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Betépett ország
nemzet számára a 2005-ös esztendő legnagyobb kérdése,
hogy mit tud kezdeni a koalíció gyepűjére megváltóként
ereszkedő Gyurcsány Ferenc és tettestársai másképp gondolkodásával. Persze, tudtuk, hogyne tudtuk volna, hogy nem
minden az, aminek látszik. Az ország példának okáért nem a hazánk, hanem a nagy liberális füstfelhőben körbejáró spangli, körülötte mindenki sír vagy nevet, szív és hülyül, ahogy kell. Lyukig lent tartotta a slukkot a miniszterelnök is, láthatóan más tudatállapotba került. Az iraki invázióról a haza védelme, a határon túli magyarok eltaszításáról a felelős hazafiság jutott eszébe.
Ebből is látszik, hogy a baloldali retorikában csupán annyi elmozdulás történt a rendszerváltoztatás óta, hogy az öreg gasztronómus Kádár, aki csak élete legvégén vesztette el józan ítélőképességét, egészen közérthetően hazudott. Emlékszünk, a krumplileves legyen krumplileves. Hiba ugyan be-becsúszott, de legalább tudtuk, hogy a névadó ünnepség keresztelőt, az operatív biztonsági rendszabály fogaEgyenlõ elbánás
natosítása pedig lehallgatást jelen(lásd még: esélyegyenlõség)
tett.
A két éve tartó nagy közös lebegésaz, ha az egyházi iskolák
ben kezdenek elveszni morális fooktatóitól elvesszük az
gódzóink. Újra kell tanulnunk saönkormányzati
ját szimbolikánkat, memorizálni
fogalmainkat, átértékelni a művéintézményekben tanító
szetről alkotott korábbi képünket.
pályatársaikat megilletõ
Lássuk, miről is beszélünk. Egyenkedvezményeket
lő elbánás (lásd még: esélyegyenlőség) az, ha az egyházi iskolák oktatóitól elvesszük az önkormányzati intézményekben tanító pályatársaikat megillető
kedvezményeket. Magyar Bálint kristálytiszta logikája érhető tetten abban a felvetésben is, hogy a történelem tantárgy legyen fakultatív. Csak egy lépés választ el attól,
hogy Kossuth és Széchenyi be se kerüljön a diákok fejébe. Aztán jöhet az irodalom,
Berzsenyi, Arany, Krúdy.
A fejsze már a fák gyökerén – ha szabad egyáltalán ilyen klerikális, retrográd párhuzammal élni. A magyar liberális pártnak a karácsonyról sem a megváltó, de még csak
nem is a fenyőfa, csupán egy marék kékre festett gesztenye meg mogyoró jutott eszébe. Legalábbis az SZDSZ ebbe a képi világba ágyazott üdvözölőkártyával örvendeztette meg arra méltó környezetét.
A Gyurcsány-kormány deklarált célja az új szellemi térfoglalás. Hogy ebben a harcos,
kardozós átváltozó show-ban mennyi a szocialista ihlet, és mennyiben az olykor perverzitásig őszinte liberális holdudvar erőbefektetése, nem tudjuk pontosan. Abban
azonban biztosak lehetünk, hogy ez csak a kezdet.
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• Vége?
Szétesett a Kupa Mihály nevével
fémjelzett Centrum: a Harmadik
Oldal Magyarországért, a Magyar Demokrata Néppárt és a
Zöld Demokraták ugyanis 2004.
december 31-vel kiléptek a pártszövetségből. Erről a három szervezet elnöke, Gyenesei István,
Szabó József és Droppa György
karácsony előtt levélben tájékoztatta a Centrum elnökét (Népszabadság, január 4.)
Egy történet vége, brühühü.

A nevelőapám mindennek tud
örülni, főleg ha olyat kap, amire
éppen nagy szüksége van. Mikulásra zoknikkal leptem meg,
annyira boldog volt, mintha egy
hatalmas dolgot adtam volna
neki.
Neki (Medgyessy Péternek) hálás dolog adni, mert rettentően
tud örülni. Még akkor is, ha a tizedik kék pulóvert kapja. (Sorry
magazin 2004 december 21.)
Az egyik gyárilag naiv, a
másik csak egyszerű.

• Tornóczky Anitáék
karácsonya
A mi családunkban az egész ünnep a rokonlátogatásról és az
evésről szól.
Mindössze egy kikötésem van:
nem akarok fenyőfát díszíteni.
Szeretek gyerekként érkezni,
hogy ott áll már a díszes fa, na és
persze alatta az ajándékaim.
A Jézuskának viszont a mai napig írok levelet… a végére mindig
beleírom, hogy nem azért kérek
ennyi mindent, mert szerénytelen
vagyok, hanem azért mert egyrészt idén is jó voltam, másrészt,
hogy legyen miből választani.

• Csapás
Megjelent Z. Kárpát Dániel:
„Háborúk a vízért – a XXI. században” című könyve, mely a fiatal szerző negyedik csapása a
globalizációra és régóta várt, új
kötete. (Könyvajánló a Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
honlapján)
Nem szeretnénk most a globalizáció helyében lenni…

Tisztelt
Olvasóink!
Az UFI szerkesztési főosztályának terjesztési
alosztálya szíves elnézésüket kéri, amiért
decemberi számunkat
előfizetőink néhány nap
késéssel kapták kézhez.
Sajnáljuk, de a nyomda
és a posta ördöge megtréfált bennünket. A felelősősüket elfogtuk és
érdemeik elismerése
mellett más igen fontos
beosztásba helyeztük.
a szerk.
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• Fasiszta veszély
Félelem valóban és gyűlölet valóban van, egy szélsőjobboldali
fasiszta diktatúra rémképével
szemben, aminek a veszélyét a
Fidesz felfesti előttünk. A magyar politikai életben az ellenzék nem egy modern Magyarország érdekében követésre ajánlott másik alternatívát ajánl fel,
hanem egy soviniszta, nemzetiszocialista, antiszemita politikát.
A Fidesz népszerűségi visszaesése talán azt mutathatja, hogy a
letűnt szélsőjobboldali magyar
diktatúrát példaképül állító politikai vonal egyre kevésbé elfogadható a magyar politikai közvéleményben. (Dr. Tucker Tamás: A Fidesz a politikai vereség
felé című írása a stop.hu portálon, 2004. december 28.)
A Modern Magyarország elszánt harcot vív a sötétség erőivel.
• Kokain
A Fidesznek, amely gyalázatosan represszív politikát képvisel
ebben az ügyben, a legtipiku-

