hozzá a piros

blúz? Csizmával jól néz-e ki? Valami va-

gányabb kéne vagy éppen diszkrétebb?

Nem túl hippis, vagy éppen visszafogott?

ÖNKÍNZÁS

Aztán a nő tud nemet mondani és ki-

libben a bolt ajtón, de eszi a fene: „ta-

lán vissza kéne menni és mégis meg-

venni?”

„De tényleg, sapka!”, jut eszébe a ki-

rakatbáburól, amelynek nagy, vörös-

bojtos sapkája szemet szúr. Lassan ki-

hull a haja, de a fejfedő nehéz téma.

Hiszen nincs annál megalázóbb, ami-

kor a gyönyörű, hullámos haj eltünte-

tésével, csak egy kis, piros orr lóg ki a

ruhák alól, és az képviseli a teljes női

valóságot. A sapka vagy nem takarja a

fület, vagy takarja, de bénán áll. Marad

még a kapucni vagy a kendő. A kapuc-

ni túl rappes, a kendő pedig nyanyás. 

A nő elnapolja a sapka-problémát,

mert már émelyeg a bevásárlóköz-

pontban üvöltő zenétől, a büdös mű-

anyag és izzadtság szagtól, ami kevere-

dik mindenféle parfümökkel és aroma-

gyertyák egyvelegével, arról nem be-

szélve, hogy a kezében lógó kabát egy-

re nehezebbnek tűnik.

A kávézóban eldönti, hogy befejezi a

vásárlást, de mégse mehet üres kézzel

haza ennyi befektetett energia után. 

Visszarohan a piros szoknyáért, za-

varban van, oda se néz, amikor begyö-

möszölik a zacskóba, fizet, távozik.
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Nem igaz állítás, hogy a nők imádnak vásárolgatni. Biztos

van olyan, aki szeret a bevásárlóközpontok mozgólépcső-

jén nyomorogni, hatalmas, színes zacskókat cipelni, öt-

venszer levetkőzni és felöltözni az öltözőfülkében és ma-

gára préselni az egy számmal kisebb holmikat, de szerin-

tem a többség inkább kihagyná ezt az élményt. Vásárol-

gatni azonban kell, hiszen valahogy illik kinézni, no meg

az összes ajándékot – legyen az születésnapi, névnapi, ka-

rácsonyi – a nőknek kutyakötelessége beszerezni. 
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Az elvásároltak
Női roham a bevásárlóköpontokban
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Otthon aztán kiderül, hogy se a piros

blúz, se a csizma nem passzol hozzá.

Lelkiismeret-furdalás közben a szek-

rény legmélyén ás fészket az új darab-

nak. Figyelem-elterelésként elmoso-

gat. 

EGYÜTT JÁRNAK

Ennél még rettenetesebb amikor a kol-

léganő, vagy valami unalmasabb barát-

nő javaslatára kell beruccanni a Paris

butik leértékelésére. Mert míg maga

valahogy elboldogul a próbálgatás, vá-

logatás, nézegetés rituáléban, őrjítő a

másik nő más ütemben végrehajtott

bénázását követni. 

„Szóval szerinted csini ez a kabát?” –

kérdezi a másik, miközben éppen elég

gond alanyunknak, hogy a szoknya a

hasnál bevág és két hurkát képez alul-

felül.

„Ja, jól néz ki, bár unalmas, hogy min-

dig feketében jársz” – veti oda azért,

mert végül is közös programról van szó,

és oda kell figyelni egymásra.

„A kabát legyen fekete, ahhoz leg-

alább fel lehet öltözni. Nem fogom egy

kabát miatt lecserélni az egész ruhatá-

ramat” – vitatkozik a másik.

„Akkor jó” – nyugtázza a szimpatiku-

sabb, aki próbálja úgy behúzni a hasát,

hogy közben levegőt is kapjon. A nyu-

galom érdekében még rá is beszéli a ba-

rátnőt a szerencsétlen kabátra, csak

már menjenek. A boltból kilépve a ba-

rátnő azonban javasol még egy cipőbol-

tot. Csak nézze meg vele azt a fekete al-

kalmi cipőt, mert az ezüst strassz szí-

vecske csatról nem tudja eldönteni,

hogy „bevállalós” vagy „ciki”. Úgy gon-

dolja, gyorsabban megszabadul, ha

szemrevételezi a strassz szívecskés tű-

sarkút, ezért fájdalmas, fáradt arccal,

egy sóhajjal megduplázva elindul a lift

felé.

A barátnő igyekszik feldobni a han-

gulatot, és folytat egy délután elkezdett

történetet, hogy a „Józsi akkor felmá-

szott a létrára, de így se érte el a villany-

körtét, én meg frászt kaptam, hogy

megrázza az áram. Aztán egyszer csak

ordított, én meg elrántottam a létrát,

aztán kiakadt, hogy én vagyok a hülye,

pedig ő volt a hülye, miért ordított.

Nem igaz?”

„Na itt van a kirakatban, szerintem

elég döglesztő, és attól eredeti, hogy raj-

ta van az a szívecske” – állítja meg a

bolt előtt.

„Ehhez csak a párducmintás macs-

kanadrág és az ezüst blézer hiányzik”

– jegyzi meg cinikusan, de kiderül,

hogy a barátnőnek van olyan. Végére

még sértődés is lesz a strassz-vitából,

és duzzogva megy végre mindenki a

maga útjára.

AJÁNDÉKMIZÉRIA

Az eddig említett példák a szabad, de

átgondolatlan választás következmé-

nyei voltak, de ott a kötelesség: ajándé-

kot kell venni mindenkinek, még a fér-

jünk helyett is! Főleg karácsonykor!

Persze tisztázott, hogy felnőttek va-

gyunk, nem kell ezt olyan komolyan

venni, de mégse lehet üres kézzel áll-

dogálni a karácsonyfa alatt. 

Tehát mégis át kell lépnie a nőnek

munka után a „Csillagkapun”, a villogó,

vibráló bevásárlóközpontok ajtaján.

Ilyenkor olyan üres az ember feje, mint

egy zombinak, hagyja vezetni magát a

kínálat által: lábmasszírozógép,

kakaskukorékolós óra, sál, váza, csere-

pes virág, hifi, CD, színes könyv, játék,

vicces felirat a konyhába-nappaliba,

turmixgép, hajós naptár, selyem ágyne-

mű. 

Mindezeket sorra be is szerzi, cso-

magolja, van aki örül, van aki nem. A

hercehurcának azonban nyoma sincs

karácsony este, mert mi nők varázsolni

is tudunk…                               – L. L.
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Úgy gondolja, gyorsabban

megszabadul, ha szemrevételezi

a strassz szívecskés tűsarkút,

ezért fájdalmas, fáradt arccal,

egy sóhajjal megduplázva 

elindul a lift felé

Persze tisztázott, hogy

felnőttek vagyunk, nem kell 

ezt olyan komolyan venni,

de mégse lehet üres kézzel 

álldogálni a karácsonyfa alatt
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ár az önmagában tiszteletre-

méltó, hogy az ünnepkörök

kapcsán eluralkodó totális

őrületben (lásd metálkarácsony a Pokol-

géppel) kiskorúak képesek egészen ko-

herens történetben vázolni a hagyomá-

nyos Mikulás-sztori lényegét. Mivel ez

idő tájt az autógumisok forgalmát talán

csak a piros kartonpapírt forgalmazó

kis- és nagykereskedők üzletmenete

múlhatja felül, érthető, ha a kicsikbe

mélyen beivódik a puttony, szánkó, mi-

kulássüveg hármas egysége. A nagysza-

kállú, pirospozsgás bácsi azonban csak

ürügy az eladásra – hogy ne mondjuk,

egyszerű piros csomagolóanyag az aktu-

ális értékesítendő portékán. Szóval a kis-

dedeknek már jó alaposan be van adva

december 6. koreográfiája: kapni kell.

Ahhoz azonban a legtöbb felnőtt gyáva,

hogy megkérdezze a kicsiket, őszerintük

hogyan történik ez az egész. Nos, büsz-

kén jelentjük, hogy mi a „hallgassuk meg

egymást”-szellemében kétoldalú tárgya-

lást kezdeményeztünk a nagyszakállú, il-

letve a kis Jézus születése témakörben.

