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

„Úgy pörög az élet ilyenkor januárban, mint a gázóra!” – vont gyors-
mérleget a hónapról egy jó korban lévő nyugdíjas ismerősöm. És
tényleg. Nagy a pörgés, sürgés-forgás, jó pofázás, vitatkozás, kacsint-
gatás. Szóval tényleg pörög a buli ezerrel. Lehet, hogy politikusaink
az őszi botrány óta rendszeresen olvassák a Matula magazint az
interneten, ahol meghirdették, hogy 2005 a Marhulás éve lesz.
„Csook-kóóólom!” kezdte az évet és vált azonnal trendivé Gy. Ferenc 42 éves magyar mi-
niszterelnök. Ebből valami érdekes fog kisülni, csapták össze a tenyerüket a politikai mar-
ketingesek. Meg is indult az MSZP népszerűsége felfelé. Hulla jó!

De voltak itt a románok is. Akarom mondani a mi „románjaink”. Szellemesen itt mu-
tatkoztak be először. Autonómia nem lesz, a román külügyminiszternek viszont meggyőző-
dése, hogy a csángók románok. De végül nem ez lett az együttműködés alapja, hanem az
hogy mit szólnánk, ha nálunk is bevezetnék az útadót a külföldieknek. No, ezt nevezem jó-
pofaságnak! A legközelebbi találkozó után bejelenthetik, hogy éjszaka kikapcsolják a köz-
világítást, lemeszelik az összes fát fehérre, és felfüggesztik a szelektív hulladékgyűjtést. Ba-
romi állat! Már csak azt várom, hogy mikor ajánlják fel a román állampolgárságot, minden
magyarnak, aztán azon a fránya határokon átívelő nemzetegyesítésen is túl lennénk már. 

De a Demszky is megtáltosodott. Felnézett a naptárra, osztott szorzott és rájött, hogy vé-
get ért a hét szűk esztendő. Össze is hívta a sajtótájékoztatót és elmondta, amíg nincs hor-
vátban, a nyaralóját kiadja, a főváros külső kerületeit elbocsátja, nem eteti tovább ezeket az
élhetetlen külvárosiakat, a többieket meg magához öleli. Egy a város, egy a Demszky. Ja és
megszámolhatatlan sok pénzt fog kiosztani. Nem lesz több kátyú, dugó, meg szemét, lesz
viszont út, metró, villamos, meg Siemens. Tiszta Svájc, öregem!

Aztán ez a nyugdíjas ismerősöm mondta, azt is megfigyelte már, hogy ha az Áder János
elmosolyodik akkor hosszú lesz a választási kampány. Állítólag elmosolyodott. Legalábbis
az MSZP-ben úgy láthatták, mert a Hiller Pista bejelentette, hogy félre nemzet, félre kultú-
ra, félre örökség, félre minisztérium, ő bizony hamarosan csak pártelnök lesz. Meg állítólag
azt is  mondta, hogy „Én a szisztematikus építkezés és a rendszeres munka híve vagyok”
(Duna TV, 2004. január 25.). No, erre az emberre tényleg oda kell figyelni.

De persze a Fidesz is rákapcsolt. Most állítólag azt nem tudják eldönteni, hogy a pártnak
van frakciója, vagy a frakciónak pártja, meg hogy a Malgot István most kinek az embere.
Meg itt van ez a Tölgyessy meg az a Tamás Gáspár, no most ezeknek valaki tollba mond,
vagy tényleg függetlenek. Tiszta őrület. Persze a Dávid Ibolya is kemény kalap. Állítólag azt
mondta, már nem lát senkit maga mellett a jobboldalon csak a Szabó Ivánt. Lehet, hogy az
a baj, hogy a Szabó Iván baloldalán áll. Marha jó! 

Szóval megfigyeltem, mindenki tréfált, hogy egy kis médiát kapjon a Mutyó, a Sunyó, az
Öcsi, a Trocsi, meg a Trutyó mellett. Nem hülyeség. Bár az is lehetne, hogy végre valaki
összejönne a Tina Turnerrel. Állítólag nincs pasija. Az igazi jó dili lenne. 

De addig is van egy jó hírem. Hazánkban a felmérések szerint a két legjobban elutasított
(értsd: utáljuk) hónap a november és a január. Nos, most egy ideig egyik sem lesz.             

– NOVÁK TAMÁS
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Pörgés van



• Tesco
A Tesco adatai szerint úgy tűnik,
elsősorban a nagyvárosok lakóit
érte felkészületlenül a zord idő-
járás: Budapesten, Győrben,
Miskolcon és Pécsen vásároltak
legtöbben téli autós terméket.
(Világgazdaság Online, 2005.
január 27.)
A kis falvak Tescóiban ugyan-
akkor nem tapasztaltak külö-
nösebb érdeklődést a téli au-
tós termékek iránt.

• Magány
Gyurcsány most nyomul, látha-
tóan korlátlanul élvezi a nemzet-
közi Szocialista Internacionálé
és furamód a neokonzervatívok
támogatását. Ha nyár közepére
hasonló fölényre tesz szert, mint
Orbán az elmúlt évben, akkor
biztosan megkockáztat egy előre-
hozott választást. Ezt kellene
most megakadályozni. Az elma-
gányosodott Fidesz mellett eb-
ben a küzdelemben jelentősen
felértékelődik egy lehetséges
MVSZ–Jobbik összefogás lehető-
sége. Az eltiporhatatlan nemzeti
ellenállás szelleme.  (Molnár Ta-
más: Leltár lejtmenetben –
2004. c. publicisztikája, a Job-
bik honlapján)
A szellemi potenciál és a politi-
kai súly nagy egymásra találása.

• Nettó jelenérték
A megszüntetések elsősorban a
kistelepüléseket érintik, ahová az
autóbusz közlekedtetése ráfizeté-
ses, vagy egyszerűen nem gazda-
ságos a társaságoknak. (Magyar
Nemzet, 2005. január 24.)
Sőt, néhol az is előfordulhat,
hogy nem kifizetődő. A legrosz-
szabb esetben nem rentábilis.

• Ars Poetica
MÁV RT. – ELVIHETŐ (Bélyeg-
ző az InterCity-járatok ingyenes
Magyar Hírlap-példányain)
Spontán privatizáljon Ön is!

• Audit
Tudomásul veszem az auditálás-
sal járó kötelezettségeket, külö-

nös képen a MATESZ Alapsza-
bály III. 5. § utolsó bekezdésé-
ben foglaltakat, továbbá a
MATESZ Szervezeti és Működési
Szabályzat példányszám-
auditálási kötelezettségekre,
adatközlésre és nyilvánosságra
vonatkozó előírásait. (Részlet a
Magyar Terjesztés-Ellenőrző Szö-
vetség igénylőlapjáról)
Különös képek, különös mon-
datok.

• Zengõ-falinaptár
A civil társadalom egyik nagy di-
adalának, a baranyai Zengő-
hegy hatalommal szembeni meg-
védésének állít emléket a 15 la-
pos, 47x31 centiméteres falinap-
tár, amelynek 118 képén a zen-
gői csata emlékei is megeleve-
nednek. (Hirdetés a Demokrata
január 13-i számában.)
Textil háziáldás-verzióban is
kapható.

• Szagszerûség
Egy korábbi felmérés szerint a
brit autósok közül többen azért
nem hajlandók
buszozni, mert nem bírják, ha
ülésszomszédjuk büdös.
Index, 2005. január 25.
Csak a pénznek nincs szaga.

• Munkaverseny 
A bukaresti rendőrségen feljelen-
tést tett az a román munkás, akit
megvertek, csak mert az interjún
1600 eurós (400 ezer forintos) fi-
zetést kért. A 37 éves fiatalember
egy hirdetésre jelentkezett az épí-
tőipari céghez, amely munkáso-
kat keresett. A férfi, aki 20 éve
dolgozik szakképesített építő-
munkásként, nemrég tért haza
Hollandiából, ahol havi 1600
eurót keresett, és ehhez igazítot-
ta most is a bérigényeit. A mun-
kás elmondása szerint, a cég ve-
zetője megütötte, amikor meglát-
ta az űrlapon szereplő összeget,
a kidobóemberek pedig többször
gyomorszájon vágták, és a vesé-
jét rugdalták. 
Cégvezető ököl, vasököl, oda
csap, ahova köll! 

• Magyar-magyar
csúcs
„Szűcs Lajos (Székelyudvar-
helyen – a szerk!) megizzadt a
találkozót követő autogramosz-
táson, mert az erdélyiek ismét bi-
zonyságát adták, hogy nagyon
szeretik a magyarokat”. (Nemze-
ti Sport 2005. január 27.) 
Miért ők nem magyarok?

• Jön, jön, jön 
„Redvás Amal (Fucking Amal)
svéd filmdráma, 86 perc, 1998” 
(2005. január 24. port.hu)
Bonus track. Ez jár még a
Grippenek mellé. 

• Tüzelõ katonák 
Az ellenséget „meleggé” tevő
bombát próbált kifejleszteni az
Egyesült Államok védelmi minisz-
tériuma. Clinton elnöksége alatt a
hadsereg egy sor olyan nem halá-
los fegyvert kísérelt meg előállíta-
ni, melyekkel az ellenséges csapa-
tok fegyelmét és csapatszellemét
akarták szétzúzni. Az egyik ilyen
fegyver, melyen a Pentagon dol-
gozott, egy olyan nemi vágyat
keltő szer, mely az ellenséges ka-
tonákat szexuálisan ellenállha-
tatlanná tette volna egymás sze-
mében. (Origo, 2005. január 18.)
Irakban még nem tesztelhet-
ték, de akkor? 

• M. Kiss Csaba a
MOKKA-s Claudiáról
A Napló szerkesztő-riportere
mindehhez csak annyit fűzött
hozzá, kedveli jövendőbeli mű-
sorvezető társát, hiszen jó fej,
lendületes, vérbő nőnek tartja.
(TV2.hu/Napló)
Veres kanca az ideális véradó!

• Hívja Demszkyt!
Egy ismeretlen férfi: Halló, ön
tényleg Demszky Gábor?
Demszky: Igen.
Ismeretlen folytatja: Nagyon
örülök. Tudja én még sosem be-
széltem híres emberrel. Nagyon
örülök. Viszonthallásra. (Blikk,
január 20.)
Rá is fér egy kis kaserolás

• Nagy durranás
Lamperth halk petárdákat
engedne
(Blikk 2005. január 28.)
Valamint a fény nélküli zseb-
lámpákat is.

• Világhódítók
Megalakult a magyar Sugaba-
bes. Egy vietnami lány, D May
(22), egy ghánai származású, fél-
vér hölgy, Amana (21) és Évi
(24), egy ízig-vérig magyar nő al-
kotják az új popcsapatot, a
Colorst. A trió eltökélte, meghó-
dítja a világot. (?) A Colors va-
sárnap este a Super Buliban ad
ízelítőt február végén megjelenő
kislemezük anyagából. (Blikk,
2005. január 14.)
Egy kis Szuperbuli Lajcsival, 
s máris lábuk előtt hever 
a világ.

I N T R O . L A P Z S E M L EI N T R O . L A P Z S E M L E
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Tisztelt
Olvasóink!

Lapunk előző számában
nyereményjátékot hirdet-
tünk az UFi-ra január-
ban előfizetők számára. 
Az akció keretében há-
rom, egyenként tízezer
forint értékű  könyvcso-
magot, az Ulpius ház és
a Vox Nova kiadó kiad-
ványait sorsoltuk ki.
A szerencsés nyertesek:
Séra Teréz, Szeged; 
Földiné Németh
Gabriella, Budapest;
Molnár Gábor,
Jánossomarja.
A nyerteseket postán 
értesítjük. Gratulálunk!
A játék folytatódik, 
februári előfizetők 
között is értékes 
könyveket sorsolunk ki!



7 Harry  herceg
a hónap vesztese

8 Újhe ly i  Is tván
a hónap nyertese
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szocialisták ifjú remény-
sége tovább folytatja me-
netelését: az MSZP alel-

nöki székének elnyerése,
majd gyermek- és ifjúságpoli-
tikai kormánymegbízotti ki-
nevezése után most már a
kormány népesedés-politiká-
jáért is ő felel. Komoly tudo-
mányos múltja, nemzetközi
szakmai tekintélye és politi-
kai árkokon átívelő elfoga-
dottsága kétségkívül alkal-
massá teszi e feladat elvégzé-
sére, az Ordas Nagy Nemzet-
halál bizony felkötheti a nad-
rágját, végre emberére akadt.
A nemzet sorsának sínre he-
lyezése felett érzett megnyug-
vásunk ugyanakkor nem csök-
kenti kíváncsiságunkat: vajon
milyen feladatokat láthat el
az Újhelyi keze alá dolgozó
„gyorsreagálású” szakmai
stáb, valamint pontosan mi-
lyen segítséget vár a kormány-
megbízottól Török Zsolt a
Magyar Szocialista Párt által
beharangozott lombikbébi- és
dajkaterhesség-program célja-
inak megvalósításához?

ehet-e ellenállni a kísértésnek? Képes-e
publicista az immáron végleg lenyúlt bal-
oldalon megtartóztatni magát ennek az

egyszavas tömegpusztító fegyvernek az ellenfe-
let dehonesztáló bevetésétől?

Nos, újra és újra látnunk kell, hogy van, aki
nem képes. Pedig aki a Fideszt szélsőjobbolda-
linak titulálja, nem mond mást, mint hogy a
választópolgárok fele Magyarországon a szélső-
jobboldalra szavaz. Hogy mi itt néhány millió-
an rasszista, antiszemita, veszélyes kis segéd-
házfelügyelők lennénk.

De hogyan keletkezett a szélsőjobboldaliság vádja? 
A nyolcvanas évek végén súlyos legitimációs válságban leledző

MSZMP, majd a kilencvenes évek elején ugyanezzel küszködő
MSZP elemi érdeke volt, hogy új, erős, nemzetközileg érvényes
morális támaszt találjon. Erre a célra kapóra jött nekik az anti-
szemitizmus elleni, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű és nagyere-
jű világmozgalom. Az újfajta azonosulást megkönnyítette egy
dühtől fortyogó volt titkosügynök, a „testes drámaíró” sorsszerű-
en időzített, provokatív fellépése, akire az újdonászok ráaggathat-
ták gyűlöletté érlelt egzisztenciális félelmeiket. A „szélsőjobbolda-
li veszély” nevű ruhafogas ettől fogva nélkülözhetetlen szocreál
bútordarabbá vált: azóta is ennek a háta mögött zajlik minden
balliberális sumák és gazdaságpolitikai baklövés.

Hozzátartozik a történethez, hogy az Antall-kormány ahelyett,
hogy lefogta volna legalább a legfontosabb volt állampárti politi-
kusok újólag hatalomért nyúlkáló kezét, a testes drámaírót pedig
kipenderítette volna a kormánypártból, tanácstalanul toporgott.
Ezt a kettős hibát szívjuk tizenöt éve.

A szélsőjobboldal körüli manipuláció valódi forrásvidékére
utal a Gallup tíz év óta végzett felmérése, amely szerint az anti-
szemitizmus, az idegen- és cigánygyűlölet nőtt az MSZP–SZDSZ
kormány idején, ám megfeleződött a Fidesz regnálásakor. Igen: a
MIÉP is a szocialista–szabaddemokrata kormányzás után került
be a Parlamentbe. Ugyancsak érdekes vetületük van/volt a „Hű-
ség Napja” alkalmából a budai Várban rendezett nyilasbarát fel-
vonulásoknak. Ezt a rendezvényt éveken át szemérmes tétlenke-
déssel tűrte az SZDSZ által vezetett belügy, és csak a frissen hata-
lomra került Fidesz-kormány számolta föl 1999 februárjában.

A politikai publicisztikában a valódi szélsőjobb elleni valódi
küzdelem örve alatt évek óta csupán célzatos műbalhé zajlik. Er-
re nem sajnálják a rota-papírt a magukat a bulvártól amúgy finy-
nyásan elhatároló patinás napi- és hetilapok! Pedig látnunk kell,
hogy ami a sajtómanézsban folyik, az se nem szélsőjobboldali
propaganda, se nem ellene folyó harc, hanem csupán az egymást
gyűlölő, önjelölt gladiátorok kicsinyes köpőcső-háborúja. 

Az igazi baj az, hogy ez a csetepaté folyamatosan sokkolja
mindazokat, akiknek számára a közelmúlt magyar történelme
személyes vagy családi tragédiát jelentett. Rajtuk csak a józan,
tárgyszerű történetírás, Romsics Ignác, Gyurgyák János vagy Tö-
rök Bálint segítene, ha szóhoz jutna.

Akár a Blikkben is.
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egjött a tél. Január vé-
gén. Hát jobb később,
mint soha. A politiku-

sok téli álmukat alusszák. Csak
néha vet hullámokat a Balaton
befagyott jegén egy-egy gyurcsá-
nyi ormótlanság. Természete-
sen mi sem szeretnénk  felka-
varni a nagy magyar politikai
állóvizet ezért, Medgyessy Péter
nyomdokain elindultunk, hogy
felfedezzük a Nagyvilágot. Ellá-
togattunk a környező országok-
ba, hogy megnézzük mi újság
ügynök ügyben. Majd kiruccan-
tunk Ámérikába, hogy ott le-

gyünk George W. beiktatásán.
Interjút készítettünk Böször-
ményi Zoltánnal, a világ legna-
gyobb példányszámú magyar
nyelvű irodalmi lapjának tulaj-
donosával, és végül elrepültünk
Rigába is. Hazatértünk után el-
mentünk koncertre, mert kon-
certre járni jó, interjút készítet-
tünk a Művészetek Palotája ter-
vezőjével, Zoboki Gáborral. Az-
tán persze ebben a hónapban is
dorombolunk cicusilag, meg-
mondjuk a frankót a melegek-
ről Oli bácsi által. És végül, de
nem utolsó sorban megmutat-
juk Józsi bácsi esetét az USA-el-
lenességgel. Úgyhogy panaszra
semmi ok, megkezdődött a jó-
kedvünk tele.

PÁKOZDI IMRE

„A szerkesztő azt üzente”

Jókedvünk tele

rit fiatalok hatvan száza-
léka nem hallott a holo-
kausztról. Érdekes volna

hosszabban kifejteni a jelensé-
get, de a vége ugyanaz lenne: a
második világháború történe-
lemmé vált, afféle napóleoni,
meseszerű eseménnyé. Harry
herceg brit fiatal. Ez maga még
nem is baj, élje az ottani köly-
kök életét. A házibuli képei vi-
szont sokkolóak. Horogkeresz-
tes szalagban nem sok európai
királyfi parádézott még a hu-
szadik században. Harry her-
ceg a brit fiatalok mintaképe.
Könnyen lehet, hogy majdan a
brit felnőttek uralkodója lesz.
A természetes dorgálás mellett
más irányba is küzd az uralko-
dóház: afféle gyerekkori, kis
gyónással felejthető marhulás-
nak beállítani a dolgot. Azon-
ban itt arról van szó, hogy nem
akármivel: az európai történe-
lem abszolút mélypontjával
nincs tisztában ugyanennek a
kultúrának az egyik jövőbeli
szimbóluma. Úgyhogy ennyit a
monarchia múltjáról, jelené-
ről. És jövőjéről.
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z ateisták a mi lelki szegé-
nyeink. E kor leginkább se-
gítségre szoruló gyerme-

kei. Lelki szegények, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a mennyek or-
szágára alig van reményük. A
múltban sokan haragudtak reá-
juk és harcoltak ellenük. Ezt a
módszert én teljes egészében el-
vetendőnek tartom. Csatázni?
Egészséges ember sántákkal és
vakokkal verekedjék? … Az ate-

izmus, mint fogyatékos értelem
és korcs kedély, az élet vonalán
hoppon maradna, ha valahol
nem szerezne kárpótlást. Mi ez
a kárpótlás? A túlzott aktivitás.
Így vezet az ateizmus szükség-
képpen erőszakra, és mert erre
vezet, az ateistáknak meg kellett
szerezni a világhatalmat. (…)
Egyetlen ateistával sem találkoz-
tam, aki ne lett volna bigottabb
még annál a rossz szagú vénasz-

szonynál is, aki vasárnap krajcá-
ros füzeteket árul a templom
előtt Szent Homorony csodate-
vő vizeletéről.”

Ha a fenti szöveg napjaink-
ban jelenne meg, mondjuk a
Magyar Nemzetben, a honi ha-
ladó értelmiség haladéktalanul
aláírásgyűjtést kezdeményezne
a „politikailag inkorrekt” vádas-
kodás ellen. Szerzőjét a Nap-kel-
te különkiadásában Orosz Jó-
zsef, Bánó András, Verebes Ist-
ván, Forró Tamás, Mélykúti Ilo-
na és Ferenczi Krisztina  – e mo-
dern kori médiainkvizítorok –
együttes műsorvezetésével ültet-
nék „kínpadra”, s talán még az
ENSZ Biztonsági Tanácsa is
összeülne.

Nos, az idézet nem mai ter-
mék. Az ateizmus e csúfondáros
meghatározását 1945-ben vetet-

te papírra Hamvas Béla A bor
filozófiája című kötetében. Pe-
dig az író akkor mit sem tudha-
tott a második világháborút kö-
vető fél évszázad magyar törté-
nelméről, nem is beszélve mai
sivár – Eörsi István, Csányi Vil-
mos, Gábor György, Buda Péter
és még sok más „vallásszakér-
tő” súlyosbította – jelenünkről.
Az alábbiakban róluk szedjük le
a keresztvizet. Persze csak kép-
letesen.

Ateista szélsõségesek
Fent nevezetteket nem soroljuk
a „jó értelemben vett” vagy „a
maguk módján” ateisták köré-
be. Talán helyesebb is inkább az
agnosztikus kifejezéssel illetni
azt a számos tiszta szándékú
embert, akik – sajtónyelven
szólva – nem erősítik meg, de
nem is cáfolják Isten létezését, s
bár nem templomjárók, időn-
ként nyitott szívvel eltöprenge-
nek gyönyörűséges világunk ke-
letkezése felől. Eörsiékről ezzel
szemben afféle ateista szélsősé-
gesekről emlékezünk meg, akik
lankadatlan hévvel hadakoznak
a szép, a jó és az igaz különféle
megnyilvánulásai ellen, s életü-
ket a „klerikális reakció” elleni
küzdelemnek szentelik.

A fenti kifejezést nem azért
tettük idézőjelbe, mintha enyhí-
teni akarnók a szóösszetétel je-
lentését; ellenkezőleg: a macs-
kaköröm jószerivel szó szerinti
idézetet jelez legnevesebb állat-
tanászunk januári írásából.
„Nem a hívőkkel, nem az egyhá-
zak civil funkcióival van problé-
ma, hanem a klérussal, a klérus
hataloméhségével, ami sajnos
megmaradt” – írta le a Népsza-
badságban ezt az ötvenes évekre
emlékeztető mondatot Csányi
Vilmos.

Kurzuseteológusunk számá-
ra azonban e szavak csak han-
gulati bevezetőként szolgálnak.
Így folytatja: „Játsszunk csak el
a gondolattal: az egyházak meg-
nyitják templomaikat a hajlék-
talanok előtt, éjjelre szállást,

Sajtószemle ateistákkal és állattanászokkal

Frontális támadás
Miután Gyurcsány Ferenc kiadta a jelszót: arc-
cal az egyházak ellen, a kormányfő antikleriká-
lis hevületéhez materialista íróink, publicistá-
ink, állattanászaink szállítanak tudományo-
sabbnál tudományosabb érveket. Az Ufi csak
decemberben és januárban kéttucatnyi jelentő-
sebb sajtóközleményüket számolta össze. Ezek-
ből idézünk néhány (hamis) gyöngyszemet.

„A
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meleg ételt adnak nekik, és
szorgos lelkipásztoraik egyéni
problémáikat meghallgatják, át-
képző, életre szoktató tanfolya-
mokat szerveznek, segítenek,
újra felépült lelkű embereket
vezetnek vissza a társadalomba.
Hogy örülne mindenki! Mennyi-
re nyilvánvaló lenne, hogy az
egyház a szeretet, a segítség, az
emberiesség forrása. No, de éb-
redjünk fel. A hajléktalanok
összepiszkolnák a templomokat,
farigcsálnák a padokat, és büdö-
sek. Sokkal elegánsabb és fonto-
sabb a szószéket politikai esz-
közként használni, beavatkozni
a pártpolitikába, iskolás gyere-
keket terelni a Parlament elé.”

Nos, bár nem kaptunk felké-
rést jószolgálati közvetítésre, a
máltai és az ökumenikus szere-
tetszolgálat, Teréz anya nővérei,
a katolikus és a protestáns egy-
házak számtalan karitatív szer-
vezete nevében a legszívesebben
az „Elmész te a fészkes fenébe”
tájjellegű kiszólást alkalmaz-
nánk az ilyen párját ritkítóan al-
jas beszédre. De inkább türtőz-
tetjük magunkat, s nem mon-
dunk ilyesmit; ehelyett az
agyunkba toluló indulatot némi
súlyzózással visszaparancsoljuk,
s csak ezután folytatjuk a sajtó-
szemlézést.