sabb támogatói a fiatal üzletemberek közül kerülnek ki. És persze azokból, akik üzletemberek
lesznek. Jogi kar, közgáz, business school. Ezeknek az embereknek lehet ismerni a társasági életét. Ki szokott Magyarországon
például kokaint használni? Nem
a proletariátus itala a kokain...
(Tamás Gáspár Miklós-interjú az
Index.hu-n, 2004. január 4.)
Polgári kokszosok, szevasztok!
• Magas percdíjak
Megölte anyját, mert sokallta
mobiltelefon számláját.
(Ma.hu, 2004. december 30.)
Sokkolt számla.
• Tolerancia
Itt az ideje a teljes önvizsgálatnak a nemzeti oldalon. Minden
talmit, minden hőzöngőt, karácsonykor keresztet állítót, buzeránst, műveletlen hólyagot,
akarnokot és ide is, oda is forgolódót ki kell venni.
(Csurka István, Magyar Fórum,
2004. dec. 9.,)
És mi a helyzet a pártelnökdrámaírokkal?
• Éles váltás
Aztán hirtelen egy éles váltás
következett, mert már hányingert kaptam attól, hogy mindig
több ezer csápoló kábszeres előtt
játszunk. Azt se tudták, mi van,
az is mindegy volt nekik, milyen
zenét hallanak, csak a lüktetés
kellett nekik. Szóval úgy döntöttem, igényesebb közönségnek fogok játszani – valahogy így jutott el az ATV-ig. Charly Nice,
azaz Szép Károly bemutatkozása a Szívmalomharc című új lemeze kapcsán a velvet.hu–n
(www.velvet.hu 2004. december 21.)
Csöbörből vödörbe.
• Fokozatosság
A folyó fizetési mérleg és az
államháztartás hiánya magasabb ugyan a tervezettnél, de a
maastrichti követelményeknek
megfelelő szintre csökkentésükre

2008-ig van idő. A szocialisták a
fokozatosság elvét követik, mert
a társadalom nem bírja el az
életszínvonal drasztikus csökkenését. (MTI-hír az MSZP évértékelő sajtótájékoztatójáról, 2004.
december 30.)
Ejj, ráérünk arra még…
• A gulyásagyú
Itt nem létezik semmilyen
katasztrófavédelem, de még
katasztrófa elhárítás sincs …
Tőlünk például elvitt a cunami
három kondér paprikáscsirkét és
száz adag marhapörköltet.
(RTL Klub „Özönvíz” Akták
különkiadás 2005. január 3. A
thaiföldi Gulyás csárda magyar
tulajdonosának nyilatkozata.)
Ötven adag bográcsgulyás pedig az eltűntek listáján szerepel.

Tisztelt
Olvasóink!
Lapunk előző számában
nyereményjátékot hirdettünk az UFi-ra decemberben előfizetők számára. Az akció keretében
három, egyenként
tízezer forint értékű
könyvcsomagot, az
Ulpius ház és a Vox
Nova kiadó kiadványait
sorsoltuk ki.
A szerencsés nyertesek:
Pápainé Lapu Éva,
Budapest; Dombai
József, Kaposvár;
Kertesy Szilveszter,
Budapest.
A nyerteseket postán
értesítjük. Gratulálunk!
A játék folytatódik,
a januári előfizetők
között is értékes
könyveket sorsolunk ki!

I N T R O
Ó . N A P L Ó

8 A nemmel szavazók

7 Adrian Nastase

a hónap nyertesei

a hónap vesztese

rnazárás után, az első
részeredmények megérkezésekor már országszerte hallani lehetet a csirkelábas szatyrok megkönnyebbült földre huppanását. „Hát
mégse jönnek!” – hangzott a
felszabadult sóhajtás sok milliónyi magyar háztartásban.
„Mi győztünk, ők maradnak”
– bújt össze sok nyugdíját,
TB-jét, munkáját féltő magyar. De a népszavazás okozta
bizonytalanság sokkját azért
csak lassan oldotta fel Hajós
András jópofasága. Végül persze ennek az igazi dilipofának a segítségével, azért újra
béke költözött az előző hetekben megijesztett magyarok
otthonába. Mindenki elengedhette végre görcsösen szorongatott munkakönyvét, ellazulhattak végre a kórházi ágyukhoz végsőkig ragaszkodók,
sok százezren fesztelenül várhattak újra a pénzes postást,
no és persze hátradőlhettek a
választások tisztaságát féltők
is.
Jöhet a Télapó!

arlamenti és elnökválasztás volt Romániában.
És mint minden rendes
kelet-európai választáson, itt is
vaskos meglepetés született. Az
első fordulót nagy fölénnyel
megnyerő Adrian Nastase és
pártja, a PSD, valamint a velük
választási koalícióban masírozó PUR már épp a tárcákat
osztogatta, mikor megérkezett
a második forduló eredménye:
Traian Basescu ledolgozva
nyolc százalékos hátrányát az
elnöki székbe röpítette magát,
illetve a választók őt. Elindult a
nagy számolgatás, és a végén
már-már egy óriási party volt
kibontakozóban (mindenki
mindenkivel, kivéve a nagyromániásokkal.) Végül győzött
a józan ész. Szegény-szegény
Nastasét meg minden addigi
szövetségese (partnere) elhagyta. Vigasztalást csak a parlament elnöki széke jelenthet neki, no meg az a tény, hogy Romániát továbbra is egy volt
kommunista fogja irányítani.
Hiába, Románia többet érdemel!