Fiam, aki tudományos alapossággal ta-

nulmányozza tenmaga és környezete

kölcsönhatásait (például, hogy ha nyitva

van a szája, nem tudja kinyomni a kakit)

ezúttal kissé elnagyoltan adta elő a dol-

gokat. Ugyanis „a kifényesített cipőket

kirakjuk az ablakba”-epizód után köz-

vetlenül az következett, hogy a Mikulás

éjfélkor idejön és a cipőből kiveszi a le-

velet, amit írtam, de nem tudja elolvas-

ni mert töksötét van, és reggel amikor

felkeltünk, még akkor is ott szorong a

két ablak közt. És akkor mi kiengedjük,

hogy elrepülhessen. És mi állt abban a

levélben? – tudakozódunk finoman. Hát

abban semmi, mert láthatatlan tintával

írtam, mert titkos. Na, ebből is látszik,

hogy a mi sztereotip gondolkodásunk

szerint itt valami rendelési listának kel-

lett volna szerepelnie, pedig dehogy. 

Ám még mielőtt azt hinnénk, hogy leve-

lek pedig nincsenek, jelzem, a megváltó

(aki nálunk nem használja nevének ki-

csinyítőképzős változatát) A. gyerektől

már nyáron hosszú levelet kapott. Szó-

val a Jézusnak idén alaposan fel van ad-

va a lecke. A hosszú felsorolás minden

elemére nem emlékszem, de a szigony-

puska biztosan szerepelt rajta. Ez akkor

foglaltatott írásba, amikor kerek perec

leszögeztem a révfülöpi horgászboltban,

hogy nem veszem meg neki. Az ünnep-

körre vonatkozólag azért valamit sejt-

het. Szerintünk érzi maga is, ezzel a szi-

gony izével túllőtt a célon, mert pedze-

getni kezdte, hogy mi lesz, ha a Jézus

sem szerzi be. Végül abban maradtunk,

hogyha kihúzzák a számainkat a lottón,

akkor személyesen megyünk el a

szigonypuskagyárba, és megmondjuk a

gyárosnak, hogy aranyból lesz szíves két

szigonypuskát legyártani (mert addigra

már G. gyereknek is kellett), benne gra-

vírozással: „Sok szeretettel A. gyereknek

a szigonygyárostól”. Na, azóta nemcsak,

hogy minden héten meg kell vennem a

lottószelvényt, de még a kisebb hisztiket

is kezelnem kell, amikor kiderül szombat

este, hogy már megint nem. Van elekt-

romos fogkefénk is. Hogy hogy jön ez

ide? Amióta a számsorsolás törzsközön-

ségévé váltunk, az esti fogmosás előtt

rendre jön a technikai jellegű kérdés:

apa, most géppel vagy kézzel? (Ha a lot-

tóőrület tovább fokozódik, félő, hogy

már csak közjegyző előtt mossa meg

majd a fogát.) Az ajándéklista írásával

kapcsolatban azért vannak elvi fenntar-

tásaink. Mert nem különösebben örül-

nénk annak, ha a jászolban fekvő kisded

a kölykök fejében egy szakrális Tibi bá-

csivá „nemesülne”, aki ugye a jó gyere-

keknek elintézi. Ezért egy ideje nem is

erőltetjük már a Jézus és az ajándékok

ok-okozati összefüggésének bevésődé-

sét. És mivel a karácsonyfát és az ajándé-

kokat elhagyni nem lehet (nem is kell),

inkább az adottnak tekintendő ünnepi

kiegészítők körébe soroljuk. És persze ar-

ra is ügyelünk, hogy az ünnep lényegéről

elsőként ne egy Moszkva téren keresztet

ácsoló Jobbik-aktivistától értesüljön.

Szóval – mint eddig mindig – betlehem

a fa alá, s talán idén először éjféli mise a

gyerekekkel együtt. A többieknek pedig

csingilingi-ling! – AMBRUS BALÁZS

„Miszter hóember, ne játsszon a szívemmel”-szerű

andalító nóták, Zoltán Erikával vagy nélküle a Corában,

illetve az öregecskedő Hungária-frontember villanyosz-

lopokat ellepő Fenyő-ünnep plakátjai jelzik, hogy az

ország decemberben ünneplőbe öltöztette a lelkét és

felkészült az Úrjézus születésének méltó megünneplésére. 

M

Szárnyas Mikulás és a szakrális Tibi bácsi

Oh, Tannenbaum 

p u n c s
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fölött egy lépcsővel található

húsvét, illetve annak édesipari

ága (amikor mi kapunk – ezen a

szinten tanyázik a Mikulás is), a kora dél-

előtti locsolkodós-pénzbeszedős körtú-

ra presztízse magasabb egészen addig a

pillanatig, amíg a taxiköltségre és a nyá-

ron tönkretett biciklire való tekintettel

gondviselőink este pótköltségvetést

nyújtanak be, és lenyúlják a napközben,

fáradtságos versmondással szerzett

gempát. A névnap már egészen komoly

helyet foglal el kicsiny magas-

kultúránkban, pedig még nem is tudjuk,

hogy az egy rendes köznemesi-dzsentri

ünnep, protestáns kárpótlás az elmaradt

szentekért. Nyugat-Európa nagy részén

úgyszólván ismeretlen. Az ajándékok

azonban ilyenkor kevésbé értékesek, a

torta kisebb, az ünnep futóbb (khm). A

születésnap már egészen jó, de a kará-

csony: titkaival, izgatottságával, alma-,

narancs- és fahéjillatával a legjobb.

A világ áramában levőnek és végtele-

nül felvilágosultnak tűnik az, aki el-

mondja, hogy számára a karácsony nem

ünnep, mert az emberek csak lökdösőd-

nek, és minden a pénzről szól, és ha ő

csak egy filccel diszkréten megpöttyö-

zött fogpiszkálót ad szeretteinek, az is

nagyon jó, mert abban van a szeretet. A

halat sem szereti. Az ilyen egyének a köz

ellenségei. Nem azért, mert mi szeret-

nénk az eszeveszett tülekedést Krisztus

Urunk születése napja előtt. Hanem

mert ha nincs ünnep, élet sincs. A na-

pok egymásba folynak, s hirtelen ott ta-

láljuk magunkat egy termékdíj elől meg-

szökött olcsó sörösdobozzal, trenyában,

amint a Találkozásokat nézve épp azt ta-

lálgatjuk: Molnár Anikó vajon megeny-

hül-e Bocsi iránt. Akkor már inkább a

lökdösődés, és igenis szóljon minden a

pénzről. A lökdösődés a mi purgatóriu-

munk, a szükséges megtisztulás az ün-

nep előtt. Mert kétezer évvel ezelőtt

megszületett egy gyerek odalenn délen,

ahol csaknem soha nincs hó, karácsony-

fát nem is láttak, és keresztények csak

mutatóban vannak. Ez tehát azért a mi

ünnepünk. És bár az Igazából szerelem

karácsonyi készülődését át lehet élni, a

mi karácsonyunk közép-európai ünnep.

Sajnálom, nekem kell a rántott hal és a

halászlé, a majonézes krumplisaláta, a

mákos bejgli (figyelem: mazsola nélkül,

mert jelentkezzen, aki szeret herpeszt –

vagy szárított majomagyvelőt, a szerk. –

enni), amit a nagyim készített világbaj-

nok módon. És bár nem szeretem a zel-

lert a krumplisalátában, és mondtam is

eleget, ma már a fél karomat odaadnám,

ha pörölhetnék még ezen a nagyimmal.

Kell a csengettyű és az össze-vissza kar-

colt lemez a karácsonyi dalokkal. Kell a

húgom versmondása, Pál levele a

Korintusbeliekhez a szeretetről, a hü-

lyéskedés a fa alatt az öcsémmel, ahogy

édesanyánk könnyesre neveti magát a

minősíthetetlenül obszcén vicceinken.

Kellenek a kis cédulák az ajándékokra,

december 25. és 26. nyugalma, a borza-

lomléből készített forralt bor. Atlétatri-

kókat akarok, zoknikat, zsebkendőket és

nadrágszíjakat. Társasjátékot. A Szinyei

Merse-albumot, mellyel kapcsolatban

már októberben diszkréten jeleztem,

hogy ha nem kapom meg, betérek az

unitáriusokhoz.  Az a csend karácsony

harmadnapján délután, amikor kint már

alkonyodik, épp nincs semmi dolgunk, s

feltámad bennünk a gondolat: miért ne

nyithatnánk meg az egyik palack Dúzsi-

féle Fürtikét? Tájbor az, de a jobbikból.

Miért ne tehetnénk be azt a gospel-

cédét, amelyet egész évben kerülgettünk,

s miért ne csaphatnánk bele egy

Akunyin-regénybe, csak úgy, érdek nél-

kül? Az a másfél óra, ami eltelik addig,

amíg a mosógép eldugul és kiönti a la-

kást, amíg gyermekünk magára húzza a

karácsonyfát, és a szomszédban elkezdik

felfúrni az ajándékba kapott Smörkusz-

polcot, felejthetetlen lesz. A stabilitás és a

hátsó gondolatok, határidők és brífingek

nélküli jóérzés kilencven perce. Amikor

azok lehetünk, amik mindig is szerettünk

volna lenni: polgárok, magyarok, urak,

européerek. Családapák, agglegények,

vivőrök, táblabírók. Szakértők és fellegjá-

rók. Apák, gyerekek; elnézők és hálásak. 