Pápább a pápánál
„Számos kelet-közép-európai
egyház, köztük a magyar is, két
különleges történelmi terhet ci-
pel: azt, hogy gyáván, gyakran
önfeladásig menően kiszolgálta
a hitlerizmussal és a Sztálin bi-
rodalmával együttműködő anti-
demokratikus rendszereket” –
írja Eörsi István a Népszabad-
ságban. Cikkében igazat ad
Gyurcsány Ferencnek, hogy a
pápánál panaszolta be a magyar
katolikus egyházat – úgymond
– túlzott politizálása miatt. Ez
már a lap publicisztikai szer-
kesztőjének, a baloldali liberális
Révész Sándornak is sok volt, s
a következőképpen tette helyre
az írót: „Már elnézést, de nem a

panaszkodó [t. i. Gyurcsány] ve-
zette véletlenül annak a diktatú-
rának az ifjúsági szervezetét [t.
i. a KISZ-t], amelynek be kellett
hódolni? »Szégyelld magad és
kussolj, amiért behódoltál
nekem!«” Ez volna a miniszter-
elnök erkölcsi alapja a panasz-
kodásra?” – teszi fel a kérdést
Révész.

Eörsi Istvánnal persze nehéz
vitatkozni – mint minden em-
berrel, aki a világtörténelmet
kizárólag a holokauszt perspek-
tívájából hajlandó szemlélni.
Ám azóta sok víz lefolyt a Du-
nán; hogy mást ne mondjunk,
az utóbbi évtizedekben néhány
ezer papot és hívőt börtönbe
zártak, megkínoztak – hogy a
viszontagságok a legtöbbjüket,
Eörsivel ellentétben, csak böl-
csebbé, megértőbbé, türelme-
sebbé tegyék.

Az író persze nem hagyja
annyiban. Az egyházaknak a
baloldal elleni politizálásáról
szólva kijelenti: „Amorálisnak
ítélem, noha nem ütközik tör-
vénybe, hogy a napi politika
szintjén is szenvedélyes agitációt
folytatnak azok ellen, akiknek
az adóját jó lélekkel bezsebe-
lik.” Amikor elolvastuk ezt a
mondatot, nem akartunk hinni
a szemünknek. Ám a leírtakat
alapos szövegelemzés alá vetet-
tük, és rájöttünk: az író ezzel
nem kevesebbet állít, mint hogy
ilyen alapon például a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szö-
vetségének sem volna szabad
fellépnie az antiszemitizmus el-
len, hiszen a Mazsihisz is része-
sül a valamennyi adózó – köz-
tük az antiszemiták – által befi-
zetett közpénzekből! Mivel pe-

dig Eörsi szerint a jobboldal
úgy, ahogy van, manifeszt anti-
szemita, meg kell állapítanunk:
nem kevés ember nem kevés
pénzéről van szó.

A legjobban mégis Eörsi István
azon írásán derültünk, melyben
az író – magát egy kishittanos lel-
kületével felvértezve – pápább
akart lenni a pápánál, s felvetet-
te: II. János Pál hogyan imádkoz-
hat Istenhez a délkelet-ázsiai szö-
kőár áldozataiért? „Ha a pápa Is-
tent képesnek tartja arra, hogy
csökkentse e roppant katasztrófa
okozta szenvedést, akkor kit okol-
hat vajon a szökőárért és földren-
gésért?” – teszi fel a kérdést. Teo-
lógiai okoskodása végén aztán ki-
vágja a rezet: „Nem mondhatjuk,
hogy a tengernyi szenvedést más
Isten okozta, mint akitől az em-
berek vigasztalást várnak.” Nos,
mivel nem gondoljuk, hogy az

író felismerése mérföldkő lenne
a teológiai irodalom országútján,
a továbbiakban hagyjuk is magá-
ra szegény, boldogtalan Eörsi Ist-
vánt.

Hajmeresztõ cinizmus
Vannak ugyanis még cifra mon-
datok a januári lapokból. Itt
van mindjárt Buda Péter és Gá-
bor György – a miniszterelnök
egyházügyi tanácsadói –, akik
az Élet és Irodalom olvasóinak
vallási ismereteit próbálták mé-
lyíteni. „Miközben az állami-ön-
kormányzati tanintézetek szé-
pen lassan a csőd szélére kerül-
nek (…), addig az egyházi isko-
lák és tanintézetek pénzügyileg
egyre biztosabb talajt tudhat-
nak a lábuk alatt, előrevetítve a
már középtávon várható szak-
mai, társadalmi és világnézeti

következmények és súlyos ano-
máliák egész sorát” – írják, s
máris a szemünk előtt lebegnek
a legmodernebb, tökéletesen
felszerelt magyar egyházi isko-
lák ezrei, melyek csak úgy ont-
ják magukból a jövő inkvizítora-
it. Vagy itt van a következő idé-
zet: „A korábbi iskolarendszer-
ben kisdobosokként, úttörők-
ként és KISZ-tagokként felcse-
peredett szülők gyermekeit im-
már Fidesz-közeli pártharcosok-
ként és utcai gerillákként vonul-
tatta fel az egyházi iskolák
»depolitizált« vezetése.” Nem té-
vedés: a miniszterelnök tanács-
adói ma az egyházak elleni per-
döntő érvként láttatják a tényt,
hogy a felekezeti iskolába járó
gyermekek szülei annak idején
kisdobosok és úttörők voltak!
Olyan fokú kommunistázás ez,
amit a szélsőjobb vezérei is meg-
irigyelnének: olyanra azért mi
sem emlékszünk, hogy bárki
kollaborációs bűnként rótta vol-
na föl az amúgy minden iskolás
számára kötelező kisdobosságot
vagy úttörőséget.

E hajmeresztő cinizmus után
már nem az sem meglepő, hogy
Donáth László – szocialista par-
lamenti képviselőként, egyben
evangélikus lelkészként maga a
két lábon járó összeférhetetlen-
ség – nemhogy meghúzná ma-
gát a vita árnyékában, de sajtó-
tájékoztatón ítéli el a „politizáló
egyházakat”. 

Arról az ellentmondásról
már nem is szólunk (de, mégis –
A szerk.), hogy a most „túlzott
közéleti szerepvállalásról” jajga-
tók kussoltak, amikor
Medgyessy Péter az EU-csat-
lakozás kapcsán állásfoglalásra
kérte a történelmi egyházakat.
Vagy hogy senkinek nem szúr
szemet: baloldali tollforgatók a
szocialisták házitévéjének szá-
mító Magyar ATV-ben – egy vir-
tigli egyház, a Hit Gyülekezete
részérdekeltségében álló gazda-
sági-politikai vállalkozásról be-
szélünk – szólalnak fel az egy-
házak politizálása ellen. – ZS. ZS.

... az utóbbi évtizedekben néhány ezer papot
és hívõt börtönbe zártak, megkínoztak – hogy

a viszontagságok a legtöbbjüket, Eörsivel 
ellentétben, csak bölcsebbé, 

megértõbbé, türelmesebbé tegyék
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Képünkön érdeklődők nézik a darabokra tépett iratokat tartal-
mazó zsákokat az egykori kelet-német titkosszolgálat, a Stasi
berlini raktárában 1999. szeptember 26-án, a német újraegye-
sítés óta második alaklommal rendezett nyitott napon. A Stasi
alkalmazottai szinte minden dokumentumot megsemmisítet-
tek, mielőtt emberjogi aktivisták megszállták a szervezet köz-
ponti épületét 1990 januárjában. Később, 1995-től 30 erre fel-
hatalmazott ügynök összeillesztette 165 zsák tartalmát, de to-
vábbi mintegy 13 000 zsák még érintetlen.  A keleti blokk töb-
bi országában a múlttal való szembenézést még az is nehezíti,
hogy az egykori titkosszolgálatok a korábbi diktatúrákban mű-
ködött szervezetek jogutódai. Mivel magyarországon is kiújulni
látszik az aktaháború, az Ufi stábja körbejárta, hogy a volt szo-
cialista országokban hogyan is zárták le a múltat.  

Nem csak papírmunka 

Aktaháború

Szöveg: Lagzi Gábor, Rostás Szabolcs, Fotó: MTI/AP/Jan Bauer
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z ókori rómaiak a lustratio
alkalmával ünnepélyes
tisztulási és engesztelő ál-

dozatot mutattak be. De vajon
a rendszerváltás után a volt
szocialista országok társadal-
mai megtisztultak-e a lusztráció
során (ami magyarul a suta át-
világítás szónak felel meg) a
múlt bűneitől? Ahány ház, an-
nyi szokás – a kommunizmus-
sal való szembenézés közép-eu-
rópai recept szerint.

A múlttal való szembenézés
egyik követendő példájaként le-
hetne említeni a keletnémet
gyakorlatot. Itt már 1990-ben
létrejött az ún. Gauck-hivatal,
amely a Stasi iratokat hivatott
kezelni, s eddig 2 milliónyian
kérték ki a róluk szóló aktákat.
A német újraegyesítés azt is
maga után vonta, hogy a jogi-
lag rendezték az átvilágítást
(nem adva teret a szabad értel-
mezésnek, hogy ki működött
együtt és ki nem), de ehhez
megfelelő pénzeszközöket is
rendeltek (a lusztrációt végző
hivatal több ezer embert foglal-
koztat). Tehát a volt NDK terü-
letén civilizált módon sikerült
rendezni a kérdést, így rendkí-
vül lecsökkent a politikai élet-
ben a kommunista múlttal való
manipuláció lehetősége. 

Csehországban az 1991-ben
elfogadott törvény arra helyezi
a fő hangsúlyt, vajon az illető
szerepel-e az állambiztonsági
kartotékokban, s egy erre hiva-
tott belügyminisztériumi bizott-
ság állítja ki a „negatív véle-
ményt”. Ellenkező esetben az
illető nem tölthet be közfunkci-
ókat (adminisztráció, bíróság,
média, hadsereg ezredesi rang-
tól felfele). Jellemző a cseh át-
világításra, hogy 2002-től a bel-
ügyminisztérium honlapján ol-
vasható az állambiztonsági in-
formátorok névsora (név, szüle-
tési hely, fedőnév) és az együtt-
működés jellege (titkos ügy-
nök, informátor vagy konspirá-
ciós helyiség tulajdonosa). 

Lengyelországban hosszú vi-

ta után 1997-ben lépett életbe
az átvilágítási törvény. Ennek
értelmében az átvilágító bíró-
ság állapítja meg, egy adott sze-
mély tudatosan és titkos mó-
don működött együtt a kom-
munista állambiztonsággal, de
az ítélet ellen fellebbezni lehet.
A lengyelek lusztrálják a válasz-
tott képviselőket, magasrangú
állami hivatalnokokat, ügyé-
szeket, ügyvédeket, de például
az újságírókat nem. Ugyanak-
kor, akik beismerik az együtt-
működésüket vagy akiket a bí-
róság hazugságon kap, azokkal
igazából nem történik semmi,
csupán, hangsúlyozza a tör-

vény, elveszítik az „erkölcsi
kvalifikációjukat”, hogy betölt-
sék az adott pozíciót.

De nem ez volt az első
lusztráció Lengyelországban:
1992 nyarán a lengyel belügy-
miniszter 66 nevet tartalmazó
listát küldött meg a legfőbb ál-
lami méltóságoknak, amely
azon legfontosabb állami sze-
mélyek neveit tartalmazta,
akik 1945 és 1990 között az ál-
lambiztonság „alkalmazásában
álltak”. A listán a következő
személyek nevei olvashatóak
(persze a teljesség igénye nél-
kül): Lech Walesa (fedőneve
„Bolek”) köztársasági elnök

(1990-1995); Krzysztof
Skubiszewski („Kosk”) külügy-
miniszter (1989-1993), akik a
jobboldalt „képviselik”, ill.
Wlodzimierz Cimoszewicz
(„Carex”) miniszterelnök
(1996-1997), külügyminiszter
(2001-2004), aki jelenleg a
poszt-kommunistákat erősíti,
mint a parlament alsóházának
elnöke.

Legújabban Lengyelország-
ban a nemzeti-katolikus LPR
vetett fel az átvilágítás megszi-
gorítását és az állambiztonság
munkatársai és informátorai
névjegyzékének publikussá té-
telét. Ez a manőver a pártra
nézve egy kis rizikóval, ám an-
nál nagyobb politikai haszon-
nal járhat éppen most, pár hó-
nappal a parlamenti választá-
sok előtt (hiszen az LPR nem a
legendás „Szolidaritás” mozga-
lomból származik, amely az
1980-as években bizony tele
lett tűzdelve rengeteg „megbíz-
ható elemmel”). A lengyelek-
nél így tehát kiújult az „aktahá-
ború”.

A Baltikum a lusztráció
szempontjából különleges hely-
zetben van a többi új EU-tagál-
lammal szemben – Észtország,
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A listán a következõ személyek nevei 
olvashatóak (persze a teljesség igénye 

nélkül): Lech Walesa (fedõneve „Bolek”)
köztársasági elnök (1990-1995); Krzysztof

Skubiszewski („Kosk”) külügyminiszter
(1989-1993), akik a jobboldalt 

„képviselik”, ill. Wlodzimierz Cimoszewicz
(„Carex”) miniszterelnök (1996-1997), 

külügyminiszter (2001-2004), aki jelenleg 
a poszt-kommunistákat erõsíti, mint 

a parlament alsóházának elnöke
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omániában a kommunizmus bukása
óta eltelt másfél évtized alatt sem si-
került nyilvánosságra hozni a hír-

hedt egykori titkosszolgálat, a Szekuritáté
valamennyi dossziéját. Sőt ahhoz is tíz év-
nek kellett eltelnie az 1989-es rendszervál-
tást követően, hogy a bukaresti parlament
egyáltalán törvényt alkosson
az ügynökakták hozzáférhető-
vé tételéről, a volt politikai
rendőrség tevékenységének
feltárásáról. Ezt a jogszabályt
annak idején Constantin Ticu
Dumitrescu parasztpárti sze-
nátor, a Volt Politikai Foglyok
Romániai Szövetségének elnö-
ke dolgozta ki, akit a
Ceausescu-korszakban bör-
tönbe zártak kommunistaelle-
nes tevékenysége miatt. A poli-
tikus eredeti szándéka az volt,
hogy kérésre valamennyi ro-
mán állampolgár betekinthet
a Szekuritáté által róla készí-
tett dossziéba, emellett az ak-
tákat tartalmazó archívumot
teljes egészében át kell adni az
irattárat vizsgáló bizottság-
nak. A bukaresti parlament
által 1999-ben megszavazott
187-es számú – előterjesztőjé-
ről Ticu-törvénynek nevezett
– jogszabály azonban a szám-
talan módosítás miatt olyany-
nyira eltér az eredeti változat-
tól, hogy azt már kidolgozója
sem tekinti magáénak. Sike-
rült ugyanis több olyan cik-
kelyt bevinni a dokumentum-
ba, amely számos akadályt
gördít a szekus-hálózat lelep-
lezése elé, ráadásul a törvény többfélekép-
pen értelmezhető, amelyről bebizonyoso-
dott, hogy jó eszköz a zsarolásra a válasz-
tási kampányok során. Ugyanakkor nem
szabályozza pontosan, miként köteles át-
adnia az egykori Szekuritáté jogutódja-
ként tevékenykedő Román Hírszerző Szol-
gálatnak (SRI) a birtokában lévő mintegy
1,2 millió dossziét az ezek áttanulmányo-
zására hivatott – ugyancsak a Ticu-
törvény által életre hívott – Szekuritáté

Irattárát Vizsgáló Bizottságnak (CNSAS).
A parlamenti pártok által delegált szemé-
lyekből álló testület tevékenysége jelenleg
abban merül ki, hogy kizárólag a SRI által
átnyújtott dossziékba tekinthet bele, ám
azt sem áll módjában leellenőrizni, hogy
ezekből a dokumentumokból adott eset-

ben hiányoznak-e iratok. A CNSAS tagjai
az elmúlt időszakban számtalanszor jelez-
ték: ha a titkosszolgálatok az eddigi ütem-
ben szolgáltatják ki nekik az ügynök-aktá-
kat, akkor legalább 150 évnek kell eltel-
nie, mire valamennyit átvilágítják.

A tavaly decemberben megválasztott
Traian Basescu államelnök éppen ezért
azt szorgalmazza, hogy a SRI adja át épü-
letestül a kommunista korszak titkosrend-
őrségi aktáit az átvilágító-bizottságnak. A

nagy vihart kavart nyilatkozat ellen heve-
sen tiltakoznak a romániai titkosszolgálat-
ok, amelynek vezetői úgy vélekednek,
hogy a 187-es törvény nem teszi lehetővé a
dossziék nyilvánosságra hozatalának effaj-
ta módját. Különben az ügynök-akták át-
fogó átvilágítását főleg az előző, Adrian
Nastase vezette baloldali kormány ellenez-
te vehemensen, mondván: az iratok tel-
jeskörű publikálása „ártalmas lehet”. A
posztkommunista szociáldemokratáknak
az ügyben tanúsított ódzkodása mögött az
rejlik, hogy a szekusdossziék felfedhetik a
román politika kulcsfiguráinak múltját,
akiknek a kommunizmus alatt kivételezett
pozíciójuk volt. Márpedig a volt
Szekuritáté-ügynökök sokak szerint még
most is befolyással bírnak a politikában,
az üzleti életben és a médiában; Ion Mihai
Pacepa, az egykori román külföldi hírszer-
zés Amerikába disszidált volt parancsnok-
helyettese például úgy véli, ezeknek a
titkosügynököknek az 1989-es rendszer-
váltáskor egyik napról a másikra sikerült
új pozícióba helyezkedniük.

A hatályos törvény hiányosságai mellett
az átvilágító-bizottság tagjaira jellemző fo-
lyamatos viszálykodás is akadályozza az
ügynök-listák nyilvánosságra hozatalát. A
tavalyi romániai parlamenti választások
előtt például hatalmas botrányt váltott ki,
hogy a testület tagjai eltérően vélekednek
a magyargyűlöletéről és antiszemitizmusá-
ról hírhedt Corneliu Vadim Tudornak a
rendszerváltás előtti, a sajtóban megjelent
dokumentumok alapján bizonyítottnak te-
kinthető tevékenységéről. A tizenegy fős
testület tagjainak fele a hírszerzőszolgálat-
tól származó dokumentumok áttekintése
után nyilvánvalónak vélte, hogy a nagy-
romániás pártvezér besúgó volt, a többiek
ellenben mindezt nem tartották bizonyí-
tottnak. Ráadásul három személy lemon-
dása után a testületnek jelenleg nyolc tag-
ja van, ám a gyakori hiányzás miatt a bi-
zottság hosszú ideje képtelen döntéseket
hozni. Emiatt a februárban összeülő buka-
resti parlament feladata lesz megválaszta-
ni a három új tagot az új politikai algorit-
mus alapján, emellett ugyancsak a hon-
atyáknak kell letárgyalniuk azokat a mó-
dosító javaslatokat is, amelyek a titkos-
rendőrség tevékenységének feltárására hi-
vatott Ticu-törvény hatékonyságát céloz-
zák.              – ROSTÁS SZABOLCS (KOLOZSVÁR) 

Románia: még százötven év?
R

… a volt Szekuritáté-ügynökök 
sokak szerint még most is 

befolyással bírnak a politikában, 
az üzleti életben és a médiába
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C. V. Tudor is basúgó volt?



Lettország és Litvánia 1944 és
1991 között a Szovjetunió szer-
ves részét képezte, ennek meg-
felelően az elnyomás formái
sokkal keményebbek voltak,
mint pl. a szocialista blokk or-
szágaiban. A KGB, a párt ökle
behatolt a társadalom minden
rétegébe, ellenőrizve azt,
ugyanakkor kíméletlenül ül-
dözte a másként gondolkodó-
kat. Egyúttal problémát okoz,
hogy a szovjet állambiztonság
1991 után javarészt magával
vitte az aktákat (főleg a lettekét
és az észtekét). 

Észtországban 1994-ben el-
fogadott törvény értelmében a
közfeladatot ellátó személytől
„lelkiismereti nyilatkozatot”
kérnek, amely során az illető
kijelenti, nem működött együtt
a KGB-vel. Ha igen, egy éven
belül jelentkeznie kellett az ál-
lambiztonsági szerveknél, az
együttműködés ténye azonban
nem kerül nyilvánosságra. Ha-

sonlóképpen Lettországban a
volt KGB-ügynököknek az otta-
ni Történeti Hivatalban kellett
jelentkezniük, amely azonban
a lett nemzetbiztonsági szolgá-
latnak van alárendelve. Az
1994-es átvilágítási törvény sze-
rint tájékozódni szükséges a
(parlamenti, önkormányzati)
képviselőről, illetve olyan álla-
mi hivatalnokról, ahol ex-ál-

lambiztonsági nem alkalmaz-
ható (ha az illető hazudott, 10
évig nem töltheti be az adott
tisztséget). Az 1998-as választá-
sokon már nem indulhattak a
KGB volt alkalmazottai, de a
szovjet állambiztonság besúgói-
nak is informálnia kellett a vá-
lasztópolgárokat a múltjukról.

Litvániában a parlament
1999-ben fogadta el a lusztrá-
ciós törvényt, amelynek értel-
mében egy különleges bizott-
ság előtt kell bejelenteni, ha va-
laki 1940 és 1990 között dolgo-
zott a KGB-nek, de az erről szó-
ló információt csak akkor lehet
nyilvánosságra hozni, ha az il-
lető közfunkciót tölt be (orszá-
gos vagy önkormányzati képvi-
selő, bíróságok, diplomácia, ál-
lami és privát bankszféra), illet-
ve ha fél éven belül nem jelent-
kezett a törvény életbe lépése
után.

De vannak kiskapuk is –
idén januárjában került napvi-
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Eljött az idõ,
hogy a teljes

igazság
megismerése
tegyen minket

szabaddá
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Magyarországon is vannak érintettek
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lágra az az információ, misze-
rint a litván külügyminiszter,
az állambiztonság vezetője és a
parlament alelnöke az 1980-as
években a KGB tartalékos tiszt-
jei voltak, ami, valljuk be, elég
elgondolkodtató. Paradox mó-
don, a litván átvilágítási tör-
vény értelmében a KGB tartalé-
kos tisztjei nem számítottak az
állambiztonság munkatársai-
nak, akik pedig – vélik a szak-
értők – a szovjet hatalom legki-
próbáltabb hívei közül kerül-
tek ki. S az ördög nem alszik –
már a botrány kirobbanása
után a litván napilap, a
„Lietuvos Rytas” hírül adta,
hogy 2004-ben Oroszország 5,5
millió dollárt költött el a balti-
kumi hírszerzésre. A nagy test-
vért minden érdekli – a politi-
kai és gazdasági élet, katonai
információk, a NATO és uniós
intézmények, s ebben a munká-
ban hasznosak lehetnek a
múltból itt maradt elvtársak.

Egy alapos átvilágítás nélkül
nem lehet elképzelni a kommu-
nista múlttal való teljes elszá-
molást. Az aktákkal való mani-
puláció és a probléma eltusolá-
sa igazából a volt állambizton-
ságiaknak kedvez (akik a leg-
több információval rendelkez-
nek), illetve az orosz titkosszol-
gálatoknak (amelyek minden
bizonnyal birtokolják a közép-
európai állambiztonsági doku-
mentumok eredetijeit vagy má-
solatait). Ugyanakkor nehezíti
a tisztánlátást, hogy a rendszer-
váltás forgatagában a Cég dol-
gozói megsemmisítettek nem
tudni, mennyi titkosszolgálati
dokumentumot (ld. Dunagate).

A térségünkben lezajlott
lusztrációs folyamat jelképezi
talán legjobban a rendszervál-
tás árnyoldalait, a hiányossága-
ival és a félhazugságaival
együtt. Eljött az idő, hogy a tel-
jes igazság megismerése tegyen
minket szabaddá.  – LAGZI GÁBOR
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agyarországon a lakás
határozza meg a tuda-
tot. Ahol egy családi

ház életmű, és ahol a lakosság
egyötöde panelben él, ott lét-
kérdés a lakhatás ügye. A la-
kás-eladás és vétel témája
olyan óriási, hogy nem vállal-
kozhatunk annak feltérképezé-
sére. Ezért kis sorozatunkban
inkább etűdöket és hasznos ta-
nácsokat villantunk fel napja-
ink lakáspiaci küzdelmeiből,
kezdve az ingatlanügynökök-
kel vívott állóháborún át a hir-
detési nyelv csalafintaságain
keresztül a vevő- és eladójelöl-
tekkel folytatott pszichológiai
hadviselésig.

Csak reálisan!
Eldöntöttük, hogy eladjuk laká-
sunkat és veszünk egy másikat.
Később ezt még sokszor meg-
bánjuk, de ebben a pillanatban
és majd az új lakás birtokba vé-
telekor ez nem számít. A
döntést sok álmatlan éjsza-
ka előzte meg, ám most
büszkék vagyunk arra, hogy
elhatároztuk magunkat és
lépünk, miután némileg
rendbe hoztuk a lakást (mi-
nimum újrafestettük). Ho-
gyan kezdjük az eladást? Ne
úgy, mint azok, akik ész nél-
kül rohannak a hirdetési új-
sághoz, és ott tollba monda-
nak egy mesebeli árat, az-

tán csodálkoznak, hogy a 17
millió forintért meghirdetett
alul-felül repedező kispesti szo-
ba-konyháért nem jelentkezik
senki, csak egy kétségbeesett,
csődközeli ingatlaniroda unat-
kozó munkatársa és ő is csak ru-
tinból. Ehelyett szakemberrel
mérjük fel a lakás értékét és ah-
hoz tíz százaléknál többet ne
nagyon tegyünk hozzá. Nem éri
meg, mert az irreálisan magas

összeg sok komoly vevőt elriaszt-
hat. Amúgy is kínálati piac van,
hála a roppant sikeres gazdaság-
politikának.