U

P

„A szerkesztő azt üzente” lok és mi történt a romániai

A kakas éve
kínai naptár szerint a
2005 a kakas éve. Bár sajnos gőzünk sincs, hogy
ez mit jelent, de azért jól
hangzik. És mit hoz a kakas
éve? Mi mást, mint hogy drágább lesz a kakashere-pörkölt,
no meg a csirke far-hát. De
többet kell fizetni a Camparinarancsért is, és az árzabáló
meg sehol. De az UFI januárban is segít kilábalni a totális
újévi letargiából. Utánajártunk, hogy ki lesz a köztársasági elnök, megvizsgáltuk, hogy
kikért rajonganak a mai fiata-
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választásokon. Az UFI kémei
jelen voltak Budapest utcáin
szilveszterkor, még egy kórházba is befeküdtek csak azért,
hogy megírják a magyar valót.
Kidolgozzuk a megoldókulcsát
az Élet + Vér egyenletnek.
Írunk a nagy visszatérőről, Tisza Istvánról, aki a ballib média minden támadása ellenére
ismét miniszterelnök lett. És a
legvégén kiderül az is, hogy mi
mit is értettünk a kakas évén:
Oli bácsi megírja a frankót a
franciákról, a januári yohelyünk Strasbourg, és bonuszként pedig interjút készítettünk de Gaulle egyik merénylőjével is.

Fogyassz és szavazz!
kórházprivatizációról és a kettős állampolgárságról tartott népszavazáson hárommillióan vettek részt. A karácsony előtt a Budakalász környéki üzletközpontokban hétvégenként több mint egy millióan fordultak meg.
Ezek a tények, amelyeken lehet keseregni. De mielőtt végleg eltűnne búsulójuhász-tekintetünk a
nemzet subája alatt, itt az ideje, hogy megértsük
az idők szavát. Szavazzunk hipermarketekben!
Ezt persze nemcsak a tömegdemokrácia irán- NOVÁK TAMÁS
ti mély elkötelezettség mondatja velem, hanem
ezt kívánja a köztársaság politikai, gazdasági, sőt, hosszú távú stratégiai érdeke is.
A választások lebonyolítását, ami akár több milliárdos kiadást is jelenthet, egész egyszerűen rá kell bízni a szupermarketláncokra. Ők
biztosítanák a szavazófülkéket – lásd próbafülke, a szavazatszámlálókat – lásd szabadnapos pénztárosok, illetve ők vállalnák annak
az országos számítógépes adatbázisnak a felállítását, amely biztosítaná, hogy senki se szavazhasson kétszer.
De miért vállalnák ezt a komoly költséget idegenszívű multijaink? Hát persze, hogy nem a nemzet, a demokrácia iránti tisztelet
nyitná meg a pénztárcájukat, még csak nem is annak az elenyésző
számú hippimagyarnak beetetéséért, akik csak a szavazás kedvéért
látogatnák meg a bevásárlóközpontokat. A profitéhes multik számára a legfontosabb érv az lenne, hogy cserébe a pártok szponzorálnák az áruházak leértékeléseit. Mindenki jobban járna. Egyrészt megkímélnénk több hektárnyi erdőt és több millió tonna nyomdafestéket. Nem beszélve a beszéd- és programírók hadáról, a kreatív- és kampánycsapatokról, a plakátragasztókról és
házbizalmikról, ők kampányelfoglaltság híján hazamehetnének,
vagy színes élőképekkel szórakoztathatnák a turistákat. A kultúra
és művészet függetlensége szempontjából is fontos mérföldkő lenne
ez, hiszen művészeinknek nem kéne aprópénzért feláldozniuk tehetségüket megalázó politikai haknikon. A csendes milliók pedig,
akiknek elegük van a politikai szócsatákból, az ízléstelen plakátokból, a tényekből és hazugságokból, végre megtapasztalhatnák a demokrácia mélyebb értelmét. Végre izgatottan várhatnák a választásokat és népszavazásokat megelőző végkiárusításokat. Egyet fizet,
kettőt kap! – csirkeláb akció az MSZP szponzorálásában. Fogytán
a nemzet! – szobamérleget minden magyarnak, fizet a Fidesz! Fűmag diszkont áron! – felét az SZDSZ állja. Kalap, kabát! – vegyen
egyet és szavazzon az MDF-re! Ágykeret, akciós erdélyi fenyőből,
szavazzon igennel a kettős állampolgárságra! A vásárlás nem jelentene automatikus választást is, az természetesen titkos maradna.
Fogyassz és szavazz! – így hívnák ezt a hazai fejlesztésű rendszert,
amely rövid idő alatt világkarriert is befuthat. Így a fejlődő országok
politikai kenőpénzei ennek az új rendszernek köszönhetően részben
visszavándorolhatnának az állampolgárokhoz. Persze ügyeletes
megélhetési politológusok hosszú és unalmas monológokkal fárasztanák a gyanútlan tévénézőt és hivatásszerűen aggódnának értünk
meg a demokráciánkért. De ezeken mi csak mosolyognánk.
Mert hülyék azért nem vagyunk!
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Mádl Ferenc és Szili Katalin. Cserélnek?

FOTÓ : MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD

demesül a nemzet „kegyelméből”.

Idén a köztársaságielnök-választáson a sor • Már tart az MSZP-n
belüli helyezkedés • Permanens kampány 2006-ig

Fejvadászat
Nem elég, hogy 2002-ben kétszer választottunk (parlamenti honfiúkat s -leányokat, illetve önkormányzatokat), nem elég, hogy 2004ben újra szavaztunk (európai parlamenterekről, kettős állampolgárságról, kórház-privatizációról), nem elég, hogy végigkísértük az
MSZP-n belüli kormányfőváltó csinnadrattát,
2005-re ugyancsak kijut a jóból.
dén köztársasági elnököt
keres, majd – egy takaros
belső kampány után – nyilván talál magának (nekünk?) a
koalíció. Aztán 2006-ban újra
választunk (parlamenti és önkormányzati embereket), vagyis idén ősztől megint halljuk
a kampánycirádákat – s lassan
beleőrülünk az egészbe. Pedig
az UFI-csapat aztán igazán szereti a politikát. Tényleg!
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Miniszterelnökünk, Gyurcsány Ferenc a karácsonyi ünnepkört használta fel, hogy a
Népszaván keresztül megüzenje: miután Mádl Ferenc mandátuma idén nyáron lejár, a kormánypártok saját köztársasági
elnököt választanak. Hiszen a
mai helyzetben „sem ok, sem
szükség, sem lehetőség nincsen
egyeztetni az ellenzék pártjaival”. Magyarul: kuss mindenki-