Lehet, hogy nem jó ár/érték arány a

kilencven percért két hét elmebaj, ám a

világ folyását elnézve, egyszer hálásak le-

szünk még e másfél óra minden szekun-

dumáért. Ötven év múlva erre a decem-

ber 26-i, délutáni percre akarok emlé-

kezni, az udvar négyszögére, az égen ki-

ömlő tintára, a lámpa sárga fényére.

Arra a pillanatnyi csendre.      – R. R.   

A karácsony a csúcs. Hároméves kora körül az ember

nagyjából világosan rangsorolja az év ünnepeit. Vannak

ugye a hétvégék, amikor a nagyiéknál vagyunk, és annyi

befőttet ehetünk, amennyit akarunk.

Vuduzgass gyermek-
szívvel, bátran

Jászol, vályú, fahéj

E



nyolcvanas évek végén még más

volt a levegőszennyezés szerke-

zete, több gyár piszkolta a pesti

étert, mint manapság, egyszóval más-

ként volt büdös a város, egészen addig a

napig, amíg a Daciák, kockaladák és mó-

dosabb Opelek összefogtak (egy másik

verzió szerint egy azóta összetöpörödött

párt összefogta őket) és katonás pontos-

sággal lezárták Budapest hídjait és főbb

csomópontjait. Amikor délben az Erzsé-

bet híd közepén baktattam, azon mor-

fondíroztam, hogy rendkívüli dolognak

vagyok szemtanúja és mindezt most

azok okozták, akiket eddig olyan nagyon

észre sem vettem: a taxisok.

Aztán jöttek a kamaszkori buliévek,

és az éjszakai kirándulások során meg-

kezdtem ismerkedésemet a taxis-társa-

dalommal. A kapcsolatfelvétel nem volt

zökkenőmentes. Rossz ízű vasárnapo-

kon többször szembesültem azzal: nem-

csak a boltban fordul elő, hogy elszá-

molják véletlenül a visszajárót. De ezen

hamar túltettem magam, és inkább arra

csodálkoztam rá, hogy mennyire kitép-

hetetlenül szerves részei a pesti életnek

a taxisok. Lehet valaki rendőr, gengszter,

portás vagy az éjszakai élet bármely sze-

replője, folyamatos kapcsolatban áll a

taxis-társadalom egyes részeivel. A taxi-

sok Budapest legnagyobb hírközpontját

működtetik, gyorsabbak, mint az MTI

(ami persze mostanában nem nehéz).

Világuk erősen tagolt: van köztük szer-

vezett dolgozó, hiéna, tisztes iparos és

zugtaxis egyaránt. Az évek során végzett

kutatásom alapján az alábbi néhány

fontos típust különböztettem meg kö-

zöttük.

A megmondóember: Az egyik leg-

gyakoribb. Lelőhetetlen, mindenről na-

gyon határozott véleménye van, min-

denkit kioszt. Leginkább a politikához és

a focihoz ért, de hajlandó bármihez hoz-

zászólni. Jobban figyel a beszélgetésre,

mint az úticélra és a sebességre, emiatt

általában elkésünk vagy valami kisebb,

de roppant  zavaró kellemetlenség ér.

Két alfaja van, az egyikük Klubrádiót

hallgat éjjel-nappal, a másikuk apró tri-

kolórral jelzi elkötelezettségét.

A sértődött: Valószínűleg pályaelha-

gyó. Általános világfájdalma van, egy ap-

róbb útvonal-korrekció vagy egy ötezres

felváltása komoly személyes sértést okoz

számára. Két utas között talán verset ír,

vagy régi, mások által  meg nem értett

találmányán dolgozik.

A régivágású: Békebeli időkből

ittmaradt öregúr, aki megteszi azt a szí-

vességet, hogy a mai népszokással

elletétben nem bömbölteti a

gagyirádiókat. Még a fejtámlánkat is ki-

igazítja. Precízen írja meg a számlát, és

akkor is köszön, ha nem kap jattot.

A trendi: Tévét néz. Igen, a kocsiban.

Érdeklődő kérésünkre vidáman feleli:

neki  különleges periférikus látása van és

folyamatosan tud két dologra figyelni.

Kicsit azért jobban kapaszkodunk.

A vagány: A jó arc. Éjszaka van ele-

mében, és készséggel száguldozik a ká-

tyúkon. Igazi élmény vele az út, bár nem

veszélytelen.                          – ÁCS FERI
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1990 október végén tizenöt

éves voltam, és először

tudtam Budapesten jó le-

vegőt venni. Akkor tört ki a

taxisblokád.

A

Taxis-legendák
A filmtörténet bővelkedik a taxis-

történetekben. Minden bizonnyal

a leghíresebb alkotás e műfajban a

Robert De Niro által megformált

„Taxisofőr” volt, amely elnyerte a

„minden idők legnagyobb anti-

hőse” címet is. De nekünk is van

taxis-legendánk. Aki kíváncsi arra,

milyen volt a nyolcvanas évek ele-

jének Budapestje (most úgyis

tombol a retródivat), nézze meg

András Ferenc korszakos taxis-

drámáját „Dögkeselyű” címmel. A

film egy olyan pesti taxisról szól,

akit munkája közben megloptak,

megrágalmaztak és egzisztenciája

után a becsületétől is meg akarták

fosztani. Cserhalmi talán élete leg-

nagyobb alakítását nyújtotta eb-

ben a filmben. Mindez az akkori

(és talán a mai) magyar valóságot

hűen mutatta be. Mert igen, ez

egy veszélyes szakma. A taxisokat

nem is olyan ritkán szúrják hátba,

és ez az ő esetükben csöppet sem

metafora.

Arcok az utcáról I.

Taxisok
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a, most körbenézek… min-

denki felvette a vastag arany-

láncát? Jó rendben, a gyűrűk is

a helyén vannak. Nagyon jó, köszönöm,

látom, azon a bőrkabátos úron négy is

van, ha gondolja, adhat egyet a szom-

szédjának. Oké-oké, ez rendben, de ért-

sék meg, addig nem kezdünk, amíg ott

a második sorban az a tányérképű úri-

ember még legalább egy fél centit le

nem nyír a hajából. Na látja uram, nem

kell finomkodni azzal a nullás géppel, ez

mindjárt jobban áll! Végül szeretném

megkérdezni az urakat, hogy a mellet-

tük ülő szőke nőkkel meg vannak-e elé-

gedve. Igen, ott van valami probléma a

hátsó sorban. Nem mondja komolyan,

hogy az a baja azzal a tündérrel ott ma-

ga mellett, hogy mindig felviszi a hang-

súlyt a mondat végén?! Jaj uram, a sze-

mét használja, ne a fülét! Na, jól van, ak-

kor lehet lassan elcsendesedni! Mert be-

mutatnám a VIP-vendégeket. No ez a

hatalmas ember, aki ilyen szétvetett ka-

rokkal, hullámmozgásban jár, ez maga

Ogly J. Ott mellette a magabiztos mo-

soly mögött Deák Bárdos Mihály nehéz-

súlyú birkózó üldögél, de itt van ma ve-

lünk Kovács-Vipera ütőember, sőt maga

Bagó Zoltán országgyűlési képviselő is.

És nem véletlen a taps! Ott a playmate-

lányok gyűrűjében maga Győzike köze-

ledik, aki az est egyik műsorvezetője

lesz. 

Először énekeljük el a himnuszt, az-

tán kezdődjön a show! A szabályok a

következők: a földön fekvőt nem lehet

ütni-rúgni, és maximum 10 másodperc

földharc lehetséges, addig kell megcsi-

nálni a fojtást, ami akkor érvényes, ha

az ellenfél feladja. Egy összefüggő 15

perces menet van, a vége kiütés, vagy az

ellenfél feladja. A zsűri csak a végső

esetben dönt arról, hogy ki nyert. Hajrá

természetes szelekció! Vérezni lehet, de

a komolyabb vérzés esetén van idő arra,

hogy a készenléti mentősök elállítsák a

vérzést, aztán mehet tovább a buli. Két

súlycsoport van. 80 kiló alatt és 80 kiló

felett. A bunyó félmeztelenül, boxkesz-

tyűben megy. No lássuk akkor, kik közül

kerülhet ki a bajnok. Jöjjenek a bunyó-

sok! Ajaj. Kicsit keményebb legényekre

számítottam. 80 kiló felett öten-hatan

vannak, míg 80 alatt tizenegynéhányan.