Irodával vagy anélkül?
Ha már tisztában vagyunk in-
gatlanunk értékével, akkor
döntsünk az értékesítési straté-
giáról. Irodával vagy önállóan?
Talán a vegyes konstrukció a
leghatékonyabb: egyszerre hir-

dessünk ingatlanirodákon
keresztül és egy jelentős hir-
detési lapban. De nem
mindegy ám, hogy milyen
irodát választunk: ezen a pi-
acon is van akkora vad-
keleti kupleráj, mint a le-
gendás taxisfronton vagy a
csak egy irányban utaztató
turisztikai cégek izgalmas
világában. Általános érvé-
nyű tapasztalatnak tűnik,
hogy minél nagyobb egy

T É M AT É M A

Mottó.: „Vajon s mikor lészön jó Budában
lakásom?” /Bornemisza Péter/
Mottó 2.: „Lakni és lakni hagyni”
/Ismeretlen kocsmafilozófus/

Első lépések – Mire figyeljünk?

A nagy lakás-pszichózis I.

M

De nem mindegy ám, hogy
milyen irodát választunk:

ezen a piacon is van 
akkora vadkeleti kupleráj,

mint a legendás taxisfronton
vagy a csak egy irányban
utaztató turisztikai cégek 
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cég, annál jobb eséllyel fogha-
tunk vevőt velük. A nagy infrast-
ruktúra és a széles hirdetési fe-
lület jócskán növeli az eladás
esélyét. Kerüljük a bizarr nevű,
béna vagy nem létező honlappal
és egy telefonszámmal futó
barkács-cégeket, mert ezeknek
nincs tisztességes adatbázisuk és
ügyfélkörük, sőt, nagy részük az
előző hónapban még turkálót
üzemeltetett, esetleg itt a piros,
hol a pirosozott a Moszkva té-
ren. Azonban arra is terjedjen
ki a figyelmünk, hogy milyen
szerződést írunk alá a nagyobb
irodákkal. Értelemszerűen ne
fogadjuk el a kizárólagos értéke-
sítést, ugyanis ezzel a saját esé-
lyeinket csökkentenénk. Az iro-
dák természetesen jutalékot (2,
3, vagy 5%) kérnek az eladási
összegből, tehát ezt érdemes
előre beszámítani a meghirde-
tett árba.

Bánásmód
az ügynökökkel
Az ingatlanügynök-társadalom
szociológiai szempontból is ér-

dekes. Legtöbbjük azt tervezi,
hogy kiszáll a szakmából, ha
majd megszedi magát, de a
többséget nem fenyegeti ez a
veszély. Az ingatlanügynökök
általában gyors beszédű, kis, já-
tékforma digitális fényképező-
géppel és színes mappával jár-
káló emberek, akiknek folya-
matosan csörög a telefonjuk, de
azért kedvesnek tűnnek. Kevés
bárdolatlan iparossal találkoz-
tunk, hiszen az ügynök az el-
adóból él. Mégis, akadnak bun-
kók, akik leszúrják az eladót,
ha az kifogásolni meri, hogy az
ügynök és a vevőjelölt két órás
késéssel érkezik a lakás megte-
kintésére. Ilyenkor célszerű az
ügynökkel folytatott együttmű-
ködést megszakítani, mert aki
itt arrogáns, az megbízhatat-
lan, és különben is, mit képzel
magáról.

Sorozatunk következő részé-
ben a lakáseladás praktikáiról,
azon belül a vevőjelöltekről, a
türelem fontosságáról és annak
gyümölcseiről lesz szó.

– ÁCS FERENC
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Sújtson le rám az al-, társ- és
ágybérlők szakszervezetének
jogos haragja de a vakszeren-
cse (a családi szeretet és össze-
fogás képében) takaros kis
fecskefészket tapasztott szá-
momra felmenőim hajléká-
nak vonzáskörzetébe. A tulaj-
donszerzésben érdemem nul-
la, a szingli életnek fityiszt
mutató dinamikus családbőví-
tésben azonban annál na-
gyobb. A mit érdemel az az
ember játékban Gyurcsány új
fogalmazott: „Akinek kétszo-
bás lakása van, az általában
megérdemelne hármat, aki-
nek három, az négyet…”
plusz az elhíresült feleség-
amortizáció.

Váltani tehát tudni kell. Ki-
sebből a nagyobba, ráfizetés-
sel. A képlet egyszerűnek tű-
nik, hiszen a 85-90m2 feletti
használtlakás-piacon túlkíná-
lat van, így még épp elérhető.
A régi új egyensúly kisebb en-
gedmények árán a félszocpol-
lal tartható. Első lépésként te-
hát a régi ingatlant kell meg-
hirdetni. S bár tudjuk, a szé-
les látókör kötelező, első pró-
bálkozásaink mégis a Mézga
Géza féle szakértelmet idéz-
ték. Expressz hirdetés 5000-
ért, háromszori megjelenés,
egyetlen náthás érdeklődő.
Aztán fel ingatlanos honla-
pokra a paramétereket. Ez
hatékony. 624 jelentkező in-
gatlan iroda, hogy majd ők,
csak 3%-ért. Az első öttel szer-
ződtünk. 6 érdeklődő. Ingat-
lanos mama ügyfelének mu-
togatva otthonunkat, szigorú-
an a mi előszobánkban állva
javasol ennél szebb és jobb ál-
lapotú lakásokat, ha lehet,
azokat is megmutatná.
Húzzá’ a fenébe, szerződést
bontunk. Két héttel később
első telefon az Expressztől.

Ha gondoljuk, most 10% ked-
vezménnyel ugyanakkor,
ugyanott, ugyanazon a csator-
nán. Nem! Másnap a második
telefon: Ha mégis meggondol-
nánk, ugyanakkor, ugyan-
ott… Nem gondoltuk meg, de
elkészítettünk több kiló falra-
gaszt. Hétvégi végeláthatatlan
séták, közben ragasztás. De-
cember 5-én polgári körösök
provokációra gyanakodó te-
kintetétől kísérve a szavazó-

kör körül is bátran. És azóta
is. A leghatékonyabb mód-
szer. Hetente egy-két érdeklő-
dő telefon, ja földszint, akkor
köszönöm. Másik megnézné,
de előtte a férjével egyeztet.
Nem nézte meg. Hangüzenet
a telefonon: az Expressztől hí-
vom a novemberi hirdetése
miatt stb. Mások megnézik,
hümmögnek, igen, igen – mi
meg egyre szarabbul érezzük
magunkat, mintha egy pat-
kánylyukat menedzselnénk.
A telefonos érdeklődő külön
műfaj: hány lépcső vezet a
házhoz a legközelebbi busz-
megállótól? (egyszer majd
megszámolom). Mennyire
csendes az a zsákutca? (bazi-
ra). A lakás alatt van garázs?
– akkor tárgytalan. (Miért,
most komolyan). Kinek kel-
lett öntözőautomata a kert-
be? (nekem nem), szóval ilye-
nek.

Most tél van és csend és hó
és halál. Áll a projekt. Ha vala-
kit esetleg érdekelne… – A. B.

Strucctojások a fészekben

…mi meg egyre
szarabbul érezzük
magunkat, mintha
egy patkánylyukat

menedzselnénk



1 6

T É M AT É M A

FO
T

Ó
: M

T
I/

A
P

 –
 R

O
N

E
D

M
O

N
D

S

Bush 2.2 - New “New Deal”?

Versenyfutás
az idõvel?
Az amerikai keleti partot az elmúlt héten két
esemény tartotta izgalomban. Mindkettő érinti édes
hazánkat. Az egyik a nagyszerű Simonyi nagykövet
rock-koncertje. A másik Bush elnök beiktatása.
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z első eseménynél tulajdon-
képpen nem is érdemes
hosszabban elidőzni.

Mindenesetre szánalmas
együttérzéssel mosolyogtunk
azon a bősz igyekezeten, aho-
gyan Simonyi András bizony-
gatja a rock and roll és saját
szerepének (A SZER adásainak
hallgatása – ismerős ugye: D-
209 küzdelme a kágébés ké-
mek ellen) jelentőségét a kom-
munizmus bukásában. Bár
venne inkább énekórákat, mert
hangja, sajnos, nincsen. Azt hit-
tük, hogy az általa vezetett
együttes fellépéseit csak az
amerikai kontinensen élők él-
vezhetik. De nem – a Coalition
of Willing zenekar alighanem
európai turnéra készül.

A második esemény fősze-
replője, George W. Bush, aki a
múlt hét csütörtökén tette le
második hivatali esküjét, a jövő
hónapban szintén európai kör-
útra megy.

Az amerikai demokráciában
a beiktatási ceremóniák pom-
pázatos események. Az idén
sem volt ez másként, pedig töb-
ben szóvá tették: nem illik há-
borús időszakban több mint
negyven millió dollárt eldorbé-
zolni. (Még akkor sem, ha azt
döntően magánadományokból
költik el.) Érthető módon min-
denhol élénk figyelem kíséri az
amerikai elnök beiktatási be-
szédét. Holott ezek a beszédek
a magasztos eseményhez méltó-
an emelkedettek szoktak lenni,
mások mint a hagyományos
kül- és belpolitikai program-
adó beszédek. 

Szakértők ezrei próbálják
megfejteni, kommentálni rész-
leteit. Mi is hasonlóan járunk
el, hiszen mindennek ellenére
Bush ünnepi szózata némi
iránymutatással szolgálhat, mi
várható az Egyesült Államok
kül- és belpolitikájában a kö-
vetkező négy évben. S az sem
elhanyagolható, hogy az ameri-
kai politikának milyen hatása
lesz Magyarországra. Hiszen

Kovács László 2001 év végi,
kedvezménytörvénnyel kapcso-
latos politikai árulása óta tud-
juk, milyen jelentőséggel bír a
külpolitika a belpolitikában.
Ráadásul a jelenlegi ellenzék
sem hiheti, hogy ellenzékben
kizárólag belpolitika létezik.
Bush beszédének elemzését ér-
demes az elmúlt négy év legje-
lentősebb döntéseinek felidézé-
sével kezdeni.

Bush az amerikai történe-
lem legnagyobb mértékű adó-
csökkentését hajtotta végre,
igaz ehhez „történelmi” mérté-
kű költségvetési hiány kapcso-
lódott. Véghezvitte a legmélyre-

hatóbb amerikai iskolarefor-
mot. Az első terminusa legvé-
gén átfogó megállapodással el-
indította a haderőreformot. 
A 9/11 támadásra válaszul a
terrorizmus elleni globális
harccal válaszolt, amit két
konkrét hadjárat megindítása
kísért. Ehhez kapcsolódik
markáns, szövetségeseit is meg-
osztó külpolitikája.

A történészek, elemzők állí-
tása szerint a második elnöki
terminus általában a történel-
mi távlatoknak megfelelő, alap-
vetően külpolitikai irányultsá-
gú döntéseknek kedvez. Ehhez
képest Bush a következő dönté-
seivel kapcsolatban úgy nyilat-
kozik, mintha első elnöki idő-
szakát kezdené meg. Belpoliti-
kai „agendájába” tartozik a
nyugdíj- és egészségügyi rend-
szer reformja, az adórendszer
egyszerűsítése, a sokat vitatott

amerikai kártérítési perekre le-
hetőséget adó szabályozás felül-
vizsgálata, az illegális migráció
elleni küzdelem, illetve a meg-
üresedő legfelső bírósági tagok
kijelölése. Egyesek máris New
„New Deal”-ként jellemzik ezt
a rendkívül ambiciózus tervet.
S ha ez még nem lenne elegen-
dő, hátra van a külpolitikai fel-
adatok felsorolása. Az amerikai
elnöknek szerepet kell vállalnia
a palesztin–izraeli konfliktus
megoldásában. Le kell vezé-
nyelnie az iraki konszolidációt,
megoldást kell találnia az iráni
és észak-koreai konfliktusra.
Figyelemmel kell lennie az egy-

re riasztóbb oroszországi bel-
politikára, valamint az aggasz-
tó kínai emberi jogi gyakorlat-
ra. Végül, de nem utolsó sor-
ban, érdemben kell véleményt
mondania, és hozzájárulnia az
ENSZ esetleges reformjához.

Maga a beszéd, ahogyan már
említettük, egyetlen konkrétu-
mot sem tartalmazott. Ez a
tény egyben kellő mozgásteret
is enged az elnöknek a jövőre
nézve. Bush egy kiválóan meg-
fogalmazott, emelkedett szó-
noklatot tartott a szabadság
eszméjéről. Némiképpen
Madison elnök szavaira emlé-
keztetett a szöveg lényegi mon-
dandója. Madison szerint a
„küzdelem a szabadság és a
zsarnokság között zajlik”. Az
elnök huszonhét alkalommal
használta a szabadság kifeje-
zést. Úgy fogalmazott, hogy a
szabadság eszméjének nevé-

ben, egyetemes jelleggel kell
fellépni a zsarnokság ellen. Ha
tetszik, ez egyfajta igazolása le-
het az iraki beavatkozásnak,
amelynek korábbi ürügye (a tö-
megpusztító fegyverek megléte
nem nyert bizonyítást). (Jellem-
ző, hogy a külügyminiszteri és
igazságügyi miniszteri posztra
szánt Rice és Gómez kongresz-
szusi meghallgatása emiatt ké-
sedelmet szenved.) Az iraki vál-
ság magyarázata mellett a be-
széd úgy is értelmezhető, mint
egy jelzés Iránnak, Észak-Kore-
ának, Kínának és Oroszország-
nak. De: valóban értelmezhető
így? Vagy éppenséggel Kubá-
nak szánt figyelmeztetésként
értsük? Az esetleges iráni be-
avatkozás gondolatát is élesen
elítélik Bush európai szövetsé-
gesei. A Kínával folytatott ke-
reskedelmi kapcsolatok jótéko-
nyan hatnak az óriási hiánnyal
küszködő amerikai büdzsére 
és kereskedelmi egyenlegre.
Oroszországgal szemben, sze-
rencsére, figyelmet kap immár
Ukrajna is. S mi a helyzet a töb-
bi kétes emberi jogi politikát
folytató országgal: Zimbab-
wéval, Burmával, Belarusszal,
Szaúd-Arábiával?

Nem lehet azonban kétsé-
günk felőle, hogy Bush céltu-
datossága és változtatásra tö-
rekvése ilyen vagy olyan irány-
ba, előbb vagy utóbb döntések-
ben jelenik meg. Bush ugyanis
újraválasztását egyértelmű
mandátumnak tartja érdekei-
nek megfelelő döntések meg-
hozatalára. Annak ellenére,
hogy még saját pártjában is so-
kan kétkedéssel fogadják ezt a
megközelítést. Tehát az elnök
céltudatosságát és határozott-
ságát továbbra is konfrontáció
kísérheti mind belföldön, mind
külföldön. Kérdés, hogy mit ér
el Bush európai megbeszélései
során. Hogyan fog hozzá a kö-
zel-keleti konfliktushoz, s mi-
képpen alakítja az Amerika-ké-
pet az arab világban?               

– C.P.

Maga a beszéd egyetlen konkrétumot 
sem tartalmazott. Ez a tény egyben 

kellõ mozgásteret is enged az elnöknek 
a jövõre nézve 

A



– Miért, mikor hagytad el
Ceausescu Romániáját?

– Átfogalmaznám a kérdést:
mikor szöktél meg Romániából
és miért? Akkoriban nem lehe-
tett csak úgy kisétálni. Ámokfu-
tásnak nevezném az akkori álla-
potomat. Egészséges eszű em-
ber nem megy neki a határnak,
csak úgy. Én nekimentem. Nem
segítség nélkül. Akkor a temes-
vári arab egyetemisták jó part-
nernek voltak. De ennek elle-
nére majdnem beleszaladtam a
járőrökbe. A szerencsém csak
az volt, hogy olyan viharos éj-
szaka volt, amilyet soha addig
át nem éltem. Dörgött, villám-
lott, esett az eső, mintha dézsá-
ból öntötték volna. Az akkori
Jugoszlávián keresztül érkez-
tem az osztrák határhoz. Sok iz-
galomtól megszabadultam vol-
na, ha tudom, onnan már nem
adnak vissza, ha elkapnak, ha-
nem a jugoszlávok átküldenek
Ausztriába. Ezt az értékes infor-
mációt csak később, a Bécs mel-
letti menekülttáborban tudtam
meg. Ámokfutásomnak politi-
kai oka volt. Saját kiadású vers-
könyvemet, Címjavaslatok volt
a címe, lefordítatták az akkori
belügyisek, s azt olvasták ki be-
lőle, hogy egy magyar naciona-
lista, irredenta egyén vagyok,
aki visszasírja a nagy Magyaror-
szágot. Munkahelyemről kidob-
tak, pincébe zártak, s azzal fe-
nyegetőztek, hogy autóbaleset-
ben fogok meghalni. A tragédia
tovább fokozódott, amikor kol-
légáim, ismerőseim, szomszéda-
im, mint a tűztől futottak. Ak-
kor fogalmazódott meg ben-
nem, azokban a kilátástalan na-
pokban, hogy nekem itt – Ara-
don – már semmi jövőm nin-
csen. Nos így kezdődött, 1983
őszén.

– Mennyi ideig voltál Auszt-
riában, milyen körülmények
között?

– A tereischicheni menekült-
táborban voltam hat és fél hó-
napig. Mások korábban tovább
mentek. Az átfutásom idején

tüdőgyulladást is szereztem.
Ezt lábon vittem. Mondtam a
lágerorvosnak, hogy rosszul ér-
zem magam. Azt mondta, az
agyamban van a baj. Aztán ki-
derült, a tüdőgyulladás felszín-
re hozta gyermekkoromban
szerzett betegségem, így TBC-
gyanús lettem. Röntgen- meg
egyéb vizsgálatokat végeztek
rajtam, az eredményekre pedig,
újabb tíz hetet kellett várnom.
Aztán szerencsére, zöldre vál-
tott a jelzőlámpa, utazhattam
Kanadába. 

– Eredetileg is oda akartál
kivándorolni?

– Nem. Az ember nem oda
ment, ahova akart, vagy szere-
tett volna. Ahol befogadták, oda
ment. Én Ausztráliáról álmo-
doztam. Hogy minél messzebb
legyek a hazától. Nem sikerült.
Miután Kanada befogadott, az
ausztráliai megbízottal tartott
interjúmon már nem tehettem
mást, mint elmondtam a tényál-
lást.

– Aztán mi történt?
– Biztosan arra vagy kíván-

csi, mihez kezdtem Kanadában.
A bevándorlók sorsát éltem.
Sok küzdelem, keserűség, mun-
ka és megint munka jött. Aztán
1991-ben önállósítottam ma-
gam, céget nyitottam. A toron-
tói vállalkozásom tulajdonkép-
pen soha nem nőtte ki magát.
Vállalat- és termékneveket gyár-
tottam. A York Egyetemen,

ahol tanultam, régi és új kollé-
gákból verbuváltam egy csapa-
tot. Nekik az volt a feladatuk,
hogy harmincöt nyelven ellen-
őrizzék a „gyártott” nevet, sze-
mantikailag, a szónak tágabb
értelmében, az ellenőrzött
nyelvterület dialektusában se
legyen negatív, esetleg megbot-
ránkoztató jelentése.  Az első
megbízatásom hatezer négy-
száz dollár bevételt eredménye-
zett. Ez volt a két héttel azelőtt
magalapított vállalatom első be-
vétele. Sokáig facsimilében
őriztem ezt a csekket. Azóta ez
az észak-amerikai vállalat na-
gyon nagy lett, s a vele megkö-
tött szerződés értelmében titko-
sítanom kellett a „gyártott” ne-
vet. Erre az első munkámra na-
gyon büszke vagyok. Azt is tu-
dom, ha ma kéne ugyanazt a
feladatot teljesítenem, nem
6400 dollárt kérnék érte. De
hát ez történelem.

– Érezted-e azt, mint amit a
legtöbb kivándorolt ember
érezhet, hogy neki kétszer-há-
romszor annyit kell teljesíte-
nie ugyanahhoz, mint a többi-
eknek?

– Ó, akkor 1991 tavaszát ír-
tuk, és én tele voltam energiá-
val, képzelőerővel, lelkesedés-
sel, áldozatkészséggel. Reggel
hétkor én nyitottam ki irodám
ajtaját, s este tizenegykor még
mindig a szövegszerkesztőm
előtt ültem. Vizinczey István,

Londonban élő íróbarátom
meghívására utaztam Angliába
az említett év augusztusában.
Ott olyan jól éreztem magam,
hogy a pesti járatot is lekéstem,
így egy nappal későbben érkez-
tem meg. Budapestről vonattal
utaztam Aradra.

– Nem féltél az első hazaté-
résedkor? Milyennek láttad az
országot? Változott-e az or-
szág fejlettsége, mentális álla-
pota?

– Persze hogy féltem. Egy
adott pillanatban, lehet túlzot-
tan felfűtött lelkiállapotban, azt
is hittem, Kürtösön le fognak
tartóztatni a román hatóságok.
Szerencsére ez nem történt
meg, s így, mint aki egy messzi
múltból érkezik, futottam be
vonatommal az aradi állomás-
ra. Az otthon maradt családom
minden tagja várt. Csak nagy-
mamám, Máté Anna hiányzott.
Az én drága Nagyikám. Elszö-
késem, 1983 óta, most találkoz-
tam első ízben családom tagjai-
val.

Kafkai világ fogadott. Ami
leginkább lenyűgözött, az az
emberekben tomboló eufória
volt. Semmit sem tartottak le-
hetetlenek 1991, ha megfordí-
tod, 1661 augusztusában. Új vi-
lág, új remény volt születőben.
S én ott voltam, velük együtt
ünnepeltem a hirtelen ránk sza-
kadt szabadságot. Két hetet töl-
töttem Aradon. Úgy láttam,
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mintha százdolláros bankje-
gyek hevernének az úttesten, és
senki sem akarja összeszedni
őket. 

– Aztán, bár visszatértél
Kanadába, nemsokára újra
megjelentél a magyar–román
határon, tervekkel…

– Igen, szeptember közepén.
Immár azzal az eltökélt szán-
dékkal, hogy céget alapítok. Ez
1991 decemberében meg is tör-
tént. A General Electric által
nemrég megvásárolt Tungsram
gyártotta, fényforrás-terméke-
ket vezettem be Romániába. Az
első tizennégy hónap üzleti te-
vékenysége kevéssel több, mint
kétmillió dollár tiszta nyeresé-
get hozott cégemnek. Ezek vol-
tak az első milliók, amiből az-
tán a bukaresti Electrofar fény-
forrást gyártó céget megvásárol-
tam 1993-ban.

– De mindez most már
múlt.

– Igen, kb. egy éve, 2003 de-
cemberében „adtam el” a rész-
vényeimet. Hogy milyen körül-
mények között, azt most több
okból nem részletezném. De a
régi Tungsramos partnereimet
még idejében végigvezettem a
gyáraimon. Kovács Péternek,
Juhász Péternek megmutattam
a temesvári gyárat, ahol villa-
mos áram-, víz-, gáz- és termo-
energiát mérő műszereket, ut-
cai világítótesteket gyártottam.
A legmodernebb technológiá-
kat vezettem be, a legkorsze-
rűbb gyártási technikát alkal-
maztam termékeink előállításá-
ban. Ma is büszkén gondolok
vissza arra, hogy Bukarest köz-
világítását egy magyar ember,
Böszörményi Zoltán építette új-
ra. Éppen ezért is nagy tragé-
dia, ami velem történt 2003 de-
cemberében. Életem végéig
nem tudom ezt a csapást kihe-
verni. És azt is személyes sére-
lemnek veszem, hogy egyetlen
magyar miniszterelnök, gazda-
sági miniszter eddig engem meg
nem kérdezett, a történtekről
nem érdeklődött. Amit Romá-

niában tettem, nem volt titok.
Nyíltan csináltam. Nem lop-
tam, nem csaltam, nem csap-
tam be senkit. Saját pénzemet
használtam fel, azt a sok tízmil-
lió dollárt, amit másra is elkölt-
hettem volna. Az egyetemes ma-
gyar ügy érdekében, például.

– Amióta a kőkemény üzle-
ti világból „kiszálltál”, egyre
inkább az erdélyi magyar kul-
túra felé fordulsz. Ennek a
munkának fontos bázisa a
Nyugati Jelen, amely az egyet-
len, egész Dél-Erdélyben meg-
jelenő magyar nyelvű napilap.