nek, majd mi megtaláljuk azt a
mókust, aki – Alkotmányunk
értelmében – „kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus
működése
felett”,
aki
főparancsnokoskodik a fegyveres erők élén, aki képviseli a
magyar államot, aki nemzetközi szerződéseket köthet a Magyar Köztársaság nevében, aki
kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek,
az európai parlamenti képviselők megválasztása, valamint az
esetleges országos népszavazás
időpontját, aki maga is kezdeményezhet népszavazást, felszólalhat a parlament ülésein,
aki érdemrendeket adományoz, vagy épp állami vezetőket nevez ki, illetve ment fel,
aki személyében sérthetetlen
(büntetőjogi védelmét külön
törvény biztosítja), aki – mai
áron – havi 1,3 millió forintra,
elnöki rezidenciára, két személygépkocsi használatára ér-

Erõnek erejével
Nincs azzal baj, ha egy koalíció
él az erejével, sőt azzal sincs,
ha államfőt választ (a parlamenti szabályok szerint ezt
akár egyszerű többséggel is
megteheti, ha másképp nem
megy). Miért is lenne. Csakhogy – jól emlékszünk –, azzal
kezdődött a 2002–2006 ciklus,
hogy „hozzálátunk a magyar
társadalmat végletesen szétszakító árkok betemetéséhez”. Azóta, lassan három éve várunk
egy apró gesztusra, egyetlen árkokon túli megoldásra, ami
végre felülírja a nyers pártlogikát. Sokszor sokan elmondták:
a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kapcsán például demonstrálhatta volna a politikai elit, hogy ismer
össznemzeti ügyeket. Mivel jelenleg az MSZP–SZDSZ kettős
uralja a hatalom bástyáit, neki
kellett volna egységkezdeményezőként fellépni. Nem tette.
S most, a köztársasági–elnökválasztáskor sem teszi, mert
„sem ok, sem szükség, sem lehetőség nincsen egyeztetni az
ellenzék pártjaival”. Pedig itt
van példának okáért Mádl Ferenc személye, a jelenleg legnépszerűbb magyar politikusé,
akit egyszer még – újabb öt
esztendőre – akár újra is lehetne választani. Igaz, az elnök világossá tette a Heti Válaszban:
„A törvény értelmében a köztársasági elnököt a parlamenti
többség választja, a jelölés is a
parlamenti pártok feladata.
Túl azon, hogy tőlük ilyen irányú megkeresés, felkérés nem
érkezett hozzám, a realitásokat
is érdemes figyelembe venni.
Ismerve a magyar politikai élet
két táborra osztottságát, azt a
fajta feszültséget, amely miatt
már a korábban konszenzust
élvező kérdésekben sem képesek a felek a párbeszédre, nehezen elképzelhető, hogy
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Jog, történelem,
erkölcs
Vagyis, úgy tűnik, Mádl Ferenc
kilőve. Ám akadnak olyanok,
akik egyértelműen „beleképzelhetők” az általa képviselt –
és mint mondtuk: népszerű –
államfői szerepbe. Akik ismerik az európai és a magyar jog
alkotásait és az alkotmányos
hagyományokat, akiknek nem
hiányos a történelmi műveltsége, tudnak mit kezdeni az erkölcs fogalmával, és – legalább
sorsfordító helyzetekben – cselekvőképesnek bizonyulnak.
Szinte magától előugrik emlékezetünkből Sólyom László, az
Alkotmánybíróság első elnökének neve, vagy a Teleki László
Intézet főigazgatójaként ismert Granasztói Györgyé, esetleg a tudományos akadémiai
elnök Vizi E. Szilveszteré.
Vagy épp a volt MTA-elnök
Glatz Ferencé, akit az UFI
megfigyelői ugyan többször
láttak már vezető szocialista
politikusokkal kvaterkázni a
somlói borvidék dűlőin, mégis
többször bizonyította, hogy
nem feltétlenül köti a párt álláspontja. Amikor például az
MSZP anti-antiszemita csoportja két éve tiltakozott az ellen, hogy utcát nevezzenek el
– a Horthy-korszak több kormányában vallás- és közoktatásügyi tárcát viselő történészakadémikus – Hóman Bálintról, Glatz a nyilvánosság előtt
is le merte szögezni: Hómantól
távol állt az antiszemitizmus; a
zsidótémát – egyébként megkérdőjelezhető módon – azért
tartotta napirenden, hogy kifogja a szelet a nyilasok vitorláiból, 1942-ben azonban elhatárolódott a náci fajelmélettől
és faji uszítástól.
2005. JANUÁR

Bukók és buktatók
Az MSZP főerői áprilisra ígérnek végleges, kongresszusi
döntést a leendő államfőaspiráns személyéről. Egyelőre –
ahogy mondani szokás – nem

nem képviselte a párt „két
nem”-es álláspontját – továbbra is Szili Katalinban látták
meg a posztmádli kor majdani
arcát. A házelnök ambícióiról
sokat elárul, hogy karácsony
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ugyanaz a személy megfeleljen
két, időközben megváltozott
többségű Országgyűlésnek. (…)
Amikor 2000-ben felkértek, nehéz mérlegelés után eleve egy
ciklusra vállaltam a jelölést”.