Nagyon vegyes a csapat. Van köztük

egy karatekirály, egy 53 éves veterán

harcos, egy szalagavatóra készülő gim-

nazista, egy-két thaiboxos, egy pár tor-

natanár-imitátor, néhány biztonsági őr,

és még néhány biztonsági őr.

Na hát akkor eddig volt a körítés,

most jöhet a bunyó!  Ki nyeri a kétszáz-

ezer forintot? Lássuk a medvét! Hú,

ezek nagyon egymásnak estek. Dirr-

durr. Durr. Dirr-durr. Durr. Durr. Egy

perc, és az egyik már ki is feküdt. Aztán

felkel, és korrektül kezet fog. Valami kö-

nyökös ütés vagy mi volt. A következő

is gyorsan megy, annak fojtás a vége.

Hullanak baze, hullanak. Csak a legjobb

maradhat! Van olyan is, aki közben ijed

meg, és ki se mer jönni az öltözőből!

Félsz baze, félsz! Vibrál a levegő, egymás

után jönnek a biztonsági őrök, hogy

megküzdjenek más biztonsági őrökkel.

De a thaiboxosok is jók. És Jimmyt, az

ötvenhárom éves harcost sem lehet le-

győzni. A közönség biztat. Aranypofák,

nagyon élvezik a cirkuszt. Fojtsd meg,

fojtsd meg! Vagy: könyökkel, könyök-

kel! Pont mikor beindulna a buli, akkor

jön a nagyszünet. A műsorvezetők

idétlenkednek. Győzikénél csak Miss

December rosszabb. Hú, nagyon meg-

verném. Elkezdett forrni a bölcsészvé-

rem. Megint bunyó. Lehet megnyugod-

ni. De mi van már? Egyre több verseny-

ző lép vissza sérülés miatt? Mi van baze,

beszartatok? Aztán egy igazán nagy

meccs. Ezt már nevezem! Az egyik biz-

tonsági őr aprítja a karatést! Ezért kár

volt annyit tanulnod, kis köcsög! Itt

már fröcsög a vér! A közönség meg-

nyugszik. Nem véletlen adta ki az öt-

ezer forintot! Üvölteni is lehet! De a vé-

gére leül a hangulat. A döntő nem az

igazi. Az egyik résztvevő sérülés miatt

visszalépett. Jön helyette egy másik. Be-

csületből. De őt kiütik. Erőből. Ez egy

ilyen műfaj. 

Jövünk ki. Kemények vagyunk. Meg-

lepődünk magunkon is. Legközelebb

ketrecharcra megyünk. Te meg mit né-

zel?! Vége van a cikknek?! Nem látod?! 

– NOVÁK TAMÁS 

N

Jobb adni, mint kapni

A harcos
jó este
Harcos jó estét kívánok!

Novák Tamás vagyok, és sok

szeretettel köszöntöm itt

ma Önöket az utcai harco-

sok második nagy fesztivál-

ján a kecskeméti II. Rákóczi

Ferenc Általános Iskola tor-

natermének egyik sarkából,

ahol most éppen meghú-

zom magam egy orkszerű

kopasz ember háta mögött.

Hogy miért vagyunk most

itt? Nos, elsősorban kíván-

csiságból, és ha szerencsénk

van, akkor egy jót kortyol-

hatunk az emberi nyomorú-

ság végtelen mély kútjából. 
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integy fél évszázad után,

1974. április 25-én a szegfűs

forradalom vetett véget

Salazar (illetve utódja, Caetano) jobb-

oldali, autoriter rendszerének. A váltás

máig tartó, mély nyomo-

kat hagyott Lisszabon

életében: a főnökről el-

nevezett, 70 méter ma-

gas hidat átkeresztelték

Április 25-re, a forrada-

lomnak (a helyiek által

csak fallikusnak neve-

zett) emlékművet és

monumentális zászlót

állítottak, s még az

egyébként jobbközép

politikát folytató pártot is szociálde-

mokratának nevezik (a baloldaliak a

szocialisták).

Portugália fővárosa nem tartozik a vi-

lág legnagyobb metropoliszai közé, nem

egészen hatszázezren lakják. November

elsején volt 250 éve, hogy hatalmas föld-

rengés döntötte romba a belvárost. Ma

is jól látható, hogy mely városrészt kel-

lett újjáépíteni a katasztrófa után: a

máshol szűk, girbe-gurba utcák helyett

itt, a Baixa negyedben, a Tejo-folyó kö-

zelében egymással derékszöget bezáró,

hosszú, egyenes utak a jel-

lemzőek (ezek közé tarto-

zik a város leghíresebb sé-

táló- és bevásárlóutcája, a

Rua Augusta is, amit egy

diadalív zár a folyó felé). 

A közterületek neveivel

némiképp meggyűlhet a

bajunk, a derék portugálok

lelkiismeretesen használják

az összes létező rangot és

címet, tovább bonyolítva

ezzel az amúgy sem egyszerű neveket

(Rua do Pr. Dr. B. A. Mirante Gomes, az

egyik kedvencünk). A többszázas ház-

számoktól sem kell megijedni, egyes ut-

cákban minden ajtóhoz és ablakhoz kü-

lön szám tartozik. A város közigazgatási

és választási rendszere a rendkívül válto-

zatos méretű, néhányszáz lelkestől a

többtízezresig terjedő egyházközségekre,

portugál nevükön freguesiákra épül – ki-

tűnő terep mindazon lánglelkű reforme-

rek számára, akik a harmadik évezredben

is egyház és állam szétválasztására teszik

fel az életüket.

ÉLMÉNYVILLAMOS

Külön vállalat működteti a felszíni és a

földalatti tömegközlekedést, így aztán

más-más jegyre is van szükség (valószí-

nűleg létezik univerzális megoldás, de

nekünk nem sikerült rájönnünk). A

négy, különféle színekkel jelölt metróvo-

nal kapuin a mágnescsíkos jegy vagy

bérlet nélkül se be, se ki, bliccelni lehe-

tetlen. A kicsit komótos, unalmas met-

rózással szemben a (nem kevésbé ko-

mótos) villamosozás igazi lisszaboni él-

mény: néhány útvonalon régi, muzeális

tuják járnak (közülük többet San Fran-

ciscóból vásároltak, ezek máig piros

színben pompáznak). 

A leghíresebb a 28-as vonal, ami a

Prazeres temetőt köti össze a Martim

Moniz térrel, útközben keresztezi a Rua

Augustát, és szinte teljesen megkerüli a

várat. Szűk sikátorokon, lejtőkön és

emelkedőkön kanyarog, sokszor hul-

lámvasúton érezhetjük magunkat. A vil-

lamos nem különösebben siet, ha úgy

adódik, a vezető bő öt percig keresgéli a

visszajárót és tíz percet várunk, hogy az

előttünk álló teherautó odébbálljon. Az

egyetlen kocsiból álló villamos viszony-

lag sűrűn, de ugyancsak rendszertelenül

jár – van, hogy csúcsidőben húsz percig

nem jön, aztán viszont több is érkezik

egy kupacban. A megállókban az embe-

rek (déli országtól szokatlanul fegyelme-

zetten) érkezés szerint állnak sorba,

nincs lökdösődés a felszálláskor sem. 

Milyen lehet egy olyan országban élni, ahol a legnagyobb

jobboldali pártot szociáldemokratának hívják? Ahol 

a mai napig egyházközségekre épül a választási rendszer

és az emberek rendezett sorokban várják a villamost? 

Liszszaboni élményeink alapján úgy gondoljuk: nem rossz.

M

Lisszabon
A 28-as villamos – az óriásrája és barátai
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MÉLABÚ ÉS SÓBA

ÁZTATOTT GESZTENYE

Egyik esténket a melankolikus, nosztalgi-

kus nemzeti énekesműfajnak, a fadónak

szenteljük, de választásunk sikere leg-

alábbis kérdéses. Az étterem berendezése

(a gerendáról kolompok lógnak, a fala-

kon háziszőttesek) pillanatok alatt

csikós-csárdás-attrakció-német-turisták-

nak-a-Balatonon hangulatot teremt, amit

csak tovább erősít a fado-énekesek nem

túl lelkes, de amatőr előadása. 