– 1998-ban vásároltam meg
az 1989 decemberében, az úgy-

nevezett forradalom kezdetén
megalakult Jelent. A napilap a
Vörös Lobogónak volt – mond-
hatnám – a jogutódja. Őszintén
megvallom, nem azért vettem
meg a lapot, mert profitlehető-
séget láttam benne. Egy szór-
ványvidékben megjelenő ma-
gyar nyelvű napilap ebből a
szempontból, bizony kemény
dió. Ahhoz például, hogy ma a
Nyugati Jelen eljusson
Nagyenyedre, ötszáznál több
kilométert kell „utaznia”, s ak-
kor még mindig nincs az olvasó
asztalán. Hadd mondjak né-
hány konkrétumot. Öt megye:
Arad, Hunyad, Fehér, Krassó-

Szörény, Temes szórványban
élő magyarságát szolgáljuk. Az-
zal, hogy naponta anyanyelvén
tájékoztatja az ország-világ ese-
ményeiről, magyarság identitá-
sának, kultúrájának megőrzé-
sére és továbbadására ösztökéli
olvasóit, harcol a jogaiért, a
magyar óvodák, iskolák meg-
tartásáért és, ha megszűntek,
azok visszaállításáért emeli fel
a hangját. Toboroz, kiáll és se-
gít a magyar ügyek szervezésé-
ben, és ott van naponta az em-
berek lelkében, tudatában.
Mint egy hatalmas felkiáltójel!
Aradon, Déván, Nagyenyeden
és Temesváron, amikor a szer-
kesztőségeket – nem fiókszer-
kesztőséget – avattuk, sok je-
lenlévőnek könny eredt a sze-
méből. Miért? Nos, mert Déván
és Nagyenyeden Trianon óta
nem jelent meg magyar nyelvű
napilap. A szerkesztőségek
nem egy szobából állnak, ha-
nem, mint Aradon és
Nagyenyeden, egy egész ház áll
a rendelkezésükre. Ezek
kultúrközponttá is alakultak.
Van a magyar olvasónak hova
mennie, van hol kopogtatnia,
van kihez fordulnia, ahol biza-
lomra, megértésre és segítségre
talál. Kivételt csak Krassó me-
gye képez, ahol egyetlen szer-
kesztőnk teljesít nemzetszolgá-
latot. Igen, én nemzetszolgálat-
nak nevezem, mert minden
szerkesztő- és munkatársam ál-
dozatot, anyagit is hoz – kevés
fizetésért dolgozik –, csakhogy
a lap megjelenhessen. Saját
magam, az elmúlt hét év alatt,
már több mint egymillió-há-
romszázezer dollárt „eléget-
tem”, hogy a Nyugati Jelen na-
ponta jelen legyen a szórvány-
vidéken élő magyar ember asz-
talán. Büszke vagyok munka-
társaimra, büszke vagyok egyre
növekvő olvasótáborunk tagjai-
ra. Naponta átlagban 6300 pél-
dányt nyomtatunk. De ne cso-
dálkozzon senki ezen, hiszen
az öt megye összmagyarsága
130-140 ezer lelket számlál, s
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szétszóródva él, elszigetelve
egymástól, akkora területen,
mint a mai Magyarországnak a
fele. 

– Véleményed szerint hol
hibázik Magyarország a hatá-
ron túli magyarokkal szem-
ben? Nem a népszavazásra
gondolok, bár az is megérne
néhány szót. Sokkal inkább
arra, hogy az anyaországi tár-
sadalomban, politikában stb.
igencsak elvétve lehet olyan
véleménnyel találkozni, ami-
nek valóban köze van a hatá-
ron túli realitásokhoz. Ponto-
sítok, hogy érthető legyen: ha
közalapítványokon keresztül
eljuttatnak félmillió forintot
két egyetemistának, azok na-
gyobb eséllyel költöznek el.
Ha ugyanezért a pénzért vesz-
nek pl. a dévai magyar iskolá-
nak egy húszéves buszt, akkor
a város túloldalán élő magyar
gyerekek a magyar iskolába
iratkozhatnak. Azért kérdez-
lek téged, mert te elmentél,
aztán amikor visszajöttél, már
jobb körülményeid voltak, és
tenni akartál. De nem úgy,
hogy pénzt osztottál.

– A közalapítványi pénzek
fontosak. Viszont a hatékonysá-
gukat nagyobb figyelemmel és
törődéssel kell mérni. Célirá-
nyosan kell azt megejteni, hogy
felelősségre lehessen vonni azo-
kat, akik netán, nem a megfele-
lő módon használják fel ezeket
a pénzalapokat. Igen ebben
benne van az általad említett
konkrét: az egyetemistának
szánt ösztöndíj vagy a dévai is-
kolának vásárolt autóbusz. Első
ránézésre nyilván, hogy az
utóbbi tűnik célszerűbbnek.
De én nem átalánosítanék. 

– Költőként természetesen
az irodalomba is fektettél.

– Kérdésedben említetted,
hogy én nem pénzt osztogatok.
Ez így van. A Nyugati Jelen
mellett ez a negyedik éve, hogy
megalapítottam az Irodalmi Je-
len folyóiratot, amely az össz-
magyarság íróinak nyújt közlési

teret. Majdnem tizenegyezer
példányban jelenünk meg. Eb-
ből ötezer-négyszáz az előfizető.
Az Irodalmi Jelen így a világ
legnagyobb példányszámban
megjelenő magyar nyelvű iro-
dalmi havilapja. Az íróknak al-
kotásaikért tiszteletdíjat fizetek.
Azért mondom így, mert egyelő-
re, a saját zsebemből fizetem.
Az irodalmi lap 40 ezer dollá-
ros regénypályázatot hirdetett.
Egyedüli megkötése, hogy
nyomtatásban már megjelent
mű nem pályázhat. Ugye, ezzel
is az írótársadalmat támoga-
tom. De a Nyugati Jelen és az

Irodalmi Jelen eddig három or-
szágos riport- és egy novellapá-
lyázatot írt ki az elmúlt négy év-
ben. Amikor ezeket a pályázato-
kat meghirdettem, nem valami-
féle magasztos eszmét és célt,
hanem a megméretkezés, a küz-
deni akarás, a magyar szellemi-
ség és tudat megmutatkozásá-
nak fontosságát tartottam szem
előtt. Könyvkiadónk, az Irodal-
mi Jelen Könyvek két éve mű-
ködik. Huszonegy kötetet jelen-
tettünk meg eddig. Nem tu-
dom, hogy ez sok vagy kevés, de
Aradon nem volt magyar könyv-
kiadó a két világháború óta.

– Mondanom sem kell,
nem úgy tűnik, mintha anyagi
előnyökért, GYES-ért és teme-
tési segélyért kellene folya-
modnod. Tehát, alapul véve
egy újszerű logikát, nem is

kellene neked magyar állam-
polgárság?

– A december ötödiki nép-
szavazás lelki tragédia volt a
Trianon óta Magyarországon
kívül élő magyar emberek szá-
mára. Én is abban reményked-
tem, hogy Böszörményi Zoltán
újra, nem csak szimbolikusan,
nem csak szellemileg, de doku-
mentum szerint is elismert ma-
gyar állampolgár lesz. Nem sze-
retnék most újból még be sem
hegedt sebeket feltépni. Ezért
nem mutogatok ujjal egyik
pártra, egyetlen politikusra
sem. Én a nemzetemhez fordul-

nék inkább, jól a szemébe néz-
nék, s megkérdezném: Miért
tetted ezt, testvér? S aztán vála-
szoljon mindenki a saját lelkiis-
merete szerint. Hiszen nem tu-
dom elhinni, hogy a nemzettár-
saim ki tudtak hagyni egy ilyen
alkalmat, egy ilyen, soha vissza
nem térő lehetőséget! Még ak-
kor is, ha félelmet, bizonytalan-
ságot, reménytelenséget próbál-
tak elültetni lelkében és tudatá-
ban.

– Amikor messze voltál a
szülőföldtől, akkor mit jelen-
tett számodra a haza? Arad? A
Partium? Erdély? Románia?
Vagy a képzeletbeli Magyaror-
szág? Egy, az akkori Aradról
kivándorolt, román állampol-
gárságú, magyar nemzetiségű
fiatalember hova gondol, ha
hazagondol? 

– Ha Arad Romániában van,
és volt akkor is, nyilván Romá-
nia volt a haza. De én magyar –
anyám részéről tiszta székely –
ember vagyok. Ezért a haza fo-
galma nálam tágabb, mélyebb,
bonyolultabb értelmet hordo-
zott mindig. Ugye, Aradon szü-
lettem. Ám Arad már az én éle-
temben sem volt Magyarország.
Az ember tudata alatt hordozza
ezt a felismerést. Mint terhet ci-
peli magával, anélkül, hogy a
felszínen, mint jelent élné meg.
Hiszen gyermekkoromban né-
hányszor elvittek a szüleim Bu-
dapestre. Én azonban soha
nem éreztem egy pillanat töre-
dékéig sem azt, hogy idegen or-
szágba megyek. Én akkor is, ta-
lán nem élt bennem ennyire
élesen a felismerés, hazamen-
tem. És valahol ez a tudat sé-
rült meg valamennyire ettől a
népszavazástól. És nem jogilag,
hanem szellemileg fontos az ál-
lampolgárság, hiszen, talán az
előbb elmondottakból kivilág-
lott, hogy kivándorlásomkor ál-
lampolgárság nélküli voltam.
És mégis ép volt a magyarságtu-
datom.

– Nem lehet-e, hogy a nép-
szavazás a mai Magyarorszá-
gon tapasztalható hihetetlen
apátiába dönti a határon túl
élő magyarokat? Illetve néz-
zük egy apró szeletét: te, egy
személyben, hogyan képzeled
a jövőt?

– A jövőt illetően bizakodó
vagyok. Az optimizmus létele-
mem. Elkeseredni csak perce-
kig szoktam. Feleslegesnek tar-
tom és szomorúnak. Én meg
utálom a felesleges és szomo-
rú dolgokat. Meggyőződésem,
csak kemény, céltudatos, állha-
tatos munkával lehet jelentős
eredményt elérni. Én így szere-
tek dolgozni. Az elmúlt három
hónapban megírtam első regé-
nyemet és új verseskötetem leg-
nagyobb részét ez alatt az idő
alatt sikerült befejeznem. Re-
mélem, jó, minőségi munkát vé-
geztem.                           – SZ.B.
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z Európai Bizottság ajánlá-
sa, majd az európai állam-
és kormányfők ugyancsak

pozitív előjelű, ám szigorú felté-
telekhez kötött határozata végül
zöld utat látszik adni a török
álom megvalósulásának. Német-
ország az Unió legnagyobb álla-
maként jól szemlélteti a kérdés-
ben tapasztalható megosztottsá-
got, annál is inkább, hiszen
mintegy 2,6 milliós török ki-
sebbségnek ad otthont. Az aláb-
biakban kategóriákra bontva a
kapcsolódó argumentumokat
állítjuk szembe. Ami elöljáró-
ban a török siker esélyeit illeti:
ne feledjük, hogy az Eurovíziós
dalfesztiválokon már réges rég
helyet követeltek maguknak, fo-
ciban pedig szintén az európai
selejtezőcsoportban szerepel-
nek, ami a folyamat végkimene-
tele szempontjából nem rossz
előjel. De erre még visszaté-
rünk.

Az árok két oldala
és a németek esete
a forrón evett kebabbal
A török ügy tipikusan „árok-
ásós”. (Szerintem.) A rot-grün
koalíció Törökország felvételét a
koppenhágai kritériumok telje-
sítéséhez kötné (demokrácia,
jogállamiság, kisebbségvédelem,
emberi jogok védelme), de min-
denképpen teljes jogú török tag-
ságot akar, azzal, hogy annak el-
érése a tárgyalások során felmu-
tatott eredményektől függjön.
Mindez azonban nem kifejezet-
ten rezonál az 55%-os elutasí-
tottságot mutató közhangulat-
ra. A CDU–CSU formáció által

vezetett ellenzéki erők többek
között ezt a proteszt légkört
igyekeznek meglovagolni, ami-
kor a teljes jogú tagsággal szem-
ben az általuk köztudatba oltott
„privilegizált partnerség” intéz-
ményének érvényesítését ígérik
2006-os választási győzelmük
esetén. Úgy tűnik azonban, a
kebabot sem eszik olyan forrón,
hiszen eredetileg a törökellenes
kampány csúcspontjának ígér-
kező aláírásgyűjtési akciót lefúj-
ták attól tartva, hogy megkap-
ják a jobboldali pártokra mind-
untalan rásütögetett idegengyű-
lölő bélyeget, vagy netán felrém-
lett előttük, hogy ennek hatásá-
ra országos méreteket ölt az a
pár évvel ezelőtt hatalmas bot-
rányt kavart eset, miszerint a
stuttgarti dönert kétfajta fehér
szósszal árulták: a törökök kap-
ták a „rendes”, felül-alul-
csípőset, a németeknek meg az
jutott, amivel akár rögtön elsé-

tálhattak az első spermabank-
ba. A német internetes fórumo-
kat sem kerüli el a téma, ahol
éppen egy török apa tette indí-
tott e-mail lavinát, aki „becsüle-
ti megfontolásokból” megfojtot-
ta saját lányát csak azért, mert
azt megerőszakolták. A „más-
ság” védelmezői már húzták is
elő a rasszista kártyát, hogy bi-
zony, ha egy német csinálja
ugyanezt, az egyszerű bűntett,
ha török, az meg visszamara-
dottság. A vita egyelőre ott tart,
hogy egy konzervatív fórumos
lehomoszapienszezte a törökö-
ket — mondván, hogy a félhol-
das és az európai kultúrkör met-
szőhalmaza ebben ki is merül.

Wurst helyett döner –
A gazdaság félelmei
és várakozásai
A csatlakozás ellenzői előszere-
tettel hivatkoznak a Bizottság
közelmúltban készült tanulmá-

nyában a török csatlakozás kap-
csán megnevezett évi 16,5 és
27,5 milliárd euró közötti költ-
ségtervre. A becslés azért ilyen
tág, mert a hatalmas terhek mi-
att várhatóan a GDP 2%-ára
korlátozzák majd a strukturális
alapokból Törökországnak jut-
tatandó részt, ami eddig 4% volt
egy adott tagállam esetében. A
nettó transzferek így érnék el
összesen a 16,5 milliárd eurót.
Ha ezt a meglehetősen diszkri-
minatív ízű intézkedést nem ve-
zetik be, akkor várható a költsé-
gek 30 milliárd irányába törté-
nő elmozdulása. Ez a költség-
többlet EU-polgáronként mind-
össze havi 4 eurót jelentene, a
német befizetések viszont várha-
tóan megduplázódnak, mivel
maga Törökország annyiba ke-
rülne a németeknek, mint jelen-
leg az egész német EU-tagság.

A német nagyipar és a német-
országi török vállalkozók vi-
szont az építőiparban rejlő po-
tenciált hangsúlyozzák, hiszen
„10 000 kilométer autópálya hi-
ányzik, Törökország 20 millió
lakóépületének mintegy egyne-
gyede sürgős rehabilitációra
szorul.” A beruházások gazda-
ságélénkítő hatását azonban ne-
gatívan ellensúlyozhatja, ha a
német cégek termelésüket török
telephelyekre helyezik át. Szak-
értők, mint pl. a müncheni Ifo
Institut vezetője szerint pedig a
török tagság hatalmas nyomás
alá helyezheti a német béreket,
különösen az alsó- és a közepes
bérkategóriában.

Kemal Sahin, a legnagyobb
német–török vállalatcsoport, a
Sahinler Holding vezetője, azon-
ban azzal érvel, hogy az építő-
ipari gépek és a gépjárművek
iránt megnövekvő kereslet mun-
kahelyeket teremt majd Német-
országban. A Bizottságot úgy tű-
nik, nem igazán győzték meg
Sahin úr szavai, vagy nem olvas-
nak elég gyakran Die Weltet.
Számításaik szerint ugyanis
mintegy 2,7 millió ember kelhet
útra, hogy jobb életet találjon az 
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Alighogy megtörtént a 10 új tagállam 2004. május 1-jei felvétele,
immár Törökország Európai Unióhoz való csatlakozása tartja izga-
lomban az uniós döntéshozókat.
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EU más országaiban. Az Ifo 4
milliót taksál. Nem csoda, hogy
az Európai Tanács 2005. de-
cember 17-i határozatában úgy
fogalmazott, hogy az EU fenn-
tartja annak lehetőségét, hogy
Törökországot időlegesen vagy
állandó jelleggel kizárja bizo-
nyos politikai területekről.
„Bármikor beélesíthető” véd-
záradékokról van szó, amelyek-
kel bármikor töröketleníthet-
nek, ha a helyzet úgy kívánja.
Elnézve a közös agrárpolitika fi-
nanszírozhatatlanságát és a
stagnáló gazdaságokat, érthető
az óvatosság Brüsszel részéről. 

Még akkor is, ha egyes szak-
értők azzal próbálják igazolni
az EU népességének mintegy
0,5%-ára becsült várható „nép-
vándorlást”, hogy a vérfrissítés
jól jön az amúgy is öregecskedő
nyugati társadalmaknak.

A jogállamiság lötyögõ
sarokkövei
Az EU-ba való belépés egyik sa-
rokköve a koppenhágai kritériu-
mok között is elsőként említett
jogállamiság intézménye, amely
törökországi megvalósulása —
nyolc nagyobb reformtörvény-
csomag közelmúltban történt
elfogadása ellenére — enyhén
szólva akadozik. A Human
Rights Foundation nevű szerve-
zet pl. csak tavaly 600 kínzásról
tudósított, az pedig kissé cini-
kusnak tűnik, hogy a Bizottság
októberi ajánlásában úgy fogal-
mazott, hogy már nem fordul-
nak elő kínzások – legalábbis
szisztematikusan.

Az Európai Néppárt képvise-
lője, Ewa Klamt egy másik eh-
hez kapcsolódó gyakorlatot ne-
hezményez. Németországban
ugyanis Törökország vezeti
azon országok listáját, amelyek
a legtöbb menedékkérővel „ked-
veskednek” a Bundesrepublik-
nak. 1999, azaz Törökország-
ban tagjelöltsége óta mintegy
6600 (többnyire kurd nemzeti-
ségű) török állampolgár kapott
menedékjogot. Márpedig ha a

német bíróságok elismerik,
hogy politikai üldözés folyik Tö-
rökországban, a tagjelöltség
megadása már eleve „önmagá-
ban vett ellentmondás” kell,
hogy legyen – mutat rá Klamt
képviselőasszony. Nem mondha-
tó, hogy pikkelnének a törökök-
re a német bírák, hiszen a stras-
bourgi Emberi Jogi Bíróság
előtt is 2918 olyan ügy van füg-
gőben, ahol a török állam a
rossz fiú. Ez tudatosulhatott ta-
lán az EU állam- és kormányfői-
ben is, amikor sorsdöntő hatá-
rozatukat megszövegezték. Ha
ugyanis Törökország „súlyosan
és tartósan megsérti a szabad-
ság, demokrácia, az emberi és
alapjogok, valamint a jogállami-
ság értékeit”, a döntéshozók ke-
ze a vészfék fogantyúja után
kaphat, ergo a Bizottság vagy a
tagállamok egyharmada kezde-
ményezheti a tárgyalások azon-
nali felfüggesztését.

Kéregetõkbõl janik 
– az EU-t érintõ 
intézményi változások
Korántsem elhanyagolható té-
nyező, hogy milyen befolyással
bír majd Törökország az EU
döntéshozatali mechanizmusá-
ban. Érdekes módon ennek
kapcsán a csatlakozás mellett
érvelők nem nyilatkoztak meg,
hiszen a tényekkel nehéz lenne
vitatkozni. A belépés tervezett
idejére (ami legkorábban 2015-
ben következhet be) ugyanis Tö-
rökország népessége nagyjából
el fogja érni Németországét,
amely jelenleg az EU legnépe-
sebb állama. Ez drámai módon
alakítja majd át a hatalmi erővi-
szonyokat, hiszen ugyan az Eu-
rópai Parlament egyre nagyobb
befolyásra tesz szert a döntésho-
zatali folyamatban, a Tanács
még mindig megkerülhetetlen
tényező. Márpedig az elfogadás-
ra váró új alkotmány szerint a
módosított tartalmú kettős
többség elve szerint zajlik a sza-
vazás: egy határozathoz a tagok
55%-a, illetve az EU-népesség

65%-át képviselő szavazat szük-
séges. Ez azt a faramuci helyze-
tet idézné elő, hogy a legszegé-
nyebb ország diktálhatna olyan
nagyhatalmaknak, mint Fran-
ciaország vagy Olaszország.

Ehhez kapcsolódik az EU
mint intézmény dezintegrációjá-
tól való, többek között Helmut
Schmidt által megfogalmazott
félelmek felerősödése és az
USA, illetve Nagy-Britannia vo-
natkozó szerepe. Törökország
EGK-ba történő felvételét az
amerikaiak lobbizták ki katonai
okokból, a Szovjetunió elleni
stratégia részeként. Most szin-
tén ők kardoskodnak az EU-ba
való felvétel mellett, amely vi-
szont már nemcsak gazdasági,
hanem politikai-kulturális egy-
ség is. Egy minél heterogénebb
Európa az EU-t gyengíti, ami az
amerikai hegemonikus törekvé-
sek malmára hajtja a vizet. Társ-
ra leltek ebben a britek szemé-
lyében, akik „politikai rétege
mindig is szkeptikus maradt a
politikai integráció gondolata
irányában, és továbbra is arra
épít, hogy miközben a kontinen-
tális Európa országainak eltérő
érdekei között manőverezik,
közben ő tudja majd a döntő
szerepet betölteni.” 

Ez jöhet
A rot-grün koalíció egyelőre
mindenképpen sikerként köny-
velheti el, hogy a Bizottság pozi-
tív előjelű ajánlását követően vé-
gül az Európai Tanács is áldását
adta a csatlakozási tárgyalások
megindításához. Kérdéses azon-
ban, hogy egy esetleges jobbol-
dali kurzusváltás 2006-ban
mennyiben képes visszafordíta-
ni a brüsszeli határozat által út-
jára indított folyamatot. Annyit
bizton állíthatunk, hogy a török
kormánynak meg fog gyűlni a
baja a CDU–CSU vezette formá-
cióval, amely alighanem az
FDP-vel megerősítve sokkal szá-
monkérőbb lesz Ankara főként
jogállamiság terén tett vállalása-
inak ellenőrzésében. Nem való-

színű továbbá, hogy meghatód-
na olyan megvesztegetésnek is
felfogható presztízsüzletek mi-
att, mint a törökök demonstra-
tív 2,8 milliárd eurós Airbus-
rendelése, amelyet, hogy-hogy
nem közvetlenül a sorsdöntő
EU-intézményi döntések előtt

ütöttek nyélbe. Sokkal inkább
várható, hogy minden erejükkel
azon lesznek, hogy belekapasz-
kodjanak a brüsszeli határozat
azon rendelkezésébe, miszerint
„a tárgyalások nyitott végű fo-
lyamatot képeznek, amelynek
kimenetele önmagában nem ga-
rantál semmit.” Ha pedig sike-
rül beismertetni, hogy a tárgya-
lások kudarcot vallottak, az
még a német jobboldal által ere-
detileg elképzelt privilegizált
partnerség intézményénél is
gyengébb köteléket eredményez-
ne: a bukott tagjelölt „egy lehe-
tő legszorosabb kötelékkel ágya-
zódna be teljesen az európai
struktúrákba.” A nagy ismeret-
len persze a törökök szereplése
lesz, akikről tudjuk, hogy noha
fanatikusan tudnak küzdeni,
azért formaingadozásra is hajla-
mosak. Az idő dönti tehát el,
hogy a koreai–japán foci vébé
teljesítménye (3. hely) vagy a
portugál EB forgatókönyve jut
érvényre (a törökök nem jutot-
tak ki).                           – L. T.

A nagy ismeretlen
persze a törökök
szereplése lesz,
akikrõl tudjuk, 

hogy noha 
fanatikusan tudnak

küzdeni, azért 
formaingadozásra

is hajlamosak
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ár Magyar Hírlapos újság-
írók tollából már közvet-
lenül a prájmminiszteri

bukta után jelent meg könyv,
Csizmadia tanulmánya és
Medgyessyvel készített mélyin-
terjúja az első kísérlet az eltelt
időszak megértésére. Úgyhogy
dicsérő szavaink is ezzel kapcso-
latosak: Csizmadia mindent el-
olvasott, alaposan lábjegyzetelt
(bár a hivatkozások egyharma-
da-egynegyede saját műveire
utal, de itt be is zárjuk ezt a go-
noszkodó zárójelet), és kiválóan
kiismeri magát a szocialisták
számtalan chartája, programja,
platformja, csoportja között.
Csizmadia alaptézise: a szocialis-
ták 2001-ben nemzetközi (az an-
gol Munkáspárt és Tony Blair)

és hazai (a Fidesz és Orbán Vik-
tor) példákból tanulva olyan mi-
niszterelnök-jelöltet kerestek,
aki egy 1998-hoz, de főképp
1994-hez képest megváltozott
politikai erőtérben képes lehet
az MSZP számára életbevágó
2002-es választásokat megnyer-
ni. Így találtak rá Medgyessy Pé-
terre, aki a megfelelő közös ne-
vezőnek tűnt a különféle erő-
csoportok számára, noha nem
volt a párt tagja. Ami 2002-ben
előnynek tűnt, végül a volt mi-
niszterelnök végzetévé vált. A
„civil miniszterelnök” (Med-
gyessy Péter szavai) eleinte a
megnyert választásoknak és a jó
állapotban lévő gazdaságnak kö-
szönhetően össze tudta tartani
a koalíciót, a romló gazdasági

helyzetben (amiért ő
is felelős volt), az el-
vesztett uniós parla-
menti választásokat
követően rádőlt a
ház. Nagy szerepe
volt ebben az
SZDSZ-nek, ami
azért meglepő, mert
Medgyessy korábban
szimpatizált a „libe-
rálisokkal”; az elem-
zést követő mélyin-
terjúban az MSZP
mellett a legkemé-
nyebb szavakkal az
SZDSZ-t illeti. S bár
a kötetnek kétségkí-
vül erénye, hogy ala-
posan körbejárja a
„ k ö z t á r s a s á g ” ,
„nemzeti közép”,
„harmadik út” hívószavak je-
lentését, a koherensideológia-
gyártási kísérleteket, hiányoljuk
a kritikát. Csizmadia még
Gyurcsány Ferenc tárgyi hibák-
tól, és ferdítésektől hemzsegő
újságcikkeit is a főideológusnak
kijáró érzékenységgel vizsgálja –
„Fletó” kormányzati működését
látva elgondolkodtató lehetett
volna egy gyors szembesítés.
Kár, hogy alig esik szó a szocia-
lista pártot át- és behálózó üzle-
ti, gazdasági körökről, azok
Medgyessy hatalomra juttatásá-
ban, majd bukásában játszott
szerepéről. A kötetet kiegészítő
interjú mentes az önkritikus
elemektől, szórakoztató képet
ad a sértett államférfi szerepét
játszó volt kormányfőről. Jó, le-

gyünk megengedőek. Csizmadia
szabatos, alapos kérdéseire a
volt miniszterelnök a történtek-
kel kapcsolatban a saját verzió-
ját mondja el. De azt keményen.
Lehet, hogy ez hiányzott neki az
elmúlt években?