Glatz Ferenc, akit az UFI megfigyelõi ugyan
többször láttak már vezetõ szocialista
politikusokkal kvaterkázni a somlói borvidék
dûlõin, mégis többször bizonyította, hogy nem
feltétlenül köti a párt álláspontja
cáfolták, de nem is erősítették
meg Glatz esetleges jelölését,
bár tudomásunk szerint továbbra is számolnak vele.
Csakúgy, mint Medgyessy
„Árokbetemető” Péter bukott
miniszterelnökkel, és akadnak
olyanok, akik – annak ellenére, hogy a kettős állampolgárságról szóló népszavazáson

előtt már olyasfajta, középre
húzó gondolatokkal bátorkodott előállni – ugyancsak a
Népszavában –, mely szerint:
„Elfáradtunk. Türelmünket,
toleranciánkat, egymás iránti
szeretetünket kezdik ki az elmúlt időszak történései. Indulatok, érvek, indokok jobb- és
baloldalról, pedig be kell lát-

nunk ennek a rosszemlékű népszavazásnak csak vesztesei vannak”.
A „nemzetegyesítő” Szili Katalin-kép azért torzul némiképp, ha előidézzük a politikusnő augusztus 24-i bejelentését:
„hogy az együttműködés zavartalanságát, és tényleg csak és kizárólag az ország érdekében
történő tevékenységet segítsem
elő, én a mai napon benyújtom
az igényemet arra, hogy indulhassak pártelnökként”. Majd
amikor megérezte, hogy csak az
esélytelenek nyugalmával indulhatna Hiller István ellenében,
rögvest visszalépett, hogy elkerülje a kolosszális bukást – és
indirekte beajánlkozott kvázipártatlan
államfőjelöltnek.
Gyurcsány Ferenc eztán sem
tett le arról, hogy újabb sebet
ejtsen – a „pártunkkal és kormányunkkal” szembe-szembemenetelő – országgyűlési elnökön. Környezetéből bedobódott
a köztudatba Göncz Kinga szociális miniszter neve, aki szintén
hölgynemű, a népszerűségi listákon 1-2 százalékponttal előzi
meg Szili Katalint, és az MSZPben úgy tartják róla – a párt
honlapjának fórum rovatát
idézzük – „Árpi bácsi lánya szerény, okos, művelt, van benne
empátia. Szóval akár MSZP-tag
is lehetne”. A bátrabb balosok
ugyanakkor Princz Gábor
Postabank-exvezér jelenkori
ügyvédjét, a volt igazságügyi miniszter Bárándy Pétert is az esélyesek között emlegetik, sőt, a
még bátrabbak (más olvasatban: az elvtelen kirakatpolitika
barátai) Szabó István filmrendező arcképét is felfestették a jelölttablóra. Valószínűsíthető,
hogy Göncz, Bárándy vagy Szabó személye a szabad demokratákat is kielégítené – mert ez
már csak így szokott lenni.
Nekünk viszont Mádl kell, ha
nem személyében, legalább habitusában!
Igaz, mi nem szavazhatunk.
– B. D. S.
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Tizenöt másodperc hírnév • A tévéből jött emberek

Sztárok mindig is voltak, mindig is lesznek. A legszembetűnőbb viszont,
magától értetődően, a jelenkor sztárvilága – valahogy nehéz elhinnünk,
hogy volt még egy olyan kor, amelyet ennyire meghatározott volna az,
hogy napról napra új és új idegeneket fegyverzünk föl a családtagoknak
járó figyelemmel, érdeklődéssel és… sajátos törődéssel.
Törõdés
A sajátos törődés ebben az esetben pénzt jelent. A pénzt emelt
díjas sms-ek, sztármagazinok,
lemezek, fitneszkazetta, a sztár
által reklámozott narancslé
megvásárlásával szurkoljuk le.
Ez pénz, ami elindul. (Töredéke
sem érkezik a címzetthez, de erről majd később.) Sztárokkal való törődésünket kifejezhetjük
egyszerű tévénézéssel ez az
AGB Hungary, majd a hirdetők
segédletével – szintén pénzzé
8

alakul át, amely ugyanúgy a
rendszerbe kerül. Hogyha azt
hisszük, hogy ebben az esetben
a mi oldalunkon nem mutatkozik anyagi kiadás, akkor tévedünk: a hirdetők ugyanis nem
szeretetből hirdetnek… Ördögi
kör, erre szokás mondani – viszont olyannyira szokás, hogy
ennek taglalásától el is tekintünk, és fókuszáltabb tárgyunknak inkább magukat a sztárokat, típusaikat, a sztárcsinálási
intézmények fajait választjuk,

mintsem magát a gépezetet. A
cél emitt csak annyi volt, hogy
bemutassuk: a sztárok szakaszai ugyan a körforgásnak, de
csak összességében, és nem
egyenként pillérei a rendszernek. Olyan, emelt díjas sms-telefonszámok halmaza csupán,
amelyekhez arcokat rendel a
média. Tamagocsifigurák, amelyeket etetni kell, egy-egy általuk reklámozott szolgáltatás
igénybevételével, egy-egy újság,
könyv elolvasásával, tévéműsor
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XXI. századi
ikonok: sztárvilág
Magyarországon
megtekintésével – de élettartamuk már a közgáz másodév-ében megtanulható marketingképletek segítségével kiszámítható.
Rövid történet
A Sulinet honlapján Hemrik
László ír a sztárkultuszról. Jézus
Krisztus szupersztár címmel ellátott vezérgondolatával, miszerint, természetesen sokszoros áttétellel ugyan, de az első per. def.
sztár maga Jézus volt – lényegében nem vitatkoznánk, bár nem
biztos, hogy helyes (a sztárvilág
által leginkább megcélzott) tinédzsereket efféle felütésekkel
gyomrozni. Ezek a gyerekek már
nem nagyon láthatták a kereskedelmi tévék előtti Magyarorszá-
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úgynevezettnek mondható) média nagyobb sebességre kapcsolt.
Elég csupán a gőzmozdony feltalálására (1817) gondolnunk.
A vonat nemcsak árucikkeket,
utasokat vitt egyik helyről a másikra, de mivel a hírek is gyorsabban terjedtek általa, a világ megtette az első lépést a médiaglobalizáció felé.
Hollywood az első világháború alatt, a frontokon keletkezett
felvételekből, az azokon egy-egy
pillanatra megjelenő emberek,
hősök hátországbeli népszerűségéből következtethette ki, hogy
nem elég a jó cím, a jó történet,
a jó megvalósítás, és nem elég a
jó színészi játék sem – a mozinézőknek talán filmek, de a
népnek: sztárok kellenek. Amit
akkor és ahogy kitaláltak, fő vonalakban azóta sem változott.
Nálunk viszont igen
Magyarországon 1997-tel új időszámítás kezdődött, már ami tárgyunkat illeti. A kereskedelmi televíziók pályára állásával valóságos sztárkeltetők kezdték meg
munkájukat, amelyek a nyugati
és a környező országok kereskedelmi adóinak tapasztalatait is
felhasználták (régiónkban több
állam nálunk évekkel korábban
adta ki a frekvenciaengedélyeket). Az első években a hagyományosnak mondott találunkvalakit-betesszükkvízbe-elv érvényesült – ez az időszak még nem borította fel az ún. sztárhierarchiát.
Minden sztár, talán mondható