Annál inkább kedvünkre valók az ut-

casarkokon álló gesztenyesütők. Furcsa

módon a sülő maróni illatát szinte egy-

általán nem érezni, ennek talán a geszte-

nyehéjat kívülről bevonó sós réteg az

oka. Ízre egészen más, mint itthon, de

legalább olyan finom. Őszi hangulatnak

egyébként a november ellenére semmi

nyoma, a hőmérséklet napközben 20

fok körüli, némelyik fa virágzik. Szűk két

hónappal az ünnep előtt már karácsonyi

díszekbe öltözik a város, a szállodákban

műhavas műfenyők és Mikulások fogad-

ják a tisztelt vendéget, a Praça do

Comérción könnyűfém szerkezetű kará-

csonyfa épül. Állítólag Európában a leg-

nagyobb – de vitathatatlanul a legron-

dább.

Rengeteg kisebb és nagyobb temp-

lom várja a katolikus portugálokat. A

reggeli miséken még csak néhányan lé-

zengenek, de a későbbi időpontokban

megtelnek az imahelyek. Minden temp-

lomnak megvan a maga koldusa. A ked-

vencünk a Bazilika előterében dolgozó,

fekete üzletembernek öltözött kéregető,

aki előbb nagyvonalú mozdulattal mu-

tatja meg a templomba vezető bejáratot

az eltévedt utazónak, hogy aztán ugyan-

azzal a lendülettel hívjon fel adakozásra.

A már említett Prazeres temetőben

magyarországi értelemben alig lát síro-

kat az ember, mintha csak kis házak kö-

zött sétálnánk, melyeken kedvelt motí-

vum a koponya és a lábszárcsont. A há-

zakban 4-6-8 koporsó számára kialakí-

tott polcok: nem a föld alá temetkez-

nek, hanem leforrasztják a koporsókat.

KÍSÉRTETJÁRTA

VILÁGKIÁLLÍTÁS

Végezetül a '98-as

expó folyóparti pa-

vilonjaiba látoga-

tunk el. A korábbi

világkiállítás ingat-

lanjainak utóhasz-

nosításáért felelős

ingatlanfejlesztő pr-főnöke egy életteli,

új városrészként beszél a 70 hektáros te-

rületről. Lelkes beszámolóját saját ta-

pasztalataink kevéssé igazolják: az egész

negyed leginkább kísértetvárosra emlé-

keztet. Néhány működő irodaházra üre-

sen álló lakások ezrei jutnak.

A bezárt kilátótoronytól a

Doppelmayr erősen tájidegen, kabinos

sífelvonója nagyjából egy kilométer

hosszan visz a folyó fölött, azzal párhu-

zamosan az Óceánáriumig. A monu-

mentális épületben is csak lézengenek a

vendégek, a zsúfoltság hiánya azonban

még előnyére is válik a produkciónak. A

sokmillió literes főakvárium sztárjai az

óriásrája és elmaradhatatlan kis haverja,

a becsavarodott, ugyanazon az útvona-

lon pörgő vidrákat sem lehet megunni.

A legizgalmasabbnak tűnő áramlás-mo-

dellről sajnos – angol feliratozás hiányá-

ban – nem derül ki, hogy mit szimulál.

Ettől függetlenül önfeledten játszunk

vele sokáig. – BALOGH ÁKOS GERGELY

Lisszabon vonzáskörzetében, délre és

nyugatra is bőven akad látnivaló. Ha le-

het, ne autópályán menjünk: a főutak

kolostorok, víztornyok és gyümölcsösök

mellett kanyarognak a hegyoldalban, a

mélyben az óceánnal.

Cabo da Roca: A kontinentális Európa

legnyugatibb pontja. A keresztet for-

mázó emlékmű után meredek sziklafal,

a mélyben az óceán. A turisztikai hiva-

tal kényelmes szobájának bőrkanapé-

ján üldögélve ugyancsak hihető, hogy

egykor itt ért véget a civilizált világ.

Sintra: Itteni rezidenciájukban töltöt-

ték a nyarat a portugál uralkodók év-

századokon keresztül. Salazar összpor-

tugáliai felújításainak köszönhetően a

palota ma is nagyon jó állapotban van. 

Estoril: A száműzöttek városa. Itt töltöt-

te száműzetését többek között Horthy

Miklós kormányzó, Umberto olasz-, és

Károly román király. Ma Európa legna-

gyobb kaszinója, a Forma-1-es pálya és a

tengerpart vonzza a legtöbb látogatót.

Sesimbra: Az egykori halászfalu mára

várossá nőtte ki magát, de továbbra is

jelentős szerepet játszanak életében a

tenger pikkelyes-páncélos-nyúlós gyü-

mölcsei. A partmenti éttermek vala-

melyikében ülve gyakori élmény,

ahogy a robogóval érkező halásztól,

rákásztól valamelyik pincér átveszi a

friss fogást, majd elhelyezi azt az akvá-

riumban vagy a hűtőpulton.

A vidék
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MÁTÉ LÁSZLÓ

Egy valahai konzervgyári munkás, akiben

termékeny talajra hullottak a pártfőisko-

lán hallott okosságok. Sőt az önéletrajzá-

ban még olyan bűvszavak is olvashatók,

mint KISZ-apparátus. Aztán jött a rend-

szerváltás, és a pártnak pont egy ilyen ré-

gi jó káderre volt szüksége. Máté úr telve

ambíciókkal fogta magát, és 1990 máju-

sában odaült az MSZP pénztárgépe mel-

lé. Aztán elkezdett hízni a kassza.  No,

nem a fellendülő internet-bizniszbe csa-

pott bele a Máté úr a haverok-garázs-

microsoft szentháromság jegyében, ha-

nem inkább az orosz államadósságot

rendezte. Azt viszont úgy elrendezte,

hogy teljesen eltűnt. Bírálói szerint in-

kább a magyar államadósságot kellett

volna rendeznie, de azt sajnos a Fekete

úr már korábban lestoppolta magának. 

Előnye: adófizető

Hátránya: kevés adót fizet

NAGY IMRE

Élő példa arra, hogy az MSZP-ben ilyen

névvel jó karriert is be lehet futni. Már a

rendszerváltáskor európai értelemben

vett kommunista volt, ezért számára

pártfeladat volt a magyar kencefice-

gyártás zászlóshajójának, a Caolának a

megszerzése az imperialista Colgate-

Palmolive csoporttal szemben. De saj-

nos amíg a pártfeladatnak tökéletesen

megfelelt, addig a szellemi kihívás nagy-

nak bizonyult számára. A Caola végül

tönkrement, mi szegényebbek lettünk a

WU2 samponnal, a Barbon arcszesszel,

és a BIP mosogatóval. Állítólag nem ér-

tett hozzá, ezért eladogatta a kis gyárát.

De Imrét kemény fából faragták, a ku-

darc nem vette kedvét a vállalkozástól

és a gazdasági élettől. Ezért most Imre a

Hungexpo igazgatósági tagja.    

Előnye: vicces feje van

Hátránya: nem adja fel

KAPOLYI LÁSZLÓ

1932-ben Újpesten született a magyaror-

szági szociáldemokrácia leggazdagabb

képviselője. Ő a tudós vállalkozók megle-

hetősen szűk rétegéből származik. Az

MTA tagja, korábbi ipari miniszter, aki jól

kamatoztatta félretett pénzét és orosz-

ukrán–magyar kapcsolatait. Kiépített egy

bonyolult, de leleményes rendszert a kele-

ti villamosenergia magyarországi haszno-

sítására. Bostonban, Krakkóban és Moszk-

vában is tanít, kollégái kedves, jó humorú

embernek ismerik. Hogy miért jutott

eszébe szociáldemokrata pártot csinálnia,

és ezért miért nem haragudtak meg rá a

korábbi elvtársai, azt nem tudjuk.  

Előnye: MTA tag

Hátránya: államadósság-rendező

HUJBER OTTÓ

Ilyen névvel egy átlag ember egy életen át

víz-gáz- és fűtésszerelő lenne. Hujber Ot-

tó nem az. Ő az MSZP vállalkozói tagoza-

tát vezette. Sikerrel. Persze ebben szerepe

volt barátainak is, akiket semmiképpen

sem lehet azzal vádolni, hogy trendikö-

csögök voltak a maguk idejében. Hiszen

akkor, amikor mindenki a nyugatot maj-

molta és márkás mikrósütőt akart venni,

ők megalapították a Társaság a Keleti pi-

acokért Egyesületet. Hiába no, egy jó öt-

let sokszor nagyon sokat ér. Erről persze

egy-két pohár bor mellett biztos órákat

tudna beszélni Pál László, Janza Károly,

Kapolyi László, Máté László, a néhai Du-

nai Imre és még jó néhányan. De hát,

ahogy a mondás tartja, ne szólj szám,

mert nem lesz fejem.  