– ABLONCZY BÁLINT

Nemzeti középtől Medgyessy Péterig

Visszanézés
Hol van már a tavalyi miniszterelnök?  Egy fél-
év is eltelt azóta, hogy Medgyessy Péter elhagy-
ta a bársonyszéket, s azóta „Csak A Békáktól
Rettegő Hős Lovag, Aki Legyőzi Őt” tölti ki
mindennapjainkat. Kivétel Csizmadia Ervin,
akinek a Századvég kiadó gondozásában meg-
jelent A Medgyessy-talány – A nemzeti közép-
től (a) végig című kötete átfogó  elemzést kí-
ván nyújtani Medgyessy Péter a magyar politi-
ka élvonalában eltöltött utóbbi négy évéről.

KönyvajánlóKönyvajánló
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Zuhanás
a csendbe
Nem azért jó ez a film, mert
hegymászós. Nem azért jó ez a
film, mert marha szép képek
vannak benne, hegyesek meg
hóbuckásak. Nem azért jó ez a
film, mert vannak benne heli-
kopterről felvett képek. Nem
azért jó ez a film, mert jó a szto-
ri és van benne feszültség. Nem
azért jó ez a film, mert élethűen
van elmesélve és megcsinálva a
történet. Nem azért jó ez a film,
mert az emberi kitartásról és
két ember kapcsolatáról mesél
egy egészen kiélezett helyzet-
ben. Nem is azért, mert meg-
döbbentően őszintén beszél a
kétségbeesésről és a halálról, de
nem is azért, mert nem Stallone
játssza benne a hőst. Nem azért

jó ez a film, mert beleélhetjük
magunkat azoknak az utolsó
óráiba, az utolsó gondolataiba,
akiknek nem volt olyan szeren-
cséjük mint a mi hőseinknek.
Nem azért jó ez a film, mert
happy enddel végződik, bár ezt
az elejétől fogva tudjuk. 

Hanem azért, mert van benne
egy oda nem illő BoneyM szám.
Nagyon jó ez a film.         – N. T.

Thomas Edward
Lawrence angol író
szerint Széchenyi Ist-
ván egy olyan bonyo-
lult személyiség volt,
akiről nem egyköny-
nyen lehet egyszerű
biográfiát írni.
Andreas Oplatka, a
Neue Zürcher Zei-
tung egykori budapesti tudósí-
tója mégis megpróbálkozott ez-
zel, nem is akármilyen ered-
ménnyel. A „Graf Stephan Szé-
chenyi – Der Mann, der Ungarn
schuf” (Széchenyi István gróf –
a férfi, aki megteremtette Ma-
gyarországot, Paul Zsolnay
Verlag) című könyve egyedülálló
a maga nemében: nem csak
azért, mert német nyelven még

nem jelent meg ilyen
átfogó munka a legna-
gyobb magyarról, ha-
nem mert az megköze-
lítésében is újszerű.
Széchenyit és korát el-
fogulatlanul, kívülről,
egy külföldi szemszögé-
ből is érthetően mutat-
ja be, ugyanakkor rész-

letgazdagsága és könnyed, gör-
dülékeny stílusa a magyar olva-
só számára is értékes olvas-
mánnyá teszi Oplatka könyvét.

A magát legjobban németül
kifejezni tudó, naplóját is német
nyelven vezető Széchenyi élete
német nyelvi környezetben be-
mutatva kivételes élményt je-
lenthet minden, a nyelvet értő
olvasó számára.               – R.T.

Andreas Oplatka Széchenyi-könyvéről

Széchenyi – németül

MoziajánlóMoziajánló

The Rasmus

Hellofacol
lection
Warner

A tavalyi év európai rock-áttöré-
se a Rasmus volt. A pop-metal-
dark vizeken evezgető csapat
szinte csak lányrajongókkal ren-
delkezik, azonban azokkal an-
nál ügyesebben. Minden rádió,
még a borzalmas magyar rádiók
is meghódoltak az In The
Shadows előtt. Pedig a Rasmus
a 2004. évi sikerhadjárat előtti
években már elhelyezett egy-két
meglepetés-patront a fülekbe,
csak hát az nem nagyon hallat-
szott Helsinkin kívüli helyeken.
Bizony, az 1996-os Peep, a kö-
vetkező évi Playboy is aranyle-

mez lett – és ne feledjük, ezek a
kölykök, kivétel nélkül, 1979-
ben születtek! Nos, a következő
lemez után már a RHCP, a
Racid és a Garbage előtt játsz-
hattak – és ne is soroljuk: a ma-
gyar rádiókig való eljutás nehéz
lehetett, de hosszú nem. És
mindeközben futószalagon ér-
keztek a jobbnál jobb slágerek,

melyekben
az ifjúkori
lamentálást
pa jkosság
és egészsé-
ges hevület
e l l enpon -

tozza, mindemellett fülbemászó-
ak a dallamok. A mostani lemez
a teljes áttörés albuma előtti há-
rom lemezből összeállított
besztof. Tippjeink róla a F-F-F-
Falling és a Liquid. Ezek szám-
talan díjat és rajongót hoztak
Finnország új büszkeségeinek –
míg mi akkor kezdtük csak un-
ni Jimmyt és szokni Máriót.

ZeneajánlóZeneajánló



hogy nálunk még senki se
merészelte filmre vinni Ká-
dárt – Nagy Imre miatt is

meghurcolásszák Mészáros Már-
tát –, úgy még feltűnőbb, hogy
hatvan évvel a Führer öngyilkos-
sága után forgatja a német film-
gyártás első komoly opuszát a
pusztulásba Vezetőről. Ennél
csak az váratlanabb, hogy míg
ezt a sort írom, a százezredik né-
ző is jegyet váltott a terjedelmes,
lányoknak pisiileg szinte áthidal-
hatatlan hosszúságú filmdrámá-
ra 2005-ben, Magyarországon.

Ne tegyünk úgy, mintha nem
értenénk. Mármint, hogy a világ-
háború üszkös maradékain ma-
gát összekapargató, elfalazott
Németországnak volt is egyéb ba-
ja, mint háborús filmeket, pláne
Hitler-elemző műveket eszkábál-

nia. Inkább a szénhiánnyal csa-
táztak; a Marshall-pénzt se arra
adták, hogy szembenézzenek sa-
ját, félmúlt történelmükkel. Ma-
radt a monoton mea culpa. Így

viszont elszenvedhették a dicső
Moszfilm emberevő-fasiszta mű-
remekeit – szegény NDK-sok
még tapsoltak is Szergej
Bondarcsuk soros hőstettének,
amint egymaga, foga közt tartva
a szikratávíró kábeldrótjának el-
vágott végeit, ezerkilencszáz-

negyvenöt gonosz arcú nácit ka-
szabol le dobtárasával.

Úgy látszik, ennyi (még az
egyesítés után is jó tucat eszten-
dő) kellett, míg a kemény fejű
rendező, Oliver Hirschbiegel –
auf einen Blick-re szakasztott
protonáci – csak keresztülvere-
kedte magát letargián, túltole-
rancián s a germán nemzettudat
ma is kormos üledékein, és még-
is megcsinálta a filmet Berlin, és
az egyszemélyi vezető elestéről.

Az első filmes farkas-
szemnek vagyunk tanúi
– de nem ez volna a nor-
mális? Inkább két fan-
tasztikus szupergagyi,
mint egy tisztességes tör-
ténelmi dráma? 

2002-ben hunyt el
Traudl Junge, Hitler tit-

kárnője, akinek emlékírása nyo-
mán forgattak a műbunkerben.
Eredetijét a Kancellária épülete
alatt még a győztesek robbantot-
ták be – szó, mi szó, tökéletes ku-
lisszát készített a díszlettervező.
Helyes lány Alexandra Maria
Lara, a titkárnő is, ám a filmen

és a moziban mindenkit Adolf
Hitler érdekel. Biztos perverzió,
de legalábbis újfasiszta behajlás
a pénztárablakba, amint ezernél
bőven több forintot adsz, hogy
Főgenyót a törzskarával láthasd.
Mégis, legjobban Goebbels gyer-
mekeinek mérgezésén dühöngsz
majd.

Bruno Granz zseniális. Nincs
rá jobb szó, talán csak, hogy
majdnem az. Hogy külsőleg alte-
regóként ijesztegethetné a plecs-
nimellényes orosz háborús vete-
ránokat, nyilván a sminkművé-
szet érdeme is. Az ellesett moz-
dulatok, ritka, de finom, emberi
gesztusok, a szellem bomló álla-
potának jól eltalált ritmusa és je-
gyei viszont őt dicsérik. Száj-
barágott, parkinsonos közelik,
híres stadionbeszédek rekedten
üvöltő színe szűk bunkerkamrák
másfél méterén: ezek pedig a
film túlzásai.

De, hogy látni kell A bukást,
sőt érdemes is, vitán felüli. És az
is, hogy százezren már odaát va-
gyunk a történelmi tények közt,
túl a túltolerancián.         – SZ.O.
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Vetít-õVetít-õ
Nagy bukás nagy sikere

Túl a Tolerancián

Jóban-rosszban

Nyavalya
özépütt a címben egy grafi-
kus szív-elem, a főcímdal-
ban szopránhang: mintha

az RTL Klub sikeroperáját
klónozták volna… A hazai televí-
ziózás történetének legdrágább
produkciójával próbálja magát a
versenytársi hátrány mocsarából
kirángatni a TV2. És megáll a
münchauseni kép, mert a tem-
atizálás legalábbis hajánál fogva
előrángatott. Megint kórházban
járunk, de nem a profi chicagói-
ban (Vészhelyzet), nem is a bájos
fekete-erdeiben (Schwarzwald-
klinik), és szocialista szappan-
harmatcseppeket sem találunk
itt, mint a csehszlovák lidiceiben

(Kórház a város szélén). Több
mint egymilliárd pengőért to-
vábbra sincs magyar Udo vagy
Blazej, bár még az csigakettes
pszeudointézmény, a Csillagvirág
Klinika vezetőjének teljesítmé-
nye kapcsán lehet a kritizőrnek a
legkevesebb Sova. Magyarán
Gazdag Tibor mint színész rend-
ben van, cseppet sem Ross. Vi-
szont ciki, hogy a többiek még
gyatrábbnak tűnnek egy színmű-
vész jelenlétében. A sztori szerint
Péter, az ámerikás orvos idehaza
a legjobb magánkórházat akarja
létrehozni. Hát, meglátjuk, ez
csak szöveg-e.

Apropó, szöveg. Marhára kí-
váncsi lennék, milyen volt Fábry
dramaturgnak a Filmgyárban
anno, hogyan dolgozott, mert
idehaza alig hallani normális

párbeszédet kamerák előtt. A Jó-
ban-rosszban kifésült/belakko-
zott kamaszkái is polietilén ke-
reskedelmi magyart használnak,
szerves anyag elvétve kerül a sú-
gógépekre.

Ha Brinkmann prof-karizmá-
jú személyiségek, jó svádájú for-
gatókönyvírók (eddig) nem to-
longták túl a filmet, rajtuk tehát
nem látszik a gázsiáldozat –
hagyjuk is, biztos hosszútávú hu-
mánbefektetésként képzeli a csa-
torna, hogy lenyomja majd a Ba-
rátok közt c. többéves ízlésfica-
mot. Van viszont, ahol látszik a
lóvé: csomó külső snitt, erdő-me-
ző, terepjáró; aztán belül egé-
szen nagy műterem kórházi
foyer-val, hihetetlen színben
pompázó irodákkal. Mondjuk,
aki volt már kórteremben, nem
ezt a Vidám Színpad-felszerelt-
ségű, csillogó padlós kialakítást
tervezné, pedig látszik: volt ben-
ne meló, és mégis, azaz mégse…

Azt ellenben írjuk a berende-
ző javára, hogy igazi pesti presz-
szót is összedobott, (mű)hen-
geres (mű-)fallal, redvás hatású
(mű-)lambériával, és még egy
robbanós Color Start is feldob-
tak a sarokba. (Egy hibádzik
csak: a forgatási maraton elején
még túl kockás, túl tiszta és túl-
zottan kiégetettség-mentes az ab-
roszrengeteg.)

A kórházi büfében dekoltált,
szőke modellcsajok és a helyes
műtőscucc alatt tutira pepita-
hasú skacok jönnek-mennek,
hogy igazi dokira és nővérkére
nem hasonlít senki se, az csak a
véletlen műve – meg, mert az
egészségügyiek és a színészek is
baromira elfoglaltak.

Még mindig jobban járunk
így, ha marad közben valaki a
testi-lelki nyavalyáinkra kórhá-
zakban és színpadokon. Egyelő-
re ez a jó a rosszban.

– SZILVER OTTÓ

Kritikán alulKritikán alul
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Gereben Ferenc: Vallási és nem-
zeti identitás Közép-Európában.
Protestáns Szemle 2003/3.
szám, 113-121. o.

Rettegünk attól, hogy nem ez
a legfrissebb száma a tekintélyes
múltú folyóiratnak, de könyves-
bolti eladókkal vívott csaták
után is csak ezt sikerült felhajta-
ni. Az izzadásért kárpótol min-
ket Gereben Ferenc tanulmá-
nya, amelyben kvázi igazolva
van, hogy a világ talán mégsem
Mészáros Tamás elképzelése
szerint működik. A vallásos hi-
tet és nemzeti identitást felválla-
ló emberek például erős von-
zódnak az olyan értékekhez,
mint „tolerancia” és „tudás-
szomj”. Nem véletlen, hogy má-
sok értékeire elsősorban azok
fogékonyak, akik vállalják, meg-
becsülik saját identitásukat. Eb-
ben a megbecsülésben pedig
napjaink Közép-Európájában
Horvátországtól Erdélyig élen
jár (ó, Kuncze Gábor ne hagyj

el!) a katolikus egyház. Ezek
után kérdezzük szerényen, csen-
desen: egyházellenes-e vagy?

Molnár Ágnes: Asszonyok és csa-
ládközpontúság – A mezőgazda-
sági kistermelés és a nemi szere-
pek a kiskanizsai „sáskáknál”.
Századvég 2004/3 szám, 163-
192. o.

Tudjuk, persze: háztáji, meg
fóliázás, munka utáni növény-
ápolás a Zsiguli-fényszóró fényé-
ben. A publicisztikai gyorstalpa-
lón képzett olvasó ezekkel a
kulcsszavakkal operál, ha véle-
ményt kell nyilvánítania a Kádár-
korszak felemás falusi „polgáro-
sodásáról”. De mi volt előtte, és
– egyáltalán nem mellékesen –
mi van ma? Molnár Ágnes a
Nagykanizsa melletti Kiskanizsa
kertészeiről írott remek tanul-
mánya megadja a választ: büdös
sok munka, tőkehiány és megka-
paszkodási kísérletek tömege, az
van. A dolgok nehezét persze itt

is a nők vállalják. Kegyetlenül
pontos helyzetjelentés a kitörni
akaró, az elődök intenzív zöld-
ségtermesztéséhez sokszor kény-
szerűségéből, munkahelyük el-
vesztése miatt visszatért embe-
rekről. Ha kezünkben a szám, ol-
vassuk el Bocz János alapos ta-
nulmányát a városi és falusi pol-
gármesterek újraválasztását be-
folyásoló tényezőkről. Egy ideig
majd azt fogjuk hinni, hogy ért-
jük Magyarországot.

Novák Attila: Csapdák és remé-
nyek – A magyar zsidó történet-
írás objektív és szubjektív feltételei.
Szombat, 2005. január, 4-6. o.

Megfontolandó gondolatok a
magyar zsidóság egyik legszín-
vonalasabb, izgalmas és a belső
vitákat kőkeményen vállaló lap-
jában. Novák tanulmánya bi-
zony, bizony fölveti az alig vizs-
gált fontos témák (az ortodoxia,
a zsidó politikai irányzatok tör-
ténete, a különféle hitközségek
históriája) rovására növekvő
holokauszt-kutatások kérdését.
A szerző szerint ráadásul az au-
tonóm zsidó történetírás szem-
pontját a „liberális” és „nemze-
ti” narratíva – különféle okok-
ból – egyaránt elutasítja. Ber-
zenkedésünket legyőzve olvas-
suk el még a Haraszti Miklóssal
készült interjút: érdekes dolgo-

kat (ex-maoista, nem ex-maois-
ta?) tudhatunk meg a tőlünk
fényévnyire álló politikus-újság-
íróról. Az Elfogultságok című
médiakritika pedig árnyalja a
közel-keleti konfliktusról alko-
tott képünket, ha eddig netán
az al-jazeera.com-on szocializá-
lódtunk volna. Nem látunk sok-
kal tisztábban, de legalább gon-
dolkozunk. Néha kell az is.

Bónusz trekk

Glamour – vezető nemzetközi
stílusmagazin. 2005. január

Olyan, mint a Cosmo, csak ki-
csiben. Ezt vesszük le elsőre az
immár ikszedik trendi női maga-
zinról. A szokásos: levelezési ro-
vat „olyan a Glamour, mint egy
barátnő” típusú olvasói levelek-
kel, ötezer eurós ruhákat ajánló
cikkkel. A biztosítékot a swinger
klubokról szóló írás vágja csak ki:
a párcserélgetős szórakozóhe-
lyekről szóló írás lelkesülten
ajánlgatós („Minden a résztvevők
kényelmét szolgálja” stb.) hang-
vétele felett tűnődve először az
jut eszünkbe, hogy vajon a fő-
szerkesztő asszonka szeretné-e,
ha apu bedobná a közösbe egy
homályos pincében. Aztán meg
Hatchett Harry ugrik be a Ra-
vasz, az Agy és a két füstölgő pus-
kacsőből, aki egy méretes műbrá-
nerrel veri agyon a szófogadatlan
bűnöző-beosztottat. Ám elhesse-
getjük a belülről feltörő radika-
lizmust, sok sikert kívánunk a
Glamournak és várjuk a további
igényes tényfeltárást.         – T. I.

Olvasnivaló

Háztáji tényfeltárás
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A konzervatív olvas. Mindent. Mink például
nyilvánosan helyeken (kávéház, könyvtár,
buszmegálló) felváltva ismerkedünk a Beszélő-
vel és a Havi Magyar Fórummal; csúnyán röhö-
günk a megdöbbent tekinteteken. Az utóbbi-
ban folytatódik Csurka István Az esztéta című
önéletrajzi „száraz regénye”. Futás az újságos-
hoz. A mindent olvasásra pedig lásd alább.



2 72 0 0 5 .  F E B R U Á R

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

ert ki látta azt a nyüves
számot Avogadrón kí-
vül, he? Jött már szem-

be velünk egy kettős kötés? Na
ugye. (Nem szokásunk, de elha-
tárolódunk. – a szerk.) Ica néni,
a kémiatanárunk még az old-
school verőemberek közé tarto-
zott, ártatlan barna köpenyt vi-
selt, rettentő fülbevalókat és vég-
telenül lenézte a nyomikat. Nem
részletezem az órák előtti gyo-
morremegést, a különtanárok
hitetlenkedő pillantásait, min-
denkinek volt az életében Egy
Ember Akitől Még Nagyon Félt:
gépkocsioktató, részeg benzin-
kutas, Lendvai Ildikó. Nekem
Ica néni jutott. Ica néni a polgá-

ri életben minden bizonnyal ér-
ző szívű édesanya volt, a zöld-
dióbefőtt mestere, a legkedve-
sebb szomszéd, de az órákon ez
nem jött át. Tudtam, a túlélésre
egyetlen esély, ha Ica nénit ope-
raélményeinek elbeszélésére le-
het bírni. Akkor elúszik a fele-
lés. Mert Ica néni operaőrült is
volt, és az iskolai közművelődés
apostola. Opportunizmusom ké-
sőbb odáig ment, hogy opera-
bérletet vettem, a kettes remé-
nyében.

Nyolcvanas évek, Operaház.
Majd Erkel Színház. Többnyire
igen rossz rendezéseket láttam.
Volt például egy öt és félórás
Cosi Fan Tutte, zsinórpadlásról

lógó rózsaszín dunnákkal, és mi-
nősíthetetlen színészi játékkal.
Egy igen viharvert Tosca. Egy ir-
tózatosan konvencionális Fal-
staff. Érdekes módon a balettek
jobban sikerültek: ott nem kel-
lett az énekre figyelni. Az Ope-
rák könyve ebben az időben lett
a másnapi kémiafelelés legbizto-
sabb ellenszere – szerzőjének,
Till Gézának majdnem mindent
megbocsát az ember, kivéve ta-
lán fiát, a Megasztár Öveges pro-
fesszorát. Először itt találkoz-
tam a komolyzenével, és erős
ammóniumszag maradt utána.
Már itt is voltak olyan pillana-
tok, amikor csak a zenére figyel-
ve szédület fogott el, amikor
megsejthető volt valami abból,
hogy miért jó komolyzenét hall-
gatni. Tovább cserepedvén az
ember fia óhatatlanul találkozik
az ember lányával, és a nemek
közti kapcsolatok „imponálás”
nevű fázisában van, aki raftin-
golni viszi az imádott nőt, van,
aki a Zeneakadémiára. Mert
kultúraérzékeny területen dol-
gozunk, és van potyajegy. Mert
senki nem szereti, ha izomagyú-
nak vagy buta tyúknak gondol-
ják. És elmegy akkor is, ha nin-
csen kedve. És amikor megérke-
zik, elszégyelli magát. Mert lát

ugyan pulóveres akadémistákat,
de rajtuk és a kottát lóbáló cso-
kornyakkendős bácsikon is lát-
szik, nemcsak szeretik, értik a
zenét. Saját, borostyánnal be-
nőtt kapujuk van a zene birodal-
mába, zárjában olajozottan fo-
rog a kulcs, és szívesen maguk
elé tessékelnek bennünket. Meg
sem fordul a fejükben, hogy
sznobok is lehetünk, az emberi-
ség alja. Akik nem a zenéért ma-
gáért járnak koncertre.

Az igazi koncertjárók külö-
nös kaszt. Rokonszenves kisegy-
ház tagjainak tűnnek, akik olya-
nok, mint bárki, szemükben
ugyanakkor a kozmikus szeretet
és a kíméletlenségig menő ra-
jongás elegye. Nem kell, hogy
tagjai legyünk a gigászi kisegy-
háznak, amelynek főpapja
Karajan és Solti, és arra sincs
szükség, hogy a Deutsche
Grammophone legyen a jel,
melyben győzni fogunk. Legyen
nekünk elég az, hogy alázatos
zarándokok legyünk a zene biro-
dalma felé vezető hosszú úton.

Aztán voltak más koncertek:
trombitamise, rettenetes ragti-
me, orgona, templomi és aztán
szégyenletesen későn ébredtem
rá, hogy miért is kell koncertre
járni: botfülűeknek és világné-
zeti szinkretistáknak is. Hallot-
tam egy kamarakórust, nyolc
embert, akik tíz éve énekelnek
együtt és a jubileumi koncert
közben, ahogy a Let the sun-
shine-t intonálták („Komcsi pro-
paganda” – mondá róla John
Le Carré egyik kitűnő hőse, Bill
Haydon, és milyen igaza volt) és
a háttérben a szlájd-só pörgött a
tíz év felvételeiből. A szokott ké-
pek: alvás a buszon, koncert
templomban, marháskodás far-
sangkor. Aláírt pólók. Megválto-
zott szemüvegkeretek, több bo-
rosta. Semmi különös: csak
nyolc ember, akik szeretik egy-
mást. És nem kell, hogy folyton
erről beszéljenek, egyszerűen
csak tudják.

A zene: szeretet. Ugyanis. 
– R. R.