Paganini: a sztárvilág
első áldozata?
z 1782-ben született hegedűzseniről azt tartják,
hogy ő volt az a sztár, aki
már a XIX. században egy mai
sztár megpróbáltatásain ment
keresztül. Természetesen a hegedű virtuóza volt – ezt hamar
szögezzük le. Gyermekkorát

A
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szinte háziőrizetben töltötte –
szülei, miután fölfedezték gyermekükben az aranytojást tojó
tyúkot, napi 10-12 órát gyakoroltatták (vö. Michael Jackson).
Zsenije vitathatatlan volt, és
már nagyon fiatal korában rengeteget koncertezett, rengeteg
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got – egész egyszerűen vitatható
pedagógia egy ilyen megállapítás
a helyzet részletesebb, árnyaltabb ismerete nélkül, egyrészt.
Másrészt a sztár fogalma, az utóbbi évek burjánzása miatt, olyanynyira inflálódott, hogy nehéz egy
ilyen megállapítást a blaszfémia
gyanúja nélkül tenni – tény, hogy
a szerző maga is megkísérli kiverni a jelzőkarókat.
Nem eretnek gondolat a történelemben keresni figurákat,
akikre ráillik ez a megnevezés.
Elég csak lecsupaszítani a ma ismert sztárfogalmat: a sztársághoz, egy ideje tudjuk, szakma,
szakterület, tehetség nem föltétlenül szükséges, kell viszont,
hogy szóhasználatában, vérmérsékletében, műveltségében indíttatásában, céljaiban, öltözködésében (stb.) valamely (horizontális, vertikális vagy akármilyen
alapon szerveződő vagy akár
még meg sem szerveződött!) társadalmi bázis magára vagy elképzelt magára ismerjen. Ha a történelmet nézzük, rengeteg, ennek
a definícónak többé-kevésbé
megfelelő személyiséggel találkozunk – szinte az egyetlen feltétel
az, hogy tömegek állnak mögötte. Vallásmegújítók, népfelkelések vezérei, már életükben elismert filozófusok – mind-mind
sztárok voltak a maguk módján.
A maihoz inkább hasonlító
sztárfogalom akkor kezdhetett
kialakulni, amikor a technika
fejlődése következtében az (akkor még, mai tudással csupán

így, szekunder sztár volt, mert másodsorban sztár, és ültessük a
primér módon sportoló, színész, gyakorlatba Andy Warhol elvét:
zenész, riporter, műsorvezető. valóban adjuk meg mindenkinek
Aztán 2002-ben a tévék elővették a tizenöt percet. A show-kban
a nyulat kalap(közben jelentból. A nyúl fekezett a konkuhér volt, nagy és
rens csatorna
A kereskedelmi
testvér. A Big
műsora
is,
televíziók pályára
Brother című
amely egyébállásával valósáműsor folya m
ként, magyar
holland licen- gos sztárkeltetõk
licenszként sikesze, miután beres volt Horvátkezdték meg
járta az egész viországban is) armunkájukat
lágot, megérkechetípusok küzzett Magyarordöttek egymásszágra. Ennek a
sal, archetípus
műsornak az alapvető szellemi győzedelmeskedett. Az archetíigénye maga az asztalbontás volt. pus (parasztmadonna) megtesteFelejtsük el, hogy a sztár csak sítőjének élete azóta darabokra
pénzt keresett. Európai turnék,
udvari megbízások, lekottázhatatlan előadások; az ifjú hegedűtitán körül valóságos sztárkultusz bontakozott ki, amit a
talán az elmulasztott gyerekkor
miatt érzékeny idegzetű Paganini nehezen viselt. Legendákat
terjesztettek róla (ördög bújt a
hegedűjébe, az egyik húrja egy
volt menyasszonyának zsigereiből készült, stb.), és halálában is
pénzt termelt. Ekkor, 1840-ben,