Előnye: olajos

Hátránya: sáros

PUCH LÁSZLÓ

„Na te mi akarsz lenni kisfiam?” „Én az

MSZP pénztárnoka akarok lenni…” –

mondhatta volna a kis Lacika, amikor a

karrierje felől érdeklődtek. Hiszen ő már

kitaposott útra lépett. Máté Laci bácsi-

tól és Boldvai Laci bácsitól (lásd Tocsik-

ügy) nem egy üres, kopott pártkasszát

örökölt. Sőt az előző pénztárnok bácsik-

nak is (mind Laci) a zsíros ujjuk alá jó

nagy igazgatósági tölgyfaasztalokat tol-

tak a végén, amikor leléptek vállalkozni.

Persze erre a Lacira sincs panasz. „Ez a La-

ci is legalább olyan jól dolgozik, hogy

nagyon!” – állítják a Köztársaság térhez

közeli forrásaink. No persze, belemárto-

gatták a nevét neki is ebbe a Kulcsár-

ügybe, de kinek nem, kérdezhetik nyu-

godtan. Egy szó mint száz, Laci jól el van

eresztve, aminek két oka lehet, vagy na-

gyon jól keres, vagy sok zsebpénzt kap

otthonról. Mi mindenestre csak irigyke-

dünk, hiszen több százlépésnyire va-

gyunk még tőle. 

Előnye: nagyon sok pénze van

Hátránya: csak pénzért mondom meg

– NOVÁK TAMÁS

(folytatjuk)

A jóléti rendszerváltás gazdagon vajazott kenyerén meghí-

zott média-kommandósaink ismét lecsapnak. Ezúttal azok

kerültek reflektorfénybe, akik a legpofátlanabbul dézsmál-

ták Kádár János majomkenyérfáját! De hagyjuk az udvarias-

kodást, jöjjenek a leggazdagabb kommancsok. Persze csak

ízelítő gyanánt először vegyük az első generációsokat, akik

alighogy elmentek az oroszok, már adósságot rendeztek,

pénztárnokoltak, privatizáltak, no és persze dolgoztak,

hogy ne kelljen remegő szájjal várni a pénzes postást hetven

felett. Szépek,  sikeresek, köztünk élnek, tapsoljuk meg őket!

Baloldali nagytőkések
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s hát persze lehet, hogy léteznek

szívük mélyén az elesettekkel érző

entellektüellek, a redisztribúciós

rátán komolyan gondolkodó garbós

ködevők, olyanok, akik őszintén szeretik

Károlyi Mihályt, de az előbbiek az utób-

biakat bármilyen körülmények között

(focimeccs, lakossági fórum, örsi riadó-

verseny) lenyomják. Talán csak a

swinger-klubban nem.

Egyénileg mi is láttunk már rokonszen-

ves szocit (avagy a fenét cizellálunk: kom-

csit), akivel igen jól lehetett nótázni, aki

megsemmisítő félmondatokat tudott

odabökni a műnercbundás helyettesál-

lamtitkár-asszonynak, olyanokat, ame-

lyek a nemzetközi MP (Monthy-Piton)-

skálán kiakasztották a mutatót. Csoport-

ban a szoci azonban alapvetően elviselhe-

tetlen: hihetetlen tudáskincs birtokosá-

nak hiszi magát, és tesz arra, hogy amit ő

hatvankettőben megtanult az államigaz-

gatásról, társadalomról, életről és iroda-

lomról, mára egy lyukas bébikötvényt

sem ér. Nézeteinek létjogosultsága pusz-

tán abban áll, hogy hatalmi pozíció tulaj-

donosaként és egy uralkodó viselkedés-

mód letéteményeseként nyilvánul meg.

Éppen ezért a szoci nem modern.

Szocinak lenni ugyanis viselkedésforma,

mondanánk, hogy szubkultúra, de hát

éppenséggel felül vannak, és igen sokan.

A szoci szemében gyanús a fiatal, a gye-

rekes, a szemüveges, a roma, az erdélyi (e

kettő  nála gyakran egy), aki virágot ültet

a gangra, aki sokáig égeti a villanyt, aki hü-

lye törvényekhez igazodik és nem a való

élethez. A szoci ilyenképpen az

eszdéeszest is utálja, annyival megbocsá-

tóbb vele, hogy a Cigányorbánt amaz is

rühelli. A szoci nem szereti a vitát, ha „a

politikusok veszekednek”, de a beszólás,

majd a gyors eliszkolás lételeme. „Hallot-

tam ám magukat tegnap éjjel is” – mond-

ja, és már dzsal is kifelé, nem kíváncsi kér-

désünkre, hogy mire gondol, mert otthon

sem voltunk az éjjel. Csak ottmaradunk a

hentesbolt közepén a szatyrainkkal és a

vevők vigyorgása közepette gondolkod-

hatunk azon, hogy vajon ki dugott a ház-

ban. A szoci nem szereti a túlkomplikált

dolgokat: leggyakrabban a „nekem ne

magyarázza, én műszaki ember vagyok”

morfémával vágja ki magát a szorult hely-

zetekből, ez üt mindent, még akkor is, ha

csak arról van szó, hogy ugyan miért is

olyan nagyszerű ember Keller László. 

Egy szinttel feljebb (kerületi pártaktíva,

mondjuk) a helyzet annyival rosszabb,

hogy a szoci nem gondol semmit: alapve-

tően a szegények sem érdeklik, a harma-

dik világ, a bálnák és az esélyegyenlőség

sem. (Bibó, Mónus Illés, Szakasits vagy

Szalai Erzsébet: most vic-

celsz? Kik azok?) A miti-

kus „rend”, az alapszoci

központi kategóriája sem

foglalkoztatja, mert azt

azért tudja, hogy az nem

jogállami, abból úgyis

rendőri túlkapás lesz a

végén. Mer’ a rohadt

Antallék úgy megszerel-

ték a törvényeket kilenc-

ven után, hogy azóta a

kis gyökereknek is akkora

pofájuk van, mint a Bécsi

kapu. Hágjuk meg a helyi

Fideszt, az egy nemes cél.

Ragasszuk őket felül. Hív-

juk meg Vitányi Ivánt

előadni, és akkor adtunk

az értelmiségnek is; ültes-

sünk fát május elsején, az

meg olyan zöld. 

Följebb még ott van Speibl és

Hurvinek, akik kézhez vettek minket,

meg is érdemeljük. Meg Fresh Andi a

csegevarás pólóban a Millenárison és

VV Szabi: ez sokat elmond a szocik jö-

vőképéről. Lehet, hogy Eperjes Károly

néha sületlenségeket mond, de senki

nem vitatta, hogy nagy színész, Usztics

Mátyás Hunyadi őrmestere is formá-

tum a maga nemében, és ki ne lassú-

zott volna már Szikora Robira? Tud va-

laki valamit a Freshről? (Azon a képen

kívül, amelyen Andin állítólag nem volt

alsónemű az egyik zenetévé műsorá-

ban – aztán arról is kiderült, hogy fake,

ez a formája szegénynek). Ki a franc az

a Mészáros Szabolcs? Srácok, ez min-

den? Ezt tudjátok üzenni azzal a sze-

gény droiddal, aki eddig Medgyessy Pé-

ter határidőnaplóját cipelte? Ez kevés

lesz. 

Ettől még győzhetnek, világvége sem

lesz, a nap följön és lemegy 2006 nyarán

is, a Gellérthegyet sem gyalulják le. Csak

éppen abban az országban végtelenül

szar lesz élni.

Ahogy most, nagyjából.

– TVISZT OLIVÉR

Modern magyar szociálde-

mokrácia nincs. Lila otthon-

kás nénik vannak, szedált

tömbbizalmik, frusztrált öt-

venesek, apparatcsikból lett

cinikus bizniszmenek. 

É
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HIRDETÉS

Oli bácsi megmongya 

a frankót

A szocikról



a az ember reggel a távirányí-

tót nyomkodja, már tapasz-

talatból tudja, hogy a keres-

kedelmi adókon nyugodtan átugor-

hat: az RTL egyszerűen ostoba, Havas

Henrik flegmája visszataszító, a többi-

ről pedig említést sem érdemes tenni. 

Hanem a közszolgálati! Az már igen!

A Nap-kelte már sok-sok éve sugároz-

za be széppel és jóval dolgozó népünk

otthonait. Az általában visszatérő, jól

behatárolható vendégkörrel operáló

Gyárfás-kreálmány (melyben néha-

napján, számomra teljesen érthetet-

len okból, mintegy mazochista jelleg-

gel polgári politikusok is statisztál-

nak) a minap ismét nyilvánvalóvá tet-

te, hogy az égvilágon semmi köze a

„közszolgálati magazinműsor” elneve-

zéshez.