Avogadro, a nemes érzések szülőanyja • Komoly a zene

Látogatni
koncertet
A megalkuvás üvegházában csodálatosan
szép virágok nőnek. Én például gyűlöltem a
kémiát, a kémia a megveszekedett materialis-
ták vallása, ugyanakkor sokban hasonlít az
esztétikára, mert a megtapasztalhatatlant
vizslatja, ami azonban érdektelen. 
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gyerekből belgyógyász
lesz, akárki meglássa! – ju-
tottak egy percen közös

nevezőre Lacika szülei, akinek
mindennapjai ezután szigorúan
a tanulásra korlátozódtak. Há-
rom éven át felvételizett, végül a
negyedik évben bekövetkezett
az, hogy mi, kölykök visszavet-
tünk pár decibelt a délutáni bú-
jócskából. Pissz, Lacika tanul! –
fegyelmeztük egymást. Nem
mondhatnám, hogy a szóban
forgó medikusjelölt gügye lett
volna, bár részletes anatómiatu-
dására jellemző, hogy amikor
látogatóba érkező rokonok meg-
kérdezték, mégis milyen orvos
szeretne lenni, rövid gondolko-
dás után kijelentette: fő. Esete
hétköznapi volt az akkori rend-
szerben. Az egyetemi oktatás-
ban résztvevők száma korláto-
zott volt, a bejutás feltételei pe-
dig szándékoltan nehezek.

Idestova négy éve élek Ko-
lozsváron. Tíz ember közül
nyolcnak ez jut eszébe róla:
egyetemi város. Ez eredendően
igaz is, figyelembe véve az egy
főre eső egyetemek számát.
Öröm látni reggelente, ahogy
megtelnek az utcák siető, álmos,
szomjas (lásd: tudás, ill. macska-
jaj címszavakat) diákokkal, és a
„tanulni, tanulni, tanulni” szel-
leme lebeg a buszmegállók fö-
lött. Ha az ember úgy dönt,
hogy megadja a császárnak, ami
a császáré, és felpréseli magát
valamelyik, a tudás felé tartó
buszra, ez az öröm az állomások
számával egyenes arányban
csökken.  

Néhány napja a tanügyi
szakszervezet felszólította a
kormányt, hogy a Román Nem-
zeti Bank aranyfedezetének
egy részét bocsássa áruba, így
segítve a tarthatatlan oktatási
helyzeten. A pedagógusok fa-
lán egy ideje ott lóg a Sor-
bonne-i Nyilatkozat (1998) és a
Bolognai Egyezmény (1999)

egy-egy fénymásolt példánya,
így nem halogatható tovább a
felsőoktatás megújítása: az os-
kolákat hatékonnyá és közvet-
len társadalmi funkcióval ren-
delkezővé kell tenni, cél a dip-
lomák általános elismerése, a
közös kreditrendszer, a mobili-
tás, a képzési ciklusok (alap-,
magiszteri-, doktori-) időtarta-
mának egységesítése.

A tanulás jelenleg nem képes-
ség- vagy ambíciófüggő: a tö-
megképzés korát éljük. Ez – ál-
lítólag – így van rendjén az Uni-
óba való lépés küszöbén, azon-
ban óhatatlanul vannak furcsa-
ságok. Magyarázza meg például
valaki nekem, mit nyer az, aki

politikatudományokat hallgat,
és mit az, aki európai tanulmá-
nyok szakra jár? Az egymást le-
fedő szakok kérdése talán még
rendben lenne, de akkor tessék
megmutatni azt a jogi vagy ag-
rártudományi érdeklődésű diá-
kot is, aki anyanyelvén végezhe-
ti tanulmányait.  

A szelekciós háttér formális-
sá vált, így sok lett a hallgató.
Az állami egyetemeken sokszor
a divatelv szerint létesülnek új
szakok. A munkapiaci kereslet
pedig gyors iramban töltődik
fel – vagy nehézzé, vagy szük-
ségtelenné téve a végzettség sze-
rinti elhelyezkedést. Lám,
mindannyian ócsároljuk az ok-
tatás jelenlegi helyzetét, és még-
is, mindannyian részt veszünk
benne. Az egyetemek keretén
belül létrejöttek a kihelyezett, 3
éves főiskolai szakok. De ennek
semmi értelme, ha a végzősök
többsége letesz még egy évet és
néhány vizsgát ugyanott, és így
az eredeti egyetemi képzéssel
megegyező diplomához jut. Egy
jelentkező több egyetemre adja
be a papírjait, ezáltal biztossá
téve fölvételét. És akkor még
nem is volt szó a tandíjas diáko-
kat érintő, hallgatólagos sza-
bályról: az egyetemnek megéri,
ha náluk nagyobb likú a rosta.
A friss diplomások a minimál-
béres munka helyett továbbta-
nulnak. A törvény lehetővé te-
szi érdekükben a magiszteri és
a doktori képzésben egyszerre
történő részvételt. Ami már ön-
magában ellentmondás, ráadá-
sul egy magiszteri diploma na-
gyobb fizetést nem szavatol, bár
tagadhatatlanul szép. Az egyik
szerkesztőségben hallottam,
hogy irodai munkára titkárnőt
keresnek. A tizenkét jelentkező
közül egy volt csak, aki nem
végzett legalább két egyetemet
– de ő azzal próbálta enyhíteni
a hátrányát, hogy ismert három
idegen nyelvet.

El kell mondanom, hogy itt-
és benneélőként elfogadom ezt
az oktatási helyzetet. Mitöbb,

meg is próbálom átlátni. Egy ér-
telemszerűen hosszabb perió-
dusra ütemezett, gyéren támo-
gatott átalakítási stratégiát
kénytelen lerövidíteni a felsőok-
tatás. Csak az a baj, hogy ennek
következtében jobbára a lexiká-
lis tudás átadásában merül ki, a
készségek begyakorlása nem je-
lenik meg a tantervben. A Laci-
ka laboratóriumi munkája, ha
most lenne hallgató, kimerülne
a fehér köpeny elemzésében
(gombok, elöl zseb) és egyelőre
nem látom azt a hongkongi cse-
metét sem, aki rituális öngyil-
kosságra készülne bánatában,
mert nem tanulhat itt. Mind-
ezek ellenére az oktatás szintje
egyelőre kielégítő, és nincs zár-
va minden kiskapu. Igaz, az ér-
deklődőnek magának kell végig-
járni az utcát, és kopogtatni
sem fog másvalaki helyette. 

A minap sorban állok a
bankautomatánál, pénzt szeret-
nék lehívni a kártyámról. Előt-
tem idősebb férfi, asztalos lehet,
kiáll az ácsceruza a zsebéből.
Ideges, nem sikerül neki a mű-
velet. Segítséget kér, szokatlan
neki a dolog, mondja, a munka-
helyén nemrég osztották ki a
kártyákat, erre érkezik a fizeté-
se. Látom rajta, hogy kisujjában
a mestersége, azon felül is tud
egy csomó mindent, csak éppen
ezzel az új módival nem sikerült
még megbarátkozni. Nem baj,
mondom, gyakorlat teszi a mes-
tert, hiába, rohamos a fejlődés,
ugye, megmutatom neki. Két-
szer is, hogy megjegyezze. Bólo-
gat, hogy jó, nem fogja ráírni a
kódot a kártya hátlapjára. Kü-
lön hordja a tárcájában, nehogy
demagnetizálódjon. Miután
odébb lép, fognék a magam dol-
gához. Az elnéző mosoly még
mindig ott az arcomon. De a hü-
lye bankom megint változtatott
valamit a rendszeren, alig tu-
dok kiigazodni. Csak rémlik,
hogy hallom az asztalost: – Ér-
tem, értem, hogy villanymotor,
de mi hajtja?

– BURUS JÁNOS BOTOND
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Gyerekkoromból, halványan, emlékszem a
nyolcadikon lakó Lacikára. Róla azt kellett
tudni, hogy orvosira készül.

E

Diplomát minden áron!

Lacika és
a felsõoktatás

…amikor látogatóba
érkezõ rokonok
megkérdezték,

mégis milyen orvos
szeretne lenni, 

rövid gondolkodás
után kijelentette: fõ
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gy pesti gyerek életében
az, hogy rászoktatják a
BKV-ra, legalább olyan

fontos, mint a biliztetés. Az
önállóság egy fontos állomása.
Aztán a jármű maga az életkori
tolómérő, meddig kell megkér-
ni a nénit-bácsit, hogy jelezzen,
mikor tudunk már önállóan
lábujjhegyre állva a kapaszko-
dó segítségével jelezni, mikor
sikerül először a többieken át-
nyúlva másfél méterről jelez-
nünk tömegben, iskolatáská-
val. Természetesen ezek a kon-
díciók a hazánkban oly népsze-
rű Ikarus Classic buszokra ér-
vényesek. Aztán persze, folyta-
tódik a korfa a buszon. Mikor-
tól kezdve nem kell összerezze-
nünk, ha jön az ellenőr, mert
hát ugye amióta keresünk, van
bérletünk, de elevenen élnek
még bennünk azok az élmé-
nyek, amikor az otthonról
buszbérletre kapott pénzből in-
kább a kocsmafilozófia-órákat
fizettük, és közben rettegtünk
a büdös szájú ellenőröktől. Az-
tán amikor inkább az újságot
olvassuk ahelyett, hogy a csajo-
kat néznénk, amikor először
idegesíteni kezdenek a hangos-

kodó iskolások, amikor először
adják át a helyüket a gyerekek,
amikor már szeretnénk, ha át-
adnák a helyüket a gyerekek,
amikortól az  jelenti az egyet-
len sportot az életünkben,
hogy a buszon az üres helyeket
vadásszuk.

Ebből is látszik, hogy az élet
egy nagy utazás. És tetszik, nem
tetszik, nekünk a BKV jutott
társnak ebben a nagy kaland-
ban. Ezt persze ők is tudják.

Ezért mi is, ők is kialakítottuk a
túlélési stratégiákat. 

Tudjuk, melyik napszakban
kik utaznak. A hajnali órák a
nagyon korán kelő, álmos arcú
melósoké, bár ezt igazán csak
néhány homályos emlékű haj-
nali hazatérésünk tapasztalata
alapján gondoljuk. Aztán jön-
nek a diákok és a közalkalma-
zottak. Aztán a köztisztviselők,
aztán azok a fiatalos irodában
dolgozók, akiknek 10-től kezdő-
dik a nap. 10-14 óráig a BKV
egyértelműen az egyetemisták
és a nyugdíjasok találkozóhelye.
Aztán 14 órától újra az iskolá-
sok az urak a buszokon, majd 4
után elkezdenek hazaszállingóz-
ni a melósok, meg a közalkal-
mazottak és köztisztviselők,
akik a hazafelé útra családanyá-
nak öltöznek nagy cekkerekkel.
Este 7 felé megfordul az irány.
Megint befelé mozdulnak azok,
akik otthon nem találják a he-
lyüket. Néhány középkorú pár
színházba megy, a többiek meg
randizni, kocsmázni, moziba.
Este 10 után már oldódik a han-
gulat, és amilyen ritkán járnak
a buszok, olyan sok a részeg raj-
tuk. Az éjszakai buszok pedig
már sokszor a buli utáni after
party szerepét töltik be. Van-
nak, akik a kocsmában hallott
viccüket akarják mindenáron

megosztani a többiekkel, van-
nak akik még tesznek egy utolsó
kétségbeesett kísérletet a csajo-
zásra, persze a feleslegesnek tű-
nő udvarlási sallangokat mellőz-
ve, és vannak akik egyszerűen
magukba fordulva tesznek meg
néhány kört a busszal, míg vala-
ki fel nem ébreszti őket. „Hé ha-
ver, szájjá má le, teljesen össze-
hánytad magad.” Az emelkedett
éjszakai hangulatnak természe-
tesen az is oka, hogy ebben az
időben meglehetősen kevés el-
lenőrrel találkozni. Egyszer pél-
dául az egyik utastársam, akit a
6É-n éjszakai álmából keltettek
fel az ellenőrök, meglepődve
mindössze annyit tudott monda-
ni: „Mi ez bazeg, jelmezbál?”

És ha már az ellenőröknél va-
gyunk, ők mindenképpen fon-
tos részei a BKV-s folklórnak.
Tetteiket, egyéniségüket, sorsu-
kat már sokan megénekelték.
Lásd Bëlga együttes vagy a vízi-
lovas mondóka.  Nehéz lenne
újat írni róluk. Ők egyszerűen
Ellenőrök. 

Végül, csak úgy, magunk kö-
zött szólva, megszokva a ritkuló
járatokat, a felvágott üléseket,
az abnormális utasokat és egy-
általán ezt az egész BKV-t,
azért két dolgot nem értek. Az
egyik, hogy metrón miért az
utolsó vonat óta eltelt időt szá-
molják, és miért nem azt, hogy
mikor jön a következő? Állító-
lag azért, mert erre technikai-
lag még nincsenek felkészülve.
Nos a választ a Huygens űrszon-
da sikeres Titán-expedíciója és
azóta, hogy lassan már a leg-
utolsó köpködős kocsma WC-jé-
ben is szenzoros érzékelők irá-
nyítják a vízöblítést, sajnos nem
tudom elfogadni. A másik pe-
dig, hogy éjszaka a garázsmene-
tek és a szolgálati járatok miért
nem veszik fel az embereket?
Azaz, miért nem lehet ezekből
a buszokból egy éjszaki buszhá-
lózatot szervezni?

Munkájukhoz további sok si-
kert kívánva, tisztelettel:    

– NOVÁK TAMÁS

„Menjé má arrébb! Nem látod, hogy nem
látok, te köcsög!” – szólít meg a buszvezető.
„Elnézést, buszvezető bácsi!” – szólítom meg
én. És igaza van, teszem a szívemre a kezem
húsz év távlatából. Mert egy életre megtanul-
tam akkor, hogy az ember ne bámészkodjon
az első ajtónál. Persze kicsit a BKV-tól is
elment a kedvem. De hát, az ember ne jó ked-
vében utazzon! 

BKV-érzés

A tömegben
maradás
törvénye
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Ne a tükrüt átkozd,
ha a képed ferde



ntz Ferenc, a korszerű ma-
gyar borászat vezéregyéni-
sége, aki Málnay Ignáccal

a dualizmuskori Földművelés-
ügyi Minisztérium felkérésére
tanulmányutat tett Erdélyben,
és erről könyv alakban tett je-
lentést, 1870-ben a Borászati
Füzetekben (Új világ borásza-
tunk térképén) többek között
azt írja: „Fekvés és talaj a szőlő-
művelésnek per eminentiam
kedveznek. (…) Tudjuk, hogy
Erdély borairól nyugaton már
most is bírnak némi fogalom-
mal, tanúskodnak erről a kitün-
tetések, melyekben ezek a bo-
rok az utóbbi időben különféle
kiállításokon részesültek, de jós-
ló tehetség nélkül mindezekben
csak csekély árnyékát látjuk mi
azon fényes jövőnek, mely Er-
dély boraira vár.” Leszögezi,
hogy amíg a magyarországi he-
ves nyarak tüzes borokat ered-
ményeznek, de elégetik a za-
matanyagok és a savtartalom je-
lentős részét, a szelídebb erdélyi
éghajlat megőrzi ezeket, így az
erdélyi borok illatosabbak és za-
matban gazdagabbak, mint a
magyarországiak.

A kitüntetések közül kiemel-
kedik a csombordi Rajnai rizlin-
gé, mely 1867-ben a párizsi vi-
lágkiállításon III. Napóleon
aranyérmét nyerte el. Anno egy
cikkíró megjegyezte, hogy az er-
délyi rizlingek úgy viszonyulnak

a rajnaiakhoz, mint vadrózsa a
tearózsához. Erre az Erdélyi
Pinceegylet nyolc kiváló rajnai
borral összehasonlító ízlelést
rendezett Kolozsváron 1869. de-
cember 11-én. Egyetlen, 1859-es
rajnai évjárat bizonyult jobbnak
az erdélyieknél, már a koránál
fogva is, amelyet az akkori ízlés
nagyra értékelt. Utána a legjobb
az 1866-os csombordi rizling
lett – a rajnai pincemester be-
hunyt szemmel a csombordit
mondta rajnainak –, de a többi
erdélyi rizling is fölülmúlta a
rajnaiakat. A Borászati Füzetek

1872-es decemberi száma „Er-
délyi boraink legújabb diadala”
címmel arról számol be, hogy a
lyoni kiállításon Paget János hu-
szonegy mintából álló erdélyi
borgyűjteménye a legnagyobb
kitüntetést, elsőrendű dicsérő
oklevelet nyert. Folytathatnánk
a sort, de térjünk át a huszadik
század második felére! 1956 és
1972 között az erdélyi borokat
a nemzetközi borversenyeken
221 arany és 5 nagy arany ér-
demmel tüntették ki. 1957-ben

Ljubljanában, 1959-ban Mont-
pellier-ben, 1962-ben Ljubljaná-
ban és Budapesten a balázsfalvi
Ottonel muskotály, 1963-ban
Montpellier-ben a gyulafehérvá-
ri Ottonel muskotály, 1964-ben
szintén a francia városban a
zsidvei Furmint nyerte el az
aranyérem mellett a zsűri
különdicséretét és díszoklevelét.
1972-ben a Nemzetközi Szőlé-
szeti és Borászati hivatal Buda-
pesten rendezett világversenyén
Románia kilenc aranyérmet
szerzett, ebből öt az erdélyi bo-
rok díja! A közelmúltban, 1996-
ban az Egyesült Államokba ex-
portált balázsfalvi Szürkebarát
elnyerte az Aranykastély okleve-
let, Angliában pedig a Romániá-
ból kivitelre került borok közül
a legjobbnak bizonyult. A Ro-
mániához csatolt részeken
1997-ben három kutatóállomás,
31 kereskedelmi társaság és 12
állami borvállalat működött a
nagyszámú kistermelő mellett.
A kivitel 1997-ben (azóta folya-
matosan emelkedett) az Erdély-
medencéből 30 ezer hl (a ter-
més 13%-a), a Bánátból 7 ezer
hl (a termés 12%-a), a
Körösvidékről és Máramarosból
21 ezer hl (a termés 13%-a) volt.
A rendszerváltás utáni romániai
gazdasági helyzet súlyosan érin-

tette elsősorban a kistermelő-
ket. De lassan, önerőből, min-
den szülőföldprogram nélkül az
erdélyi borosgazdákra jellemző
szívóssággal és hagyományszere-
tettel kezdenek talpra állni. Bo-
raik minősége vonzza a külföldi
földvásárlókat, olaszokat, oszt-
rákokat, angolokat, de sajnos
magyarokat alig. Az erdélyi kis-
termelők borainak minőségéről
meggyőződhetett mindenki, aki
mint külföldi zsűritag vagy mint
vendég részt vett az eddigi tíz
nagykárolyi és tíz kisküküllő-
menti, a székelyhidi, a szatmári,
az avasújvári, a ménesi regioná-
lis borversenyeken, vagy az
egész Erdély seregszemléjének
számító, az eddig hatszor meg-
rendezésre került „Erdélyi sző-
lőhegyek” nevű megméretteté-
sen. Szerencsére egyre gyakrab-
ban keresik föl magyar turista-
csoportok Balla Géza aradhe-
gyaljai pincéjét (Kadarkája Vil-
lányban verte meg a honiakat),
Balogh Gyuláét Kelementelkén,
a Logos cégét és Papp Péterét
Nagyenyeden, Seprődi Józsefét
Vámosgálfalván.

A Magyar Borok háza pedig
készül az erdélyi borok bemuta-
tójára.

Legyen Ön is generális!
– CSÁVOSSY GYÖRGY
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Aranyérmek és talpraállás

Erdélyi bor
tegnap és ma
A magyar bor hungarikum. Gyökereit illetően
a transzilvanikum is az, és nem is vadhajtás-
ként. Jól ismerem a nagyvilág borait, igen jól
a magyarországiakat, melyeket nem egyszer
nyilvánosan is bemutattam. Mindezek alapján
állíthatom, hogy az erdélyi borok minőségi
szempontból a világ élvonalába tartoznak.

E

…az erdélyi borok
illatosabbak
és zamatban 

gazdagabbak, mint 
a magyarországiak

Érik a szõlõ
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fenti kérdésekkel legtöb-
bünknek éles helyzetben
valószínűleg sosem kell

megbirkóznia élete során, ha-
csak nem lesz belőlünk amerikai
elnök, vagy kínai pártfőtitkár
(márpedig nem lesz). Megelőzen-
dő a világpolitikai jelentéktelen-
ségünkből eredő esetleges fruszt-
rációnkat, még mindig összeül-
hetünk néhány barátunkkal/el-
lenségünkkel rizikózni, hogy egy
játéktábla fölött kontinensek és
nemzetek sorsáról döntsünk.

Adott egy világtérkép, 42 me-
zőre osztva. Ezek elnevezése sajá-
tos logika szerint történt, hol
országneveket viselnek, hol pe-
dig földrajzi régiók neveit. Euró-
pát például Dél-Európából, Nyu-
gat-Európából, Észak-Európá-
ból, Nagy-Britanniából, Izland-
ból, Skandináviából és Ukrajná-
ból áll össze – e nagyvonalú ha-
tárfelosztás szerint elhelyezkedé-
sét tekintve hazánk Észak-Euró-
pához tartozna, míg például a
balti államok és Oroszország eu-
rópai része Ukrajna néven futna.
Az oroszokra Ázsiában is rájár a
rúd, említés sem esik róluk, a
hagyományosan hozzájuk köthe-
tő területek többek között az
Urál és a Szibéria nevet kapták.

Az egyes országok mellett a já-
ték során fontos szerepet játsza-
nak még a különféle küldetés-
kártyák, illetve a haderőnket jel-
képező gyalogsági, lovassági és
tüzérségi figurák, hat különféle
színben. A „lehet-e gyalogsági ro-
hamot sikerre vinni tüzérséggel
szemben?” jellegű hadelméleti
viták elkerülése érdekében az
egységek csak menynyiségi érté-
kükben különböznek, egy lovas
5, egy ágyú 10 talpassal ér fel.

Hogy ki lesz a győztes? A játék
ősváltozatában a „csak egy ma-
radhat” nemes elve alapján az
egységes világnemzet megterem-
téséig, ellenfeleink teljes kiirtásá-
ig folyt a küzdelem. Természete-
sen ma is játszhatunk az evolúci-
ós végkifejletig, de az emberibb
léptékű játékidő, illetve a na-
gyobb változatosság igénye miatt
legtöbbször a játék kezdetén ki-
sorsolt, a vetélytársak előtt isme-
retlen küldetés-kártyá(i)nk telje-
sítése jelenti a győzelmet. 

Ma itthon a játéknak két ki-
adása a legelterjedtebb, a Rizikó,
illetve a közelmúltban a polcok-
ra került Rizikó Deluxe („luxus”
mivolta nem a kivitel minőségé-
re utal, az eredetihez hasonlóan
ebben is fröccsöntött figurákkal
vonulhatunk hadba, ugyanakkor
szerencsére nem is kerül többe).
A két változat között jó néhány
különbséget fedezhet fel a szem-
füles megfigyelő. A korábbi ki-
adásban egy-egy küldetést kell
teljesíteniük a játékosoknak
(mint például a fekete figurák
teljes kiirtása, vagy 24 mező bir-
toklása), az újabb változatban 4-
4-et, minden nehézségi fokozat-
ból (százados, őrnagy, ezredes,
tábornok) egyet (2 sziget kör ele-
ji birtoklásától az 5 különböző
kontinensen megvalósított egy-
egy hódításig). A Rizikóban az
összegyűjtött utánpótlás-kártyák
esetében szerepe volt annak,
hogy azokon 3 gyalogos, 3 lovas,
3 ágyús figura feszített-e, esetleg
mindhárom kártya különböző
volt (ez utóbbi biztosította a leg-
nagyobb új erőket), a Rizikó

Deluxe-ban viszont már a kár-
tyák beváltásának sorrendje a
meghatározó, az elsőként bevál-
tó hadvezér 4, a második 6, a
harmadik 8 egységgel lesz gazda-
gabb, és így tovább. Eredetileg a
játék kezdetén kisorsolásra ke-
rültek az egyes területek, megle-
hetősen szétszórt, de épp ezért iz-
galmasabb nyitóportfóliót ered-
ményezve, az újabb változatban
már egymás után raknak le a já-
tékosok egy-egy figurát a szabad
mezőkre, már kezdetben is jelen-
tősebb összefüggő birodalmakat
létrehozva. A játékmezőn is tör-
tént egy hajszálnyi változás, a ko-
rábbi, hazánkban elterjedt kész-
let térképén lemaradt a Kelet-Af-
rikát a Közel-Kelettel összekötő
tengeri útvonal ami könnyebben
megközelíthetővé, ezáltal vala-

mivel nehezebben védhetővé te-
szi a fekete kontinenst. 

A boltokban 7000 és 9000 Ft
közötti áron kapható (Ameriká-
ban persze 4000 forintnyi zöld-
hasúért beszerezhető) Rizikó ne-
hezen megjósolható kimenetelű,
kiegyensúlyozott játék. A túlzot-
tan megerősödő diktátorok ellen
óhatatlanul összefognak a szent
világbékét zászlajukra tűző rivá-

lisaik és helyrebillentik az erővi-
szonyokat. A rejtett feladat-kár-
tyák miatt egy teljesen reményte-
lennek tűnő helyzetben lévő játé-
kos is közölheti egy váratlan pil-
lanatban, hogy nincs értelme to-
vább erőltetni az egészet, mert
tulajdonképpen ő már minden
feladatát teljesítette. A
Monopoly-hoz hasonlóan itt is
komoly játékelméleti disputa fo-
lyik A Stratégiáról, így többek
között arról, hogy a támadó vagy
a védekező pozíció jelent-e elő-
nyösebb helyzetet. Egy prince-
toni számítógépes kutató, mel-
lesleg ex-teológus (és a va-
lószínűségszámítás törvényei)
szerint például az egy-az-egy-
elleni küzdelmeket 36 esetből
15-ször a támadó, 21-szer a védő
nyeri.