halálakor olyan tömeghisztéria
tört ki, hogy konzervált holttestét még két hónapig jegy megváltásával lehetett megtekinteni
– meg is tették, tízezrek. Az egyház, az ördögös mendemondára hivatkozva egészen 1876-ig
nem volt hajlandó keresztény
temetéssel búcsúztatni, és amikor ezt megtette, az egész Paganini-vagyont kérte cserébe. (Erre mondanák ma, hogy a jogdíjakat.)
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hullott, a hölgy egyik pszichiátertől jár a másikig. A többi szereplő, néhány haknira vagy
barkácsműsorra való hagyatékkal együtt szintén eltűnt a sülylyesztőben. Néhányan olykorolykor még felbukkannak, nem
feltétlenül a népszerűbb, hanem sokkal inkább a Magyarországon általánosabban elterjedt
archetípusok arcemberei (nagy
különbség!).
A Big Brother és kistestvérei
óta országunkban művész megszólítás jár egy egylemezes fiúcsapat balról a második tagjának, színésznőként mutatkozik
be egy szappanopera-sorozat ejtett tinisztárja, és még az is megesett, hogy egy primér módon
humorista, elvileg értelmiségi
hetihetes-szereplő kiejtett a száján egy ilyen mondatot: „Milyen
író az? Mennyibe fogynak a
könyvei? Az enyém huszonötezerbe!” – miután az illető szerző kritizálta a műsort a legnagyobb példányszámú irodalmi
hetilap hasábjain. Az azelőtt is
sztár – ma is sztár sztárok soraiban is szörnyű kór dühöng. A
Nemzeti Színház szerződéses színésze, az egyik legnagyobb tehetségnek tartott Stohl András egy
átverőműsorban rezzenéstelen
arccal hazudik orbitálisat majd
egy telefoncég megrendezett hakniján, a szervezők kérésére, egy
új telefonért cserébe kalapáccsal
veri szét a felesége készülékét. Az
Index (és még más orgánumok)
Az 50 Legirritálóbb Magyar című szavazásához Verebes István,
kifejezetten és nem véletlenül neves színházi rendező a következőképpen szólt hozzá: „az index
lassan elszégyellhetné már magát mindenre kiterjedő vacak és
igénytelen nyegleségéért / vagy
ha nem, tegye föl szerkesztőinek
nevét is a szavazólistára / illetve
mégse, mert fölösleges / a kutya
sem ismeri őket”. Ja, hogy valaki
valamit nem ért? Hogyan lehet
egy színházi rendező vezérlő csillaga az ismertség? Hát ezt teszi a
sztárvilág.
10
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A megvalósult sztár
Ha már az archetípusok teszik
sztárrá a sztárt, rajzoljuk meg a
sztár archetípusát. Kezdőként
huszonéves, szép példány. Haladóként (pályaváltóként) max. ötvenes, és nem sokat beszél arról
a tevékenységről, amiben eredetileg híres lett. A fogai épek (nem
föltétlenül kell: félmillió forint
elenyésző tétel a sztárcsinálóknál). Új szó, bevállalós. A hirdetők a vidámságot ajánlják termékeiken keresztül. A sztár tehát
mindig vidám, nem omlik össze.
Ha mégis, az, bár egy időre
megint érdekessé teszi, többé
nem jó reklámhordozó, napjai
meg vannak számlálva. Véleménye píszí. Simul. Nincs véleménye, hacsak nem az a szerepe,
hogy meglepő véleményei legyenek. Ez a kezdő sztár beugrója.
A beérkezett sztárnak: mindenről legyen véleménye. Értsen
a borokhoz, a főzéshez, festményekhez, a csipkeveréshez,
mondja sokszor azt, hogy wellness, az átlagembernél meghittebben töltse a karácsonyt (öt
éven belül fenyőünnepet) és tartson lovakat. Legyen véleménye a
rászorultakról, sajnálja őket. (Érdekes volt valamelyik valóságshow-ban az SZDSZ-es pártzenekar Pa-Dö-Dő szereplése. Falusi

Mariann a cigányviccekről és az
előítéletekről tartott húszperces,
összevont szemöldökű expozét
szomorú paciszemekkel – nem
gondolván arra, hogy a rendszerváltozás hajnalán ők maguk is
meglovagolták az előítéletek kínálta népszerűséget: „Bye-bye
Szása, rossz voltál velem, elmentél és azóta az órám keresem”;
ill. „…a vodkát nyelem”. Kérdezhetnénk: miért, az oroszok roszszul bánnak a nőkkel, órákat
lopnak és sok vodkát isznak?)
Lakberendezővel rendeztessen.
Vagy: NE használjon lakberendezőt, hanem önmagát valósítsa
meg a falak között.
Kettéosztott
sztárvilág I.
Ne ragadjunk le a valóságshow-k
sztárjainál, azok majd csak úgy
elmúlnak. Ők ezekben a zárt
légterű műsorokban születnek,
és az utcán múlnak el. Ezen
adóknak vannak (ideig-óráig)
maradandó sztárjai is: egy-egy
híradós műsorvezető például.
Viszont általános jelenség, hogy
a két fő kereskedelmi tévé kettéosztja a sztárvilágot. Vannak a
„mi sztárjaink” és vannak az
„övéik”. Az egyik tévé évösszefoglalójából, amelyben az elmúlt év „sztárcsecsemőit” vették

sorra, természetesen kihagyták
a konkurens adó híradósműsorvezető-párjának tavaly született gyermekét. Egyszerű működés ez: az egyszerű említés is
erősíti a kultuszt, és hát „azokat” ne erősítsük. Még akkor se,
ha a házaspár egyik tagja történetesen évekig vezette a mi híradónkat is… Amikor az egyik
valóságshow-szereplő átigazolt a
másik tévéhez, az előző kenyéradónál már nem számított sztárnak, így a régi valóságshow emlékműsorára sem hívták meg.
Ellenfél lett. Még megkérdőjelezhetetlen fontosságú, az egész
nép által sztárnak tartott személyek is feketelistára kerülnek az
egyik adónál, amint szerződést
kötnek a másikkal. A pályafutása alatt (a világ sportéletében
egyedülálló módon) valamennyi
címet elnyerő Kovács István neve például még utalásképpen
sem hangzik el a konkurens adó
bokszműsoraiban.
Kettéosztott
sztárvilág II.
Természetesen a politika is kreálja a maga sztárjait. Mivel a
sztárok világa a médián keresztül működik, a hazai médiában
pedig sajátos (talán sajátosan
magyar) helyzet uralkodik, ez
érdekes, ha a hazai politikai
sztárok világát vizsgáljuk. A médiában tapasztalható baloldali
túlsúly következtében a baloldali sztárok általánosabb, „össznépi” sztárok, és a jobboldali szavazók sem utasítják el őket
(csak a legkirívóbb, a valahova
leglátványosabban beállt sztárokat – de ezek a pártművész-,
pártújságíró-sztárok ettől még
össznépiként viselkednek). Javarészt ők uralják a kereskedelmi
tévék reggeli műsorait, vetélkedőit sztárvendégként, és eredeti
tevékenységük egyre inkább háttérbe szorul (vagy tudja valaki,
mikor jelent meg a legutóbbi PaDö-Dő-lemez?). A jobboldali
sztárok marginálisabb tényezők
a hazai sztárvilágban. Természe-
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tesen itt is szép számmal vannak
elhanyagolható tehetségű, ebből
a „szűkebb merítésből” is okosan profitáló személyek, a jobboldali sztárok mégsem elsősorban sztárokként jelennek meg,
és talán az eredeti szándék (valahol csak kitalálták valakik, hogy
ez meg ez jön erre meg erre a
rendezvényre, szerepel ebben
meg ebben az újságban) is ez
volt. A baloldali médiatúlsúly
következtében frusztrált jobboldal kevés sztárt tud felmutatni,
de azok nagy része nem alanyi
jogon szerepel a közéletben. Észre lehet venni, hogy egy, a jobboldallal szimpatizáló sportoló,
színész, zenész karakterében
mindig a sportoló-ság, a színészség és a zenész-ség dominál inkább, mint sztársága vagy akár
jobboldalisága. (Természetesen a
baloldali média érdeke éppen
ennek ellenkezője, hogy ti. ezek
az emberek elsősorban jobboldaliként jelenjenek meg, és szakmai múltjukról kevesebb szó essen – tanulságos volt 2002 tavaszán a Kovács Istvánt szinte politikusként beállító, Gyárfás Ta-