Aki a korhatáros kategóriába sorol-

ható Gyurcsány Ferenc–Orosz József

enyelgés közvetítése, vagy az elhíresült

„hajrá MSZP!” kurjantás után még

mindig bizonytalan lett volna, annak

kétségeit Verebes István és Moldova

György kedélyes, de gyomorforgató

csevegése az „ötvenhatos események”

után kivégzettek számáról és Kádár Já-

nosról (l. még: „krumplileves”, „vi-

szonylagos jólét” címszavaknál) már

végképp el kell, hogy oszlassa. És még

csak nem is a neves íróval van baj –

könyvének gátlástalan önreklámozását

kivéve –, hisz ő a vendég jogán és a

szólásszabadság jegyében maroknyi

vérkomcsi társával együtt azt mond-

hat amit akar, úgy gyalázza ’56 hőseit,

ahogy akarja – önmagát minősíti vele

–, de hogy ehhez a műsorvezető is szó

nélkül asszisztáljon, az semmi esetre

sem lehet a közszolgálatiság ismérve.

Úgy látszik, a Nap-kelte tobzódása

már a köztévé vezetőségének is kezd

kellemetlen lenni, ugyanis a Magyar

Televízió gazdasági igazgatójának is

épp a minap esett le, hogy hoppá,

mégse biztos jó, hogy a Gyárfás-csapat

nulla forintot fizet a tévének az értékes

műsorsávért. No meg az se járja, hogy

a reggeli híradók költségei mellett még

Lakat T. főszerkesztő apanázsát is az

MTV pengeti ki hónapról hónapra. 

A stábnak azonban megérzésünk

szerint biztosan nem kell aggódnia: há-

lás riportalanyaik bármikor gondos-

kodnak majd arról, hogy a

posztkádárista propagandaműsorrá

züllesztett Nap-kelte a gyurcsányi

idők végezetéig uralja képernyőinket.   

– R. T.
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Pártkelte

H

ár nem először szentel az

RTL Klub egy egész estét a

Dominó napnak, amelyet

idén is a hollandiai Leeuwardenben

rendeztek meg, s aminek eredménye-

képpen 4.155.476 dominó dőlt le, ez-

zel beállítva az új rekordot. A helyszí-

ni közvetítés és a budapesti stúdió-

kommentálás párhuzamosan történt.

Idehaza Lilu és Szujó Zoltán zsibbasz-

totta az agyakat, miközben Hollandi-

ában Vanda kapta mikrofonvégre az

interjúalanyokat.

Igazi „valóvilágos” hangulatot te-

remtett az RTL ennek a sok tekintet-

ből fajsúlyosabb műsornak. Szujó, VV

Bucit meghazudtoló dinamikával or-

dítozott a stúdióban és olyan barom-

ságokat mondott, mint: „Ott eldőlt

valami. Az véletlen volt?” „Gyanítom”

– hangzott a nyilvánvaló válasz. Vagy:

„komoly dominóépítő nemzet va-

gyunk”, valamint sikeresen sztárként

aposztrofálta saját magát is, amikor

azt a kis bejátszást konferálta fel,

hogy három magyar „sztár” is meglá-

togatta a németalföldi helyszínt a do-

minóépítés két hónapja alatt. No

comment... Lehet, hogy jobban tenné

az RTL Klub, ha a jövőben Szujót to-

vábbra is arra ösztönözné, hogy a fél-

időben a pályáról lebandukoló ma-

gyar futballválogatott csatárait bírja

szóra az öltöző felé. Mi mást is tehet-

ne egy olyan televíziós, aki látványo-

san ráharap egy dominóra – hogy be-

bizonyítsa, műanyagból van –, s ezek

után azt mondja, hogy tapsoljuk meg

a dominót…

Apropó, taps: előfordult, hogy mi-

közben a hazai stúdióközönséget tap-

soltatták a szervezők, mindezt nem

hallván a külföldön éppen tudósító

Vanda mit sem sejtve beszélt a kamerá-

nak, s így a közönség egy tátogó ripor-

tert láthatott vastaps hangkísérettel.

Tényleg nagyon látványosak voltak

a különböző mesemotívumokra fel-

épített alakzatok és képek. Legvarázs-

latosabb talán a trójai háború dina-

mikus ábrázolása volt.

Sok volt az „üres menet”, amelyet a

kereskedelmi televíziózás szabályai

szerint sok locsogással kellett kitölte-

ni. Csend nem lehet! Így hangozhat-

tak el olyan kérdések a helyszínen tar-

tózkodó magyar dominóépítő csa-

pattag számára, hogy „és te mit érez-

tél a gongütés előtt”? Lehet erre értel-

mesen válaszolni? Tényleg izgalmas

műsor volt – csak hát mit le kellett

nyelni érte… – PAULIK A.

M

A show és biznisz mögött

igazi élmény

Dominó nap

A Nap-kelte tobzódása már

a köztévé vezetőségének is 

kezd kellemetlen lenni

Nagyon látványosak voltak 

a különböző mesemotívumokra

felépített alakzatok és képek



z egykori rendszerváltó, jelenleg csak már szebb na-

pokat is látott leendő ex-parlamenti párt manapság

szinte hetente borzolja kishazánk jámbor polgárai-

nak idegeit. Legutóbb a Bajkonurban házaló, mostanság vi-

szont nem annyira felkapott, magát Anettka néven ismert-

té tevő szórakoztatóipari képződmény bukkant fel

Normálismagyarország egének fényességes horizontján. Há-

la Herényi Károlynak, a minap parlamenti belépőhöz is jut-

hatott a neves médiaszakértő, és bizonyára nem okozott

volna meglepetést felvétele a párt illusztris tanácsadói sorá-

ba, elvégre a pártnak épp a minap beintő Földi László ke-

csegtette anno „meghökkentő kampányfogásokkal” a vá-

lasztókat.  Az MDF nagyasszonyának azonban most nem

kell Anettka, nyilván szóltak neki, hogy ez azért már tényleg

gáz lenne, és a média-fogyasztó bulvárzombik megnyerésé-

re talán más „meghökkentő” módszert is ki lehet eszelni. A

látványosan médiapolitizálásra berendezkedett, az elektro-

nikus sajtó reggeli műsorait mindössze két arccal perma-

nens megszállás alatt tartó MDF vezetőségétől (igen, az a bi-

zonyos két arc) azonban egyáltalán nem lett volna meglepő,

ha lehetőséget adnak a lelkes önként vállalkozónak. Arra

azonban tényleg kíváncsi vagyok, milyen tanácsokat adna a

sikamlós műsorairól elhíresült Anettka.

Anettka mindenesetre így is hivatalos médiabérence le-

het az MDF-nek, választottjainak „tévés esti beszélgetős mű-

soraiban” – melyek nyilván hatalmas népszerűségnek örven-

denek – továbbra sem kell kellemetlen kérdésekkel megküz-

deniük, világnézetét pedig mostantól legalább nyíltan pro-

pagálhatja.

Csak azt nem tudjuk még, hogyan teszi majd ezt.

Cicciolina fénykorában a bal mellét mutatta a kameráknak

baloldaliságát bizonyítandó. Anettka vajon mit mutatna fel

a „konzervatív-keresztény értékrend” jegyében?         – R. T.

Nem szán az MDF kampányszakértői sze-

repet Fehér Anettnek (Anettkának), de a

párttagok továbbra is szívesen részt vesz-

nek a tévés esti beszélgetős műsoraiban,

közölte szerdán Dávid Ibolya pártelnök

(…) A korábban meztelenkedéseivel a fi-

gyelem középpontjába került, autodidak-

ta tévésről mindenesetre kiderült, nem áll

tőle távol a konzervatív-keresztény érték-

rend, és a múltjával Csapody Miklós is ki

tud békülni. (Index, 2005. november 23.)
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A
is párt, kis élvezet. Nekik ez okoz kielégülést. Jó, azzal