Egy-egy Rizikó-összecsapásra
rengeteg alkalom nyílik, bár a
legfeljebb 6 résztvevő akadályt je-
lenthet nagyobb társaságban.
Személyes praxisunkból a legem-
lékezetesebb Rizikó-parti egy
százéves, valaha szebb napokat
látott pesti belvárosi ház udva-
rán zajlott, egy csillagfényes nyá-
ri éjszakán. A küzdelmeknek ott-
hont adó, az udvar közepén felál-
lított asztalt körben fáklyák és
mécsesek világították meg, s az
ütközetekhez Wagner szerzemé-
nyei biztosítottak kellően drámai
aláfestést, ráadásul a szomszé-
dok is mesébe illően megértőnek
bizonyultak. De szintén mara-
dandó élményt jelentenek tátrai
összecsapásaink is, ahol az egész
napos síelést követően, az éjsza-
kai bulik előtti bemelegítés kere-
tében vonultunk vissza lakosztá-
lyunkba egy-egy világháború ere-
jéig.

Végül személyiségfejlődésünk
szempontjából sem elhanyagol-
ható értékkel bír, hogy kellő ön-
uralommal viseljük, amikor rivá-
lisunk veszteség nélkül söpör vé-
gig egész kontinenseken, vagy ha
mindvégig póker-arccal titkolt
küldetésünk egyetlen rossz koc-
kadobáson bukik el...

– BALOGH ÁKOS GERGELY

Világháborúk előtt és után 

Rizikó
Milyen érzés lehet a
Közel-Keletet és Afga-
nisztánt feláldozni Iz-
landért és Grönlan-
dért cserébe? Védhe-
tők-e Európa déli és
keleti végei? Győzel-
met arathatnak-e a
vörösök a sárgák fe-
lett? Ausztrália vagy
Afrika biztosít-e stabi-
labb utánpótlási hát-
teret ázsiai előrenyo-
mulásunkhoz?
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ehezen érthetjük azon-
ban meg ezt a várost és
annak lakóit, ha nem is-

merjük legalább egy kicsit Lett-
ország történelmét. Lett bará-
taink ugyanis annak idején sok-
kal rosszabbul jártak, mint mi
Trianonban: tőlük nem orszá-
guk kétharmad részét csatolták
el, hanem az egészet. Mégpedig
a dicsőséges Szovjetunióhoz,
amelynek Lettország mindvé-
gig egyik legiparosodottabb és
leglakhatóbb tagköztársasága
maradt, nem is csoda, hogy az
orosz betelepülők aránya jóval
átlag feletti volt ebben az or-
szágban. A legutóbbi becslések
szerint az orosz ajkú népesség
aránya a 35%-ot is jóval megha-
ladja, és ez a tény érthető mó-
don óriási társadalmi feszültsé-
geket okozott az elmúlt másfél
évtizedben. A lettországi oro-
szok többsége ugyanis vagy egy-

kori szovjet katonák
leszármazottja, vagy
egyszerűen csak gaz-
dasági okokból bete-
lepült vendégmun-
kás, így sok lett még
joggal láthatja ben-
nük az egykori el-
nyomó és privilegi-
zált nemzet megtes-
tesítőit. Lettországot
az utolsó orosz kato-
na csak 1994-ben
hagyta el hosszú hu-
zavona után, és ez
az a balti állam,
ahol talán a legke-
vésbé sikerült integ-
rálni a legnagyobb
nemzeti kisebbséget.
Ebből is adódik, hogy a parla-
mentjükben egy orosz párt
sincs, van viszont vagy négy
jobboldali, egy kis szocialista és
egy parasztpárti formáció… Ta-
lán nem árulok el nagy titkot,
ha azt is leírom: Lettország
minden bizonnyal Magyaror-
szág egyik legkeményebb ellen-
fele lesz a kisebbségek kollektív
jogaiért vívott harcban. A ki-
sebbségi kérdés nagyon kényes
témának számít tehát Rigában,
már csak azért is, mert a város-
ban a legutóbbi adatok alapján
az őshonos lettek rovására már
többségbe került az orosz la-
kosság.

A város azonban nem csak
nemzeti ellentétekben, hanem
szerencsére történelmi emlé-
kekben is bővelkedik. Épületei
erős német hatásról árulkod-
nak, de rengeteg nyomát talál-
juk a svéd, lengyel és orosz ura-
lomnak is. Rigában nincsenek
monumentális építmények, óri-
ási katedrálisok vagy világhírű
múzeumok, van viszont egy
olyan gyönyörűen rendbe tett
és emellett hatalmas óvárosa,
amihez hasonlót én még soha-
sem láttam. Órákig lehet bo-
lyongani a régi templomok,
hangulatos kis utcák, ódon de
mégis díszes kaszárnyák, a sze-
cesszió legszebb emlékei között

nyilvántartott épületek között,
hogy azután egy hangulatos ét-
teremben a lett konyhában
csalódjunk kellemesen. Törté-
nelem iránt érdeklődő látoga-

tók feltétlenül látogassanak el
a Terror Háza-családba tar-
tozó Megszállás-Múzeumba,
amely a sok évtizedes szovjet
megszállásnak és az elnyomók
elleni harcnak állít emléket
(Lettországot a XX. században
háromszor szállta meg a vörös
hadsereg). A szép panorámát
kedvelők pedig felmehetnek a
város legmagasabb szállodájá-
nak tetejére, ahonnan gyönyö-
rű kilátás nyílik a Daugava fo-
lyó által kettészelt városra. Vá-
rosnézés után pedig, ha aka-
runk, akár vadonatúj Ikarus
buszon is suhanhatunk a fővá-
ros gyönyörű és teljesen felújí-
tott központján keresztül szál-
láshelyünk felé. – R. T.

A posztszovjet térség
elnyomás alól felsza-
badult államait las-
sacskán felfedezik Eu-
rópa szerencsésebb
felének látogatói is.
Lettország méltán hí-
res fővárosa, a szovjet
időkben stratégiai
fontossággal bíró egy-
kori hanzaváros, Ri-
ga ma egy gyorsan fej-
lődő, modernizálódó
kis ország történelmi
emlékekben gazdag
székhelye. A nyugati
turisták kibontakozó-
ban levő inváziójának
mi is tanúi lehettünk
Rigában.

N

Nem motorkerékpár

Riga

Ajánló
• Sigulda, Turaida: Lettország nagyon gazdag természeti szép-
ségekben is, érdemes ellátogatni a Rigától nem messze fekvő
Sigulda környékére. A város és a táj is szemet gyönyörködtető. A
Turaida-vár sincs messze innen, mindenképpen megéri felkeres-
ni a Német Lovagrend egykori erősségeinek e gyöngyszemét. 
• Rigától nem messze található egy látogatható szovjet földalat-
ti atombunker, nosztalgiázóknak és a szovjet atomelhárítás pre-
modern eszközkészlete iránt érdeklődőknek feltétlenül ajánlott.
• A Riga melletti tengerpart mentén fekvő Jurmala üdülőváros-
ban egy óriási vízi élménycentrum, az Akva-Park terül el, amely
már méreteivel is lenyűgözi a látogatót. Negatívumként egyedül
csak az irgalmatlan hangosan zenélő szauna maradt meg ben-
nem, de az nagyon… 

Rigában nincsenek
monumentális 

építmények, óriási
katedrálisok vagy

világhírû 
múzeumok, van 

viszont egy olyan
gyönyörûen 

rendbe tett és 
emellett hatalmas
óvárosa, amihez
hasonlót én még
sohasem láttam
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adiny-Jós Ferenc profesz-
szor kemény srác (hozzá
képest a Sziklás-hegység

vattacukor), életével szorított
helyet a nap alatt a sumero-
magyaro(-parthuso-szkíto)lógiá-
nak, amelyet lényegében min-
den létező humán tudománnyal
összekötött. Életműve megkoro-
názásaként a volt ludovikás tiszt
a Miskolci Bölcsész Egyesület ál-
tal fenntartott egyetemen
sumerológiai tanszéket alapít-
hatott, immár szellemi hor-
gonyt is vetve a finnugor ingo-
ványba, teli porzsákot rázva a
hivatalos tudomány képviselői-
nek orcájába.

Könyvei szépen fogynak,
előadásain mindig is tömeg
hömpölygött, neve érvként
hangzik el tévéműsorokban,
lassan intézménnyé válik. Ho-
lott valójában a bennünk lakó
MSZP-szavazót célozza meg,
aki gyorsan átvehető instant
igazságra vágyik, amely meg-
szépíti a mindennapokat. Még
az sem zavaró, hogy kiderül:
mindez hamis és felületes,
akár egy manifesztálódott gó-
lyabáli kapcsolat a másnap
reggeli visszatekintéskor.

A Professzor mert nagy len-
ni, ezért néha nagyvonalúan el-
lentmondásba kerül magával.
Alapállítása, hogy a Kárpát-me-
dence és Mezopotámia között
egészen az ókor kezdetéig egy-

nyelvűség uralkodott, egy nép
élt, ez a nyelv és nép pedig ter-
mészetesen a magyar volt. A ko-
rabeli népek vándorlásáról –
amelynek régészeti bizonyítékai
a teljes kelet-európai síkságot
megtölthetnék – nem vesz tudo-
mást, mint autópályás csiga a tö-
rök kamionról. Olykor Badiny is

érzi, hogy érvelésébe némi hiba
csúszott, ilyenkor nagyúri ado-
mával elintézi a fennforgást: „A
történelemben minden lehetsé-
ges”. Persze, a Gyalog-galopp cí-
mű érettségi tételből már megis-
mertük ezt az érvelési techni-
kát: a varázsló „békává változta-
tott, de már elmúlt”.

Hogy megmeneküljön a tudo-
mányos bizonyítás réme elől, ál-
tala szaktekintélyeknek tartott
„kutatókat” idéz, akik az adott
érvrendszert „már egyszer leír-
ták, így bizonyításuk nem szük-
séges”. Az idézett szerzők érve-
lésének minőségét nincs alkal-
munk megismerni, és sajnos le-
maradunk az őket jórészt föld-

be döngölő cáfolatokról is.
Badiny mindig professzornak és
doktornak nevezi a megszólított
szakmai félisteneket, majd – ha
már érveik nem illenek bele a
képbe, kifacsartan dobja el
őket. 

Jellemző példa lehet Maria
Gimbutas, aki Doktor Gimbutas
néven bukkan fel, ő viszont az
egyik legádázabbnak tekintett
indoeuropológus, viszont né-
hány tudományos eredménye
véletlenül épp beleillik a
badinyi szövevénybe. Professzo-
runk ebben az esetben is szaba-
don válogat a forrásokból, azt
idéz, ami neki tetszik, mint egy
szekta főpásztora a Bibliából.
Oké-oké, lehet hivatkozni a
Dörmögő Dömötörre és
Tolkienre is, csak akkor ki kelle-

ne írni a könyv címe alá: Félel-
metes fantáziajáték, a főhős te
vagy!

A Mágus finoman ledoron-
golja az Olvasót, ha nem tudja,
hogy a magyar és a sumer nyelv
természetesen azonos, sumer
szövegeket a legnagyobb nyuga-
lommal lehet magyarul olvasni
és viszont. Nyelvtörténeti válto-
zások nem is voltak, ennek bi-
zonyítására egy John Browing
nevű brit nagyságot idéz, aki
1820-ban (bőven a modern tu-
dományosság kialakulása előtt)
vetette papírra a következőket:
„a magyar nyelv egy tömör kő-
darab, melyen a viharok a leg-
csekélyebb karcolást sem hagy-

ták. Nincs szüksége senkire,
nem kölcsönöz és nem von visz-
sza, nem ad és nem vesz el sen-
kitől”. Szegény Pap Gábort is
meginti: érvelései amúgy nem
rosszak, de sumerológiai szem-
pontból azért kiegészítésre szo-
rulnak. Hiába, a Professzor a
magyar őstörténet Kvasztics
Fedorja, aki előbb-utóbb azért
mindenkit megműt, jobb eset-
ben utána fel is boncol. Ves-
sünk egy pillantást a magyar ős-
vallásra is, enélkül ugyanis
kasztrált és elharapott nyelvű
Casanova az Elmélet. Megtud-
juk, hogy bő hétezer éves a nap-
ba öltözött Asszony, a Babba
Maria, aki természetesen Jézus
anyjának előképe. Igaz, még
meg kell értenünk, hogy Krisz-
tus előtt 3000 évvel ezelőtt ho-
gyan tisztelhették a sumer-ma-
gyarok a Szűzanyát. De a lé-
nyeg, hogy ötezer év elteltével
azért mégiscsak felbukkant va-
lahol Csíksomlyó környékén, és
a székelyek (akikről különben
kiderül, hogy filiszteusok, mint
ezt néhány népművészeti motí-
vum is bizonyítja) azonnal el-
kezdik újra tisztelni. Talán em-
líteni sem érdemes, hogy „vala-
mennyi vallásalapítót a szkíta-
ság adta a világnak”. A sumer-
párthus magyarok pedig
manicheus keresztények voltak,
akiket a Pál-féle mozgalom kez-
dett el üldözni, mert féltékeny
lett a sikereikre. Tudniillik azt
is, hogy Jeruzsálemet a szkítá-
nak nevezett kánaániak alapí-
tották, a város eredeti neve
„URU-SOLYMA”, ami azt jelen-
ti: a szent sólyom városa.

Ezek után arra kérjük a Ked-
ves Olvasót, értékelje át mind-
azt, amit eddig gondolt a ma-
gyarság múltjáról, és sürgősen
iratkozzon be a Lipótmezei
Egyetemre, ahol mindent meg-
tudhat.            – EÖRDÖGH PÉTER

A magyarság múltja Badiny Jós Ferenc professzor szerint

Sumér–magyar két jóbarát
Ritkán adatik meg a Nyájas Olvasónak, hogy
a velünk élő múlt-jelen-jövő hivatalos tolmá-
csának könyveit kézbe vehesse, lelkét nap
mint nap megörvendeztesse dicső eleink dicső-
anégyzeten tetteivel. A Magyar Ház Kiadó jó-
voltából fellapozhatjuk a bő hétezer éve fo-
lyamatos sumer–magyar történelem fejezete-
it, és teli torokból elküldhetjük a finnugristá-
kat a jó halál nemkülönben adekvátan illato-
zó kimondhatatlanjába.

Hogy megmeneküljön a tudományos 
bizonyítás réme elõl, általa 

szaktekintélyeknek tartott „kutatókat” idéz,
akik az adott érvrendszert „már egyszer 
leírták, így bizonyításuk nem szükséges”

B
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áriagyűdön pikírt, erő-
sen felekezetieskedő
megjegyzéseket teszünk

a templomtörténet közléseire
(„a templomból mecset lett,
majd a rácok vették bérbe, vé-
gül a reformátusok kezére ju-
tott” – érezzük itt a lejtőt,
ugye). Pápista cimboráink elől
el tudunk futni. Ekkor még. Át-
buszozunk Villányba bort kós-
tolni, a Günzer-pince előtt már
elég hangosan énekeljük
hogyaszongya „Kék a kökény,
zöld a petrezselyem”, és az utol-
só buszt 17.45-kor (mert ugye,
aki utána buszozna, az dögöljön
meg) csak botladozva érjük el.
Leszálláskor ismeretlen eredetű
sérüléseket veszünk észre ma-
gunkon, ezek állítólag akkor
születtek, amikor feltekered-
tünk egy kábeldobra. Visszatér-
ve Harkányba, egyik szemfüles
kenyeresünk figyelmeztet, hogy
a fürdő csak nyolckor zár, és a
délelőtt megváltott jegyünk még
érvényes. Valóban. Aki ezt nem
próbálta ki, az nyilván az ezred-
fordulót is technokollal ünne-
pelte: minden magyarnak egy-
szer be kell mennie az esti für-
dőbe. Setét az ég, páráll a víz,
ingyenes a pezsgőfürdő, mi kell
még? A szaunába is beóvatosko-
dunk, csodák csodája, egyedül
vagyunk. Csendben párolgunk
ki, amikor egyszer csak megjele-
nik a két ember, aki azért jött,
hogy kibelezze a boldogság kék
madarát. Nem kedveljük a ma-
gyar vállalkozói szférát taplózó,
irigylő, végtelenül kádárista szö-
veget a lopásról, a bunkóságról
meg a maffiáról. Családunkban
jelentős számú vállalkozó van,
és igen nagy részük tisztessége-
sen és keményen dolgozik: kivé-
ve talán a nővérünket az illegá-
lis németóráival, de őt már felje-
lentettük az APEH-nál. De még-
is: a két alak tényleg borzalmas.
Elkezdik lökni azt a suttyó szö-
veget, ami nagyban hozzájárult
a fentebbi előítéletek kialakulá-
sához: a Tomi vendéglőjéről,
ahol kiszállt a köjál, de megvet-

te őket, meg a terepjáró kup-
lungja, amit ki kell cserélni, jön-
nek a horvát cukorcímek, és a
parádés ultipartik: közben las-
san beleég bőrükbe a döglánc,
mi meg csak tűrünk. „Vidd má’
innen a kezed” – reccsen rá az
egyik a másikra, mert az térd-
csapdosással nyomatékosított
valami kijelentést – „Buzi
vagy?” – kérdezi játékosan. És a
férfihumor apoteózisaként a
másik még rátesz egy lapáttal:
„Gyere, édes” – ha nem fájna a

fejünk a kábeldobtól, nevet-
nénk is. „Takarodjál már, hülye-
gyerek” – zárja le az első meg-
szólaló a vitát. És visszatérnek a
komoly dolgokhoz, de az inci-
dens nem múlt el nyomtalanul:
„Tudod, az összes rohadt buzit
ki kéne nyírni, vazze.” „Kiherél-
ni legalább” – helyesel a másik.
Gyorsan kimegyünk a hidegvíz-
be, nehogy állásfoglalásra kény-
szerítsenek. 

Magunk is bajban vagyunk:
nem nemi identitásunk okán.
Hanem. Mint rendes és megve-
szekedett ellenforradalmárok,
nem pártoljuk az ügyet, de a tu-
domány legfrissebb eredményei
szerint ez nem is pártolás kérdé-
se. A melegeket nem tartjuk be-
tegeknek, és a diszkriminációju-

kat sem tartjuk üdvösnek. Az
fix, hogy a Meleg büszkeség
napja többet árt a magyarorszá-
gi közösség ügyének, mint
amennyit használ de ez tényleg
az ő dolguk: szabadság van,
mindenki ott vonul fel, ahol
akar. Jöhetne most itt a nyálas
beleérző duma, hogy mi ugyan
nem, de vannak ilyen baráta-
ink. Nincsenek. Pusztán a ma-
gunk eszével okoskodunk, ami-
kor aszongyuk, hogy elméletileg
lehetséges: két azonos nemű

ember is szeretheti egymást tisz-
ta szívvel. Ebből következik egy
sor megfontolás, amelyek erő-
sen feszegetik lapunk népi reak-
ciós, keresztény alapokon álló
nemzeti anarcholiberális világ-
képét. Például: legyenek-e en-
nek a szeretésnek vagyon- és
családjogi következményei? Ne-
tán kánonjogiak? Most mind-
azonáltal veszünk egy nagy leve-
gőt és kibökjük: éppen lehet-
nek. Két azonos nemű ember él-
hessen együtt, örökölhessenek
egymástól, ápolhassák egymást,
és az állam jól teszi, ha mind-
azokat a jogokat megadja ne-
kik, amelyek a méltósággal élt
élethez szükségesek. Mármost a
házasság (az állami) nem feltét-
lenül tartozik az utóbbi kritéri-

umokhoz, az egyházi meg vég-
képp nem – legalábbis állami
parancsra nem, hiszen állam és
egyház el vannak választva Ma-
gyarországon, egyik sem csics-
káztathatja a másikat: erről an-
nyit hallunk mostanság. Házas-
ságkötés, gyermekek örökbefo-
gadása és hasonlók, amelyek
annyi szájtépést váltanak ki
Nyugat-Európában, nekünk ép-
pen nem esnek jól. Ilyen a ter-
mészetünk, na. Nem akarunk
senkit meggyőzni társadalmi
hasznosságról meg szocialista
erkölcsről, ők ezt így látják, mi
meg úgy, hogy ne lehessen.
Mert végső soron a Teremtés/a
Világszellem/a Nagy Plüssmaci
úgy rendezte, hogy az emberi
egyedek szaporodása, ergo a tár-
sadalom vagy a közösség fenn-
maradása két különböző nemű
ember igen szoros és rendsze-
rint kellemes kapcsolatának
eredménye. Még csak azt sem
állítjuk, hogy minden közösség
fennmaradása önmagában tá-
mogatandó (a rottweilereké pél-
dául bizonyosan nem), a humán
közösségeknél azonban a nem-
zeti megmaradás vérrögökkel
megszentelt és Trianonban meg-
csonkított satöbbi ideáján túl
van még egy egészen utilitarista
meglátásunk is: ki a franc fizet
majd társadalombiztosítást, ha
nincs gyerek? A társadalom/
nemzet/kosárcsapat csaknem
minden esetben kompromisszu-
mok finom összjátékán, a köl-
csönös megbecsülésen és a má-
sik szabadságának tiszteletben
tartásán alapul, a végletes meg-
oldások csaknem minden eset-
ben kerülendők, kivéve talán a
parkolóőrök megítélését. Tehát
sem táborba zárás, sem a „jár-
jon nekik is a családi adókedvez-
mény” magasztos egyszerűsége.
Ez önmegtartóztatást, belátást
igényel, amihez a jobbik ré-
szünk szükséges.

Meg egy pezsgőfürdő. Be is
megyünk: ott nyugodtan lehet
ropizni a vízbe, nem látszik.

– TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

A melegekrõl
A magyar wellness elkötelezett hívei vagyunk.
A magyar jóságérzet úgy fest, hogy elmegyünk
Harkányba, őszi holtszezonban, lehetőleg;
csevapcsicsát eszünk, igen jót. Aztán fürdünk. 

M

Az fix, hogy a Meleg büszkeség napja
többet árt a magyarországi közösség
ügyének, mint amennyit használ de ez
tényleg az õ dolguk: szabadság van,

mindenki ott vonul fel, ahol akar



Népszava újságíróit lehetőség szerint
nem nagyon részesítjük díjunkban,
hiszen a lapnál nincs túl nagy sport-

értéke a nyalakodási teljesítményeknek.
Most mégis nyomós okunk van arra, hogy
februári Cicusunkat a szellemi műhely
egyik kevésbé ismert alkotójának,
Podhorányi Zsoltnak adományozzuk.

Szerzőnknek azzal sikerült kitűnnie az
erős mezőnyből, hogy úgy nyalt, hogy köz-
ben másvalaki nyalakodását kárhoztatat-
ta, annak ellenére, hogy nyelvi kényezteté-
sük tárgya megegyezett. Hogy ki lehetett a
kényeztetett? Valaki, aki „teljesen azono-
sul miniszterelnöki mivoltával vagy tökéle-
tesen el tudja mindezt hitetni”. Igazából
nem derül ki pontosan, hogy Podhorányi
elsősorban Szulák művésznő nem kellő-

képpen kemény
kérdéseit nehezmé-
nyezi-e, vagy in-
kább azon van fel-
háborodva, hogy a
műsorvezető ügyet-

lenkedése rontotta az  amúgy zseniáli-
san szereplő miniszterelnökről a show
nézőiben kialakuló képet. Külön bája a
cikk on-line változatának az oldal tete-
jén megjelenő hirdetés: „Intenzív
nyelvi felkészítők” (mostantól Cicu-
sunk ajánlásával). 

A nemzet sajátos, botrány-show-
néző szubkultúráit megcélzó mi-
niszterelnöki vizit helyénvaló-
ságát egy pillanatig sem vonja
kétségbe emberünk, s őszinte
örömmel konstatálja, hogy a Balol-
dali Tigris „lubickolt a tévéstúdióban”,
és „szemlátomást élvezte” szerepét. S hogy
mennyire volt hiteles a show sztárvendégé-
nek emberközelisége? Tessék: „Lehet a
(békáktól ugyan megijedő, de a halálnak

kesztyűt dobó) gáláns úriember képén
szépséghibák után kutakodni”, „nem le-
het azonban elvitatni tőle a tudatosságot,
a meggyőző erőt, a gesztus hitelességét,
mellyel magánéletének egy szeletét a né-
zők kegyeibe ajánlotta”. Hát ilyen ember

volt Lenin.
– TURUL

urópában a legújabb fel-
mérések szerint soha nem
állt ilyen alacsonyan az

USA presztízse, a csillagháborús
program idején Reagan szalma-
bábuiból feleannyit sem égettek
el, mint az elmúlt pár évben a
Bush-babákból, a W betű pedig
egyenesen a Gonosz szimbólu-
ma sokak szemében. Nem vitás,
ez elsősorban Washington sara.
A neokon héják befolyása alá ke-
rült Fehér Ház Irakra gyúrván
magasról tett a nyugati szövetsé-
gesi rendszer alapját képező
NATO-ra, amelynek leértékelő-
dését biztosan jelzi a tény, hogy
immár Románia is bebocsátást
nyerhetett az egykoron exkluzív-
nak tekintett klubba.