nem árulunk el spanyolviaszt, hogy az SZDSZ nem a

középegyszerű rétegre utazik. Ezzel a felvetéssel azt a

hagyományosan vallásellenes szubkultúrát célozza, mely min-

den iránt nyitott, ami nem hozható Jézussal összefüggésbe. Ta-

lán elég Voltaire-t idéznünk, aki a (katolikus) egyház kapcsán

azt üzente követőinek: „Tapossátok el a gyalázatost!” A felszó-

lítás a felvilágosodás egyik jelmondatává vált – olvassuk az Élet

és Irodalom jegyzetírójának Sólyom László megválasztásakor

készült írásában. Legfontosabb szimbólumává pedig a guillo-

tine – tesszük hozzá csendesen. Reméljük, még épp időben

szóltunk, vigyázat, minden kampányeszközzé válhat! Talán

szólni kéne a Demszky-pártnak, hogy az elmúlt több mint két-

száz évben alábbhagyott ez a megveszekedett szekularizációs

hadonászás, állam és egyház a szükséges mértékben szétvá-

lasztatott, kinyithatják már a szemüket.  De vajon érdemes-e a

négy legnagyobb egyház ellenében (katolikus, református,

evangélikus, Hit Gyülekezete) ilyen verbális performance-okba

bonyolódni? Valószínűleg politikailag kifizetődő. Mert öt szá-

zaléknál biztos több olyan lelki szatír él ma Magyarországon,

aki örül a megrökönyödésnek, amit a széttárt ballonkabátjuk-

ból előkandikáló Gusztos Péter kivált. Ezek azok, akikből csak

a tömjénezőbe szuszakolt kenderlevelek füstjével lehetne kiűz-

ni autentikus módon a rontást. Már ha egyáltalán… 

Ha azonban elfogadjuk azt a publicisztikai alapállást, hogy

kampány van, azaz a nagy ötletviharok ideje, akkor magunk is

előállnánk egy kifejezetten testre szabott javaslattal. Nevesül,

hogy a szabaddemokraták szövetségét meg tartsa el a SZDSZ-

tagság. Kíváncsian várjuk, mennyi jönne össze az egy százalé-

kokból.                                                    – AMBRUS BALÁZS

„Javaslatunk lényege: az egyházak hitéleti te-

vékenységét ne valamennyi adófizető, ha-

nem a hívek erre a célra elkülönített adójá-

ból finanszírozzák” – foglalta össze tömören

Kuncze a szabaddemokrata álláspontot. 

A tervezetet, akárcsak Gusztos Péter, a párt-

elnök is azzal indokolta, hogy a mostani sza-

bályozás az egyházakat kiszolgáltatja a poli-

tikának. Kuncze szerint a tervezet nem arról

szól, hogy több vagy kevesebb pénzt kapja-

nak-e az egyházak, hanem az állam és az

egyházak szétválasztásának alkotmányos

alapelvét célozza. (Hetek, november 25.)

Nem vesznek erőt 

K

Anettka a Fórumon
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a göcsörtös fákat zsúfolok födé-

mek alá, még mindig

Makoveczet süvegelik meg he-

lyettem. Mert létezik pár minta, és mil-

liószám él a „mintha”. Az elvontnak tűnő

művészetfilozófiai jelenséget rántsuk

most le a földre. Irány a legatyásított

Operaház, produkció és reprodukció

szemléletes földje.

Mióta a miniszterelnök is fellépett ott

ugyanezen hó huszonharmadikán emlé-

kezetes Csend-áriájával, ő maga a hallha-

tatlanságba, Operaházunk pedig az ér-

deklődés homlokterébe került. Mint

köznév, mint szószék. Mi megnéztük, mi

zajlik pár nappal később a még épp álló

falak közt: hát egy puccos gála! 

Első blokkja A portici néma c. opera

részleteiből áll – megnyugtatásul előre-

bocsátom, hogy azzal a bizonyos ünnepi

beszéddel ezt a műsorválasztást senki se

hozza kapcsolatba. A gála napja egybe-

esik a nemzeti ünnepükkel, s az 1830-as

felkelés kirobbanása épp e mű mifelénk

ritkán játszott darabjának „Édes szabad-

ság” kezdetű duettjéhez köthető. 

Auber zenéje nyúlós, franciás desz-

szert – a nyitány színes cukra még ízlik,

ám a százhetvenöt éve oly gyújtó hatású

bosszúkettős strófikus édelgés csupán.

Mindenesetre örvendetes, hogy holland

elnyomóikon diadalmaskodtak a belgák

– az már kevésbé, milyen énekestriót si-

került delegálniuk. Közülük csak Yves

Saelens profi: ami féloldalas, nazális te-

norján kifér, azt sok falzettel simítja lírá-

vá; mintha mindent direkt venne

lightosra, nem szerény hangvolumene

okán. Aztán a Rigoletto második felvo-

násbéli Herceg-áriájában, a belcanto vé-

gén fel kéne ragyogtatni az „angeli” ma-

gasságát, ekkorra vertikális korlátja is

nyilvánvalóvá lesz.

A két benelux hölgyről kevesebb is

elég: nyakam rá, hogy ekkora nézőtér

előtt még nem léptek fel, s e rossz érzés

kinyomott életrajzaikkal is összecseng.

Hendrickje Van Kerckhove kisasszony

Olympia-babája és Norinája mintha va-

lóban füldugók kollektív felhelyezése

után szólalna meg: a nyolcadik zsöllye-

sorból már alig hallani. Angélique

Noldusé operaibb hanganyag, szép színű

mezzo, aki viszont Carment szemérmes,

mezítlábas apácaként adja a csöppet in-

diszponált kóruskaréjban, s bár

Rosinaként ügyesen kolorál, színpadi

amatőrsége itt is átütőbb. 

A mi magyar oldalunkról sokkal jobb

híreim vannak. Amit előző nap összere-

pült szólistákkal tenni lehet, azt megtet-

te Vidnyánszky Attila, hisz apró jelekkel,

lámpapulzálással, forgóhasználattal szi-

tuációba hozta énekeseit, Csikós Attila

pedig zsinórpadlásról aláomló nehéz kel-

mékkel, nézőteret visszatükröző körfüg-

gönnyel alkotott praktikus mesekeret-te-

reket. Kovács János karmester még a ba-

lettszám, a Bach-Air vonóskarának nyel-

vén is ért, ám leghatásosabbá a gálát zá-

ró Hunyadi-férfikart formálta, a „Meg-

halt a cselszövő”-t az első finálé végéről. 

Az est sztárja a pár éve magyarrá

avanzsált Fokanov Anatolij, aki sztereo-

tip színpadi gesztusai fölé világszínvona-

lú, nemes ívű Renato-nagyáriát dörög,

valósággal elfújja nézőit. Rigoletto-

monológja is remek, ám rossz énekes

szokás szerint az impozáns G-tetőpontot

az euro kétezer-tizenakárhányas beveze-

téséig akarja tartani. Trubadúr-duettje

Rálik Szilviával pedig a program csúcsa,

benne egy modell-szépségű hölgy bizo-

nyítja, hogy zsírövek nélkül is adnak drá-

mai talentumot – kettejüktől már kocog

a kristálycsillár. Rálik Leonórája poten-

sebb szerepvágy a számára még túlságo-

san tűzijátékos, igazi énekesszadizmust

megjelenítő La Grange-nál.

Kertesi Ingrid, aki az utolsó pillanat-

ban beteget jelentő Rost Andrea helyett

énekli Gilda nagyobbik áriáját, minden

dicséretet megérdemel biztonságos, ki-

egyensúlyozott művészetéért – engem,

ha már félszcenírozás a színpadi forma,

jelmezzel-korral feleselő civil haja zavart

azért. Újabb franciakrémesként

Meyerbeer-ritkaságot adott elő González

Mónika, s Dinorah Árnyéktáncát hangos

brávókkal jutalmazta a klakk. Csak rész-

ben értek egyet: több gyönyörű magas-

ság, s a művésznő érezhető kinyílása,

szopránosodása sem feledtetheti közép-

hangjai ernyedtségét, s azt a műsorvá-

lasztási tévedést, amely egy tehetséges-

technikás lírai énekes kvalitásait nem

adekvát hangfaj, a bravúr-koloratúr pa-

rádérepertoárjával mossa össze.

És itt hajlik össze konklúzió és elmélet:

ami éppen csak megvan, ami épp, hogy

eltornászható, lepergethető, az még

nincs meg voltaképp. Belga ifjak fel-

mondják a hangleckét, magyar művész-

nők néha kifulladásig futamozzák magu-

kat, s eközben mindenki úgy tesz, mint-

ha jó időben, jó szerepben lenne jó he-

lyen, s mintha igazi színházat látna maga

körül. Kevés kivételtől eltekintve mintha-

gála ez egy mintha-Operában, amely pe-

dig mintává is lehetne.               – SZ. O.

p u n c s
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Ha nagyjából képes vagyok

Rubens teltkarcsú szépségeit

utánrajzolni, még nem

láblóbálhatok a festészet

Olümposzán. Ha pusztán le-

énekelem Donizetti áriájá-

nak hangjait, még nem ok-

vetlenül lesz magánrepülőm. 

Az egyiknek sikerül, 

a másiknak épp, hogy

Minta 
és mintha

Auber zenéje nyúlós, franciás

desszert – a nyitány színes

cukra még ízlik, ám 

a százhetvenöt éve oly gyújtó

hatású bosszúkettős strófikus

édelgés csupán



h i r d e t é s
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