Első látásra Magyarországon
is kifizetődő az Amerika-ellenes-

ség, hiszen a lakosság túlnyomó
többsége kifejezetten ellenezte
az iraki akciót és abban a ma-
gyar részvételt. Csakhogy van
egy jelentős különbség: a kérdés
itthon sokkal kevésbé mozgósí-
tó erejű, mint Nyugat-Európa

anarchopacifista és hatvannyol-
cas hagyománnyal megvert or-
szágaiban, így Spanyolország-
ban és Németországban, vagy a
ráadásként még némi gaulle-
izmussal is sújtott Franciaor-
szágban. A morális vagy nemze-
ti alapú Amerika-kritika itthon

nem befolyásolja a pártprefe-
renciát. Vagyis: bár Józsi bácsi
Csepelről, a Tanácsház utcából
mélységesen elítéli a Genfi Kon-
venciók súlyos megsértését az
Abu Graib börtönkomplexum-
ban, azért az eszébe sem jut,
hogy ne az amerikaiaknál Irak
kapcsán (is) hevesen pedálozó
emeszpére adja voksát.

Kérdéses tehát, hogy jobbol-
dalról hasznos-e tematizálni az
Amerikához fűződő viszony
egyes aspektusait – közvéle-
mény-kutatásokat böngészve és

belpolitikai hasznot remélve. A
kétharmados szabály miatt a Fi-
desz aligha bújhatott ellenzéki
mivolta mögé a magyar szállító
kontingens hazahívását követel-
ve, a Zengő-hegyi NATO-lokátor
ügyében pedig a lelkes környe-
zetvédők felkarolása előtt biz-

tonságpolitikai szempontokat is
illene figyelembe venni – no
meg azt a tényt, hogy az ügyben
még az Orbán-kormány hozott
döntést. Az aztán végleg egy ré-
buszba csomagolt enigma so-
kaknak, hogy a Fidesznek miért
kell a hátát tartania a folytono-
san vele takarózó hetilap vállal-
hatatlan megnyilvánulásai mi-
att – amely hetilap témaválasz-
tása alapján kis túlzással akár
Bejrútban is megjelenhetne, és
amelynek ismert publicistája
legutóbb például „jenki-negroid
pszicho-kulturális imperializ-
musról” értekezett. 

Új szavazatok szerzésére
nem, arra viszont annál inkább
alkalmas ez a vonal, hogy jelen-
tősen feljavítsa az Orbán Viktor
antiszemitizmusáról szóló, ma-
gas helyről súgott amerikai új-
ságcikkek termésátlagát. Más
befolyásoló eszközre ne is mer-
jünk gondolni a 2006-os kam-
pányban. Magyarország hosszú
távú érdekeinek sérülésére pe-
dig még annyira sem.

– BREZNÓI LÁSZLÓ
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Közhelyszámba menő megállapítás, hogy a vi-
lágon az elmúlt évtizedek legerősebb Ameri-
ka-ellenes hulláma söpör végig.

Józsi bácsi esete az USA-ellenességgel

Valami Amerika

Doromboló cicus-díjDoromboló cicus-díj

E

Kérdéses, hogy jobboldalról hasznos-e 
tematizálni az Amerikához fûzõdõ 

viszony egyes aspektusait 
– közvélemény-kutatásokat böngészve

és belpolitikai hasznot remélve

A
Milyen ember volt Lenin?



3 6

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

em hiszem, hogy perverzió
lenne, de valahogy mindig
valami kéjes bizsergés fut

rajtam végig a nyakamtól a jéger-
alsómig, amikor hivatásos forra-
dalmárok cikkeit olvasgatom a
Mértéktartóban. Egyszerűen
odavagyok azért a lánglelkű he-
vületért, amit a XXI. száza-
di sufragette-ek esélyegyenlőség
címszó alatt lejtenek. Szeretném
elöljáróban leszögezni a félreérté-
sek elkerülése végett, hogy tőlem
olyan távol áll a hímsovinizmus,
mint Corneliu Vadim Tudortól a
székelyföldi autonómia. Nem sze-
retnék állást foglalni sem az abor-
tusz mellett, sem ellene, mégis
azért idézzük szemünk elé azt,
hogy a terhességmegszakítást
megelőzi egynémely interperszo-
nális cselekménysorozat, amely
általában a sziameghívhatlakegy-
italra?-mondattal kezdődik és a
majdfelhívlak!-kal végződik.
Őszintén vallom Pandacsöki
Boborján ars poeticáját, misze-
rint mindenki a maga szerencsé-
jének a pogácsa. Mert, ha mán’
egyszer liberálisak vagyunk, ak-
kor legyünk liberálisak. Mind-
amellett „das ist ein unicum” az
is, hogy Vadkerti polgártársnő-
nek és eszmetársainak egy rugó-
ra járnak a tekervényei. Minden-
ről AZ jut eszébe. No, nem az,
ami az átlagpolgároknak konkré-
tan a kalapboltban, hanem az,
hogy a klerikális reakció már
megint máglyára akarja küldeni

a szende kis szüzeket. Persze
megszoktuk már, hogy időről-idő-
re fundamentalista liberálisok
egyházügyben kivágják a hisztit,
így már azon sem lepődünk meg,
hogy a Vatikánba látogató
üdülőprivatizátorok kioktatják a
katolikus egyház fejét a hogys-
mintről. Érdekes társadalmi je-
lenség a közép-európai Che
Guevarák másodvirágzása. Ők
még mindig az állam és az egy-
ház szétválasztásán szorgoskod-
nak. Ez olyan mintha az Egyenlí-
tőn vadásznánk jeges medvére.
Érdemes azonban a problémát a
gyökerénél fülön csípni (jókora
képzavar). Miért lehet az, hogy
egy egyházellenes vélemény mér-
téktartó lehet? Itt természetesen
a történelmi egyházakra tessék
gondolni. Ennek sok oka van.
Benne van Kádár puha diktatú-
rájának közösségszétverő politi-
kája. Benne van az, hogy a mai
Magyarországon a véleményvezé-
rek nagy része burkoltan vagy
nyíltan egyházellenes. Benne van
az az Európát is uraló vélemény-
monopólium, hogy az igazán
trendi, fancy, cool csávó vagy
csajszi nem lehet hívő. Mert aki
vallásos, az nem tudja igazán ön-
magát adni és főleg nem tudja
magát megvalósítani. Mindez egy
idióta szabadságeszmény torz
szüleménye. Persze ilyenkor
eszünkbe juthat az örökérvényű
falfirka: isten halott – Nietzsche;
Nietzsche halott – Isten.      – S. F.

Tavaly négyszer is előfordult, hogy egy-egy na-
pig nem vállalt terhességmegszakítást néhány
hazai kórház nőgyógyászati osztálya. (…) Kezd-
jük azzal, hogy a rendelkezés sérti a nők ön-
rendelkezését, törvény előtti egyenlőségüket,
az orvosi szolgáltatásokhoz való egyenlő hoz-
záférés jogát. (…) Szerintem durván sérül az
egyház és állam szétválasztásának, az állam vi-
lágnézeti semlegességének féltve őrzött szabá-
lya is. (HVG, Vadkerti Mária, 2005. január 8.)volt kommunista országok-

ban annyi ügynök leskelő-
dött, írt és/vagy találkoz-

gatott a maga tartótisztjével,
hogy a konspirált lakásbiznisz
vagy a golyóstoll-iparág (magyar
találmány) a gazdaság motorját is
jelenthette volna. Most többen
úgy gondolják, átlátnak a szitán,
noha ez a nagy vetkőztető show-
nak csupán előjátéka. A kineve-
zett szocialista műsorvezető
Burány szakértelmét jelzi, hogy
Péterfalvy lassan könyvet ír a
Tervezett törvénymódosítással az
adatvédelmi jogok ellen címmel. 

Hofi keménykedését abban
az időben nagyon értékeltük.
Rendszeres szilveszteri jelentke-
zésekor úgy szállt ki belőlünk a
görcs, mint ahogy a beszorult
feszítő testlehelet végre pát
mond. Több volt szimpla szóra-
kozásnál; szent áhítat és heves
igenezés uralkodott el a képer-
nyők előtt. 

Aztán Hofi a rendszerváltás-
kor meghalt – szakmai értelem-
ben legalábbis. Az elvtársak seré-
nyen átalakultak, ki ide lépett be
ki oda (az irányokat nemsokára
remélhetőleg látni fogjuk), a
nagy nevettetőnek azonban az új
helyzet valami miatt már nem
volt érdekes. Nem furcsa? Nem.
Aki hosszú évekig élvezhette a
gulyáskommunizmus szolgálta-
tásait, kiismerhette működési el-
vét. Sejthette, Hofira, Bródy Já-
nosra, Koncz Zsuzsára osztották
az elvtársak a kuktaszelep szere-
pét. Nyilván volt pár mondat ami

már nem fért bele, ezeket közö-
sen átbeszélték majd kihúzták.

Azért az érdekelne, hogy van-
e Hofi Gézának olyan közeli hoz-
zátartozója, aki jogosult és kellő-
en motivált arra, hogy utánanéz-
zen annak, vajon voltak-e ma-
gyar kollégái a Milan fedőnevű
szlovák spiclinek. Tartok tőle,
hogy nem voltak, nem kellettek.
A Mikroszkóp Színpad sztárjai
mellé nem szükségeltetett a BM-
es fiú, aki – ha kellett – tölcsért
csinált a kezéből. Lehet, hogy ezt
Pozsonyban vagy Moszkvában
nem nagyon értették, de hát
nem is arrafelé keresték akkori-
ban a legvidámabb alattvalókat. 

Egyetértés van abban is,
hogy a kor kulturális ideológu-
sának számító Aczél Györgynek
kiváló ízlése volt. Talán épp ne-
ki köszönhetjük, hogy Hofit
kaphattuk tőle nagy dózisban,
nem pedig Sas Józsefet. (Őt már
csak a főváros kulturális bizott-
ságának szocialista–szabadde-
mokrata többsége tartja élet-
ben nekünk.)

Nem tudok Hofira neheztelni.
Hasonlót nyújtott, amit ma ellen-
szél nélkül mondjuk Fábry.
Mindkét oldal elismeri, noha tud-
juk, melyikük merre húz(ott). 

Miközben a formálódó nagy
aktanyitogatásra készül az or-
szág, érdemes lesz majd azoknak
a hőscincéreknek is figyelmet
szentelni, akik akkor hatásosan
kritizálták a működő szocializ-
must, még sincs ott a nevük az ál-
landó megfigyeltek közt.    – A. B.

Te, igen te, figyelj!
Hofi Gézát is megfigyeltette a csehszlovákiai
kommunista titkosrendőrség, az StB – nyilat-
kozta szombaton a Pozsonyi Új Szónak
Bukovszky László, az ügynökiratokat kezelő
Nemzeti Emlékezet Hivatalának (UPN) egyik
vezetője. Elmondta, hogy Kelet-Szlovákiában
több titkos jelentést találtak a népszerű magyar
humorista műsorairól. (Népszabadság, jan. 24.)

NA

Che Guevara 2.0
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tt van mindjárt az az auto-
mata testvérpár, akikhez lát-
szólag nem tartozik szülő.

Egyedül nyomják be a résnyire
nyitott kaput, ha meg éppen
zárva van, majd jön valaki, aki
eléri a nyitógombot. Önállóan
vetkőznek és önállóan cseszik
be a ruhákat a szekrénybe. Az-
tán egy napon fény derült a fé-
kezős anyuka trükkjére. Óvoda
előtt nincs szabad parkoló, ezért
a lurkók a kocsiból épp csak ki-
szállnak, anyuka már el is pályá-
zott. 

Utódaim a vonulási techni-
kák közül a fontolva haladást
választották. A téli hónapokban
a „szorít a sál”, „nem kell kesz-
tyű” illetve a „fázik a kezem”
problémahalmaz emlegetésével
igyekeznek indokolni, miért is
nem képesek normális tempó-
ban haladni. Egyszer a kisebbik
még a „kő ment a cipőmbe” fi-
gurával is megpróbálkozott, de
persze nem kajáltam be. Aztán
a vetkőzésnél nyilvánvalóvá vált,
hogy nem kő, hanem üveggolyó
és nem ment, hanem még ott-
hon a bátyja helyezte bele gon-
dosan. Az utcán menés további
nélkülözhetetlen kelléke a bot,
ami a Macskafogó című rajzfilm
megtekintése utáni időszakban
többnyire gépfegyver, de mini-
mum puska, előtte még kard
volt meg ostor. A terminológia
olyan szempontból tök mind-
egy, hogy most is ugyanúgy
csapkodnak vele, mint régeb-
ben. 

A legszebb pillanat, amikor
búcsúzunk – és itt én másra
gondolok. A gyerekek tudják,
hogy ilyenkor jár egy oda-vissza
puszi. A kisebbik fiam azonban
egy ideje ezt elhárítja azzal,
hogy ma nem kell, mert nagyon
siet (ezt máskor soha nem
mondja), és beviharzik a cso-
portszobába. Úgy látszik, ezek a
rutinszerű mozdulatsorok sok-
kal fontosabb dolgok elől veszik
el az ő drága idejét. Vele szem-
ben a nagyobb fiú az intézmény-
ben töltendő 6-8 órát ebből a

bensőséges kontaktusból tölte-
kezve próbálja érzelmileg átvé-
szelni, ezért a honeckeri nyálas-
smár túró ahhoz képest, amit
mi ott nagy nyilvánosság előtt
napról napra előadunk. Egyéb-
iránt a csoportban az egyetlen
néven nevezett barátján kívül –
akit utál – egy kislány a játszó-
társa, saját elmondása szerint az
igaz szerelme (hoppá). Talán őt
akarja féltékennyé tenni… nem
tudom.

Persze ez az óvoda már nem
a hetvenes évek körjátékozós, a
kádári vonalra finoman ráhan-
golós, homogén közege. Fran-
kón begyűrűzött a multikulti.
Amerikai kislány, szandálhúzás
közben tolmácsol édesanyja és
az óvónéni között, szerb kisfiú
akcentus nélkül haverkodik, kí-
nai megjelenésű kisded (valójá-
ban japán) magyar betlehemes
játékban szittya angyalkát ala-
kít. Vélhetően a város vagy az
ország más szegleteiben sincsen
másképp, legfeljebb a csoportok

nemzetiségi összetétele változik.
A hiperkorrektség annyiban
még várat magára, hogy minden
gyerek ugyanazt a kaját kapja,
ha tetszik ha nem, és a babaszo-
bában való játék sem kötelező,
így nem adja meg a fiúk számá-
ra az ellenoldali orientáció lehe-
tőségét hátha-alapon. Lehet vi-
szont a közeli uszodában küzde-
ni az elemekkel, a logopédus pe-
dig házhoz jön. Ennek folyomá-
nyaként az ISO minősítés révén

a szülő űrlap kitöltésével érté-
kelheti a kisdedekkel bajlódók
munkáját, és ha jónak látja (per-
sze, hogy jónak látja) befizetheti
kicsinyét az óvodák között tur-
nézó bábosok aktuális előadásá-
ra. 

Két év referenciával a hátunk
mögött bizton állíthatjuk, a
gyermeki humor világában van
élet az esik a hó, fingik a ló, seg-
gen csúszik az igazgató előtt és
után is. A viccek kútforrása jól
tapinthatóan az óvodai csoport-
társ iskolás testvére. A rég lejárt

szavatosságú történetek 3-4 éves
korúak interpretációjában új,
más, és ha lehet ezt mondani, az
eredetinél nagyságrendekkel
szórakoztatóbb csattanót rejte-
nek. A nyuszi és a medve három
kívánságát teljesíti épp az arany-
hal. Eddig rendben. A nyuszi
kocsit és házat kér, a medve egy-
re több medvelányt. A poén –
mely megmutatja, hogy a gye-
rek számára a vicc attól vicc,
mert azt mondták rá – szó sze-
rint így hangzott: harmadszorra
a nyuszi azt kérte, hogy a med-
ve legyen kimpotens. És mit je-
lent az a kimpotens – érdeklőd-
tünk nagy tisztelettel. Hát azt,
hogy a medve ne tudjon majd
jól verekedni. 

Nem feledkezhetünk el a szó-
ban forgó intézmény személyi
összetételéről sem. Bizton állít-
hatjuk, a terület a gyengébbik
nem hundertprozent terrénu-
ma. Ezen a lényeget tekintve az
sem változtat, hogy egy hímne-
mű gondnokbácsi söpörgeti az
épület előtt a havat. A személy-
zet fegyvertára a biztató, noszo-
gató jó szón kívül egy konyhai
kenőkés. E két eszközzel min-
den probléma áthidalható. A
kés hegyével lehet sarat tisztíta-
ni cipőtalpról, csavarhúzásra is
alkalmas esetenként, és megol-
dást jelenthet az eldugult lefo-
lyó problematikájára is. Orbán
Viktor óta tudjuk: „a világ csak
felerészben adottság, csak fele-
részben a körülmények hatal-
ma, a másik fele: akarat.” Megy
is minden az óvodában, mint a
karikacsapás. 

Biztos információval rendel-
kezem arról, hogy lapunk széle-
sebb spektrumot fog, mint a fel-
sőoktatási intézmények törzskö-
zönsége. Itt az ideje hát a sztere-
otípiák lebontásának. Hogy
hogy jön ez ide? Az ismeretségi
körünkben óvodánk konyhás
nénije a legnagyobb Ufi-
rajongó. Újságunkkal a lencse-
főzelék mellé ez úton kívánunk
felejthetetlen pillanatokat. 

– AMBRUS BALÁZS

„A medve legyen kimpotens!”

Gyerekkel
az oviba be
Színházba már rég nem-, moziba is csak
hébe-hóba, óvodába azonban egy ideje napi
rendszerességgel járunk. Az ember legjobb
esetben is max. az általános iskolás évekre
emlékszik vissza, így az óvodai lét szülőként
újra átélhető. Kitűnő társasjáték. Sok érdekes
dolgot tanulhatunk abban a szűk idősávban
is, amíg leadjuk a reggeli órákban a kölköket.

I

Persze ez az óvoda már nem a hetvenes
évek körjátékozós, a kádári vonalra 

finoman ráhangolós, homogén közege.
Frankón begyûrûzött a multikulti. Amerikai

kislány, szandálhúzás közben tolmácsol
édesanyja és az óvónéni között, szerb 
kisfiú akcentus nélkül haverkodik...
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– Pontosan mit is terveztél Te
ezen? Mert mindent nem ter-
vezhettél!

– Tudod, ez úgy van, hogy fel-
kérésre szül az ember egy kon-
cepciót, azt az irodájával, a leg-
szűkebb körben átbeszéli, aztán
irányítani kezd. A monstre épí-
tészet nem demokratikus mun-
ka, százfős alkotói csapattal dol-
gozni, ütközni, akusztikusok-
kal, építészekkel, statikusokkal,
gépésztervezőkkel, díszvilágítás-
tervezőkkel, ajaj. A lágymányosi
híd és Ferihegy légcsatornájá-
ban áll a Művészetek Palotája,
ezer szempontnak kellett megfe-
lelni, száz rezonanciának ellen-
állni. Nemcsak alkotója vagyok
a koncepciónak, karmestere is.
Ez a legnehezebb, hogy kreati-
vitáson túl szervezőkészséged is
legyen, erőd is maradjon. Erre
vagyok a legbüszkébb: egyben
tartottam a tervet, meg a gárdát
is.

– Ekkora munkát kapni:
korai felvétel a Parnasszusra,
vár Gaudi, meg a többiek, és
most már mindig nagyot csön-
get a kassza? Vagy fuccs, mert
leálltál szöszölni?

– Nem, a magyar piacon nem
ez van. Hogy egy eszméletlen jó
házat tervezel, és aztán folyama-
tosan cseng a telefon. Nem, in-
kább az utóbbi az igaz, a fuccs.
Elhúz melletted az élet, egy
ilyen feladat ledugózza az ösz-
szes munkádat. Kiüt a piacról…

– …na bumm, nincs több
családi ház, neobarokk Pósa-

ház-áttervezés Veszprémben,
de lesz cserébe más, nem?…

– …persze, jönnek más típu-
sú felkérések, és ami érdekes,
hogy a sajátosan magyarral el-
lentétben dimenziót váltasz, be-
kerülsz az európai forgatagba,
és esetleg onnan találnak majd
meg. Ha erővel bírod… Én is
úgy élem meg, hogy hihetetlen
lehetőséget nyertem a pályáza-
tommal, ekkora munkám nem-
igen lehet már a pályán, száz-
évente egyszer építtetnek ekko-
ra kulturális komplexumot. 

– Azt hogy dolgozod fel,
hogy kívülről sokan „lebe-
tonkockázzák” a műved, s
hogy belül meg beájulnak,
olyan szép és hatásos? Csak-
hogy be már korántsem jut-
nak annyian.

– A legtöbb ember elég hamar
elintézi az épületet: autón, más
járművön zakatol el mellette.

– Miért nem terveztél szeb-
bet? Amit kilométerekről és
autóból is azonnal szerethet-
nek?

– Több oka is van. Egyrészt a
Nemzeti Színház eklektikus, fi-
nom tömege mögött csak az mu-
tat jól, ha egy masztaba tömbjé-
vel állok elő.

– Misztaba?
– Masztaba, egyiptomi sír. A

másik, hogy operai igényű fő-
homlokzatot az ember nem
építhet híd tövébe, ide értelmet-
len cizellált tömeget tervezni,
úgyis távolról néznek rá, tehát
minek? És még valami: jó pár

épület most nő majd ki a föld-
ből. Ha azok is elkészülnek,
masszív karéj veszi körül az ék-
szerdobozt. 

– Na jó, de az miért van,
hogy a valóban pazar koncert-
terem széksoraiba nem sike-
rült egyforma árnyalatú huza-
tot találni? Vagy ezek jelölt
székek? Odaül a tűzoltó meg
az orvos?

– Jovánovics Györggyel azt
találtuk ki, hogy mivel a gipszdí-
szek öntése se eredményez telje-
sen azonos árnyalatot, hát le-
gyen tarka a széksor is, mint az
erdei aljnövényzet, amit annyira
szeretek. Így lett, öt különféle
zöld bársonyt választottunk ki. 

– Te jó Isten, más meg azon
dühöng, ha nem talál teljesen
azonos színt!

– Áh, az én gondolkodásom
is barokkos, az ösztöneim is on-
nan valók, a házaim is ezt tükrö-
zik. Nem a jelenben élek, leg-
alább száz évvel hátrább. 

– Nem hisz téged a szakma
bolondnak, hogy ekkora
faxnit csinálsz a teremakuszti-
kából? Cipősdoboz betonból,
fából, rosszul nem szólhat,
ámen. Te meg röpködsz négy
éve New Yorkba…

– Amikor az ARTEC-hez elő-
ször elvetődtem a rajzaimmal,
és mögöttem billegett az Empire
State Building, és körbevettek
az amerikaiak, kipirosozták a
vonalaimat, hát olyan volt, mint
egy doktori védés. Russel
Johnson zengőkamrás rendsze-

re mégis megérte a munkát, a
sok egyeztetést, újratervezést.
Késhegyig menő vitát folytat-
tunk csak azon, milyen szögben
találkozik a zenekari árok és a
hátsó fal… Persze, hogy a szak-
ma hülyének néz. Egész évben
hangoljuk majd a mozgatható
kamrákat, mert ez a terem in-
kább hangszerhez hasonlít. De
bocsánatos a bűnöm, hisz isme-
rik a zenei vénámat, tudják, mi-
től vagyok flúgos. Mindegy, pár
igazi baráton kívül úgysincs Ma-
gyarországon építészeti kriti-
ka… Kocsis Zoli visszaigazolása
többet jelent, odaszólt
Johnsonnak, nem is nekem,
hogy „Russel, felejtsd el a luzer-
ni termedet.”

– Ez az agg úr hallaná a tu-
tit? Nyolcvan felett, meszes
füllel, dobhártyával, New
Yorkból?

– Russel három hónapja itt
bérel lakást. Érdekes, tényleg
nagyot hall, de a zenét másképp
érzékeljük, tökéletesen ért ő is
minden hangot. És három saját
nevelésű asszisztense segíti.

– Utolsó kérdés: csalódnék,
ha nem léptetnéd fel itt a kó-
rusod, amit eretnek építész-
ként vezetsz…

– Ó, jelentem: mindenkit
megelőzve december 11-én pró-
bát tartottam itt. Előtte csak
parkettás „basszisták”, meg jó
torkú vasbetonszerelők élvezték
a félkész hangzást. Én, a tervező
vettem el a terem akusztikai
szüzességét!

I N T E R J ÚI N T E R J Ú

2005. január 8-án Kocsis Zoltán intésére, Mozart-komponálta kottafe-
jek megszólaltatásával elkezdődött a Nemzeti Hangversenyterem
akusztikai hangolása. Rost Andrea énekelt, a Filharmonikusok ked-
vükre játszottak, a pózoló-fülelő Gyurcsány körül senki, Orbán, az
alapkősüllyesztő meg lépni nem tud a népektől. Egy nyaksálas bohém
építész pedig most is ott sertepertél, ahelyett, hogy elterülne a pasztell-
zöld bársonyszékben, és elégedetten csettintgetve lokátorozná körbe
gyönyörű, juharfa termét: ő Zoboki Gábor.FO
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