Sztárchat
Amit a sztárok fontosnak tartanak – egy kis
csillag-élet a
www2.chat.hu-ról,
nókomment jelleggel.
Konta Barbara:
[Hunok Ura] ¤¤Szija Barby:-) Te
szokatad is nézni a CARTOON
NETWORKOT?;???
[Konta Barbara] A Sport1 utan
a kedvenc csatornam :)
[Jack Daniellll] Szoktál Happy
meal menüt kérni mc donald'sban?
[Barbara] IIiiiimaadommmm!
(Sajtbirgeres valtozatban)
[_srac17!!]
Hétköznapokon
sminkeled magad?
[Konta Barbara] Hetkoznap so-
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más által készített interjú a Napkeltében.)
Ahonnan baj
Persze nem kötelező részt venni
a játékban. Semmi szomorú juhászgyulás nincs a dologban, de
ítélni valóban az idő fog. Hogy a
társadalom többségének az a 15
perc sem adatik meg – nem biztos, hogy sajnálandó. Mennyimennyi pszichiáternél eltöltött
óra, neki leszurkolt pénz, menynyi idegen ember lihegő érintése
– sok kellemetlenséget megspórol, aki csak a dolgát teszi. A
sztárok 90%-ának három évvel a
15 perc után már nincsen sem-

denkit érintő közügy lesz, az a
pont már itt van, a szemünk
előtt. A hirdetők fogyasztói bázisának növelése érdekében
ugyanis egyre agresszívabban
szólíttatnak meg a tizenévesek.
Betagozódnak a médiatársadalomba, és leülnek tévét nézni.
Ma már minden nap látható valamelyik kereskedelmi adónkon
fedetlen női felsőtest este fél
nyolc előtt – ami természetesen
szép dolog, de elkeserítő tény,
ha arra gondolunk, hogy gyermekeink ilyen médiakörnyezetben kénytelenek szocializálódni.
Az új év első napjaiban, mindjárt a fél hetes híradó után az

Amikor az egyik
valóságshow-szereplõ átigazolt
a másik tévéhez, az elõzõ
kenyéradónál már nem
számított sztárnak
mije, se pénze, se ismertsége, se
hídja az előző élethez. Tehát mehet mindez nélkülünk. Ahonnan viszont mégis közügy, min-

egyik adón bemutattak egy huszonegykét éves lányt (persze
félpucéran), aki nyíltan vállalta,
hogy a hazai pornósztárok álta-

ha (csak, ha fotozasom, vagy ha
forgatasom van)
[herpesz] Barbi mit szólsz hozzá
hogy a csajoknak barnán, a srácoknak szokén tetszel jobban:?
Legalábbis ezt olvastam a
Cosmóban...
[Konta Barbara] En nem hallottam ezt... bar most a ketto kozt
vagyok, szokesbarna.
[Konta Barbara] Csakis nadrag!
Szoknya soha!
[[gunci] Mit szoltál hogy megnosült a Kimi?
[Konta Barbara] Jobban járt volna velem, mint Miss Skandinávval, de legyen boldog… Fő az önbizalom :)
[_srac17!!] Mi a kedvenc olvasmányod?
[Konta Barbara] Ha van idom,
akkor sporttal, vagy asztrologiaval kapcsoaltos konyveket olvasok…

Balázs a Balázs
showból
Kaw01] komolyan drogozol?
[Balázs] Nem drogozom, de regen sokmindent kiprobaltam.
[Jin-e] te szellemileg visszamaradott vagy?
[Balázs] Hat.. igen. Kicsit
retardalt. De ez a fajta orulet
kell is ehhez a szakmahoz.
Tökmag*12] Szűzességed mikor vesztetted el? :D
[Balázs] 15 eves voltam es egy
23 eves no kegyetlenul kicsinalt :)))
[noricica03]voltál
szavazni??:))
[Balázs] Nem mentem el, mert
ertelmetlennek talalom, hogy
egy egesz nemzetet erinto
kerdesbol
partpolitikai
kerdest csinalnak.
[Hunok
Ura]
/Szija
Balázs,neked is a CARTOON

lános, kereskedelmi tévékben folyó sztárolásának (Michelle Wild
pl. egy női lapban már szerelmi
tanácsokat is ad, és elítéli a
prostitúciót…) hatására kezdett
pornófilmeket forgatni. A felkonferáló szöveget (amelyben ez
a megállapítás hangzott el), inkább csillogó szemmel, mint
rosszallással mondta el a műsorvezető. De vannak még érdekesebb dolgok is: egy tinédzser, ha
óvatlanul este hét körül néz tévét, már abban is szakértő, hogy
milyen zöldséget kell fogyasztani ahhoz, hogy jó ízű legyen az
ember ondója. Persze ez inkább
médiakérdés, mint a sztárokhoz
köthető jelenség, azonban fontos rákérdezni, hogy ha a sztár a
sztárt felvezető termék trójai falova (ez a legfontosabb elve a
sztárcsinálásnak már Charlie
Chaplin óta), akkor nemhogy tehetségtelen senkik, de pornószínésznők, jogerősen elítélt bűnözők össznépi és megkérdőjelezhetetlen sztársága révén mi minden kerül be látensen a felnövekvő gyermekek – a jövő Magyaror– S. H.
szágának – tudatába.
NETWORK
a
kedvenc
csatornád?:?\
[Balázs] Nem, a Private Gold
[Ató papaaa] Egoista vagy, vagy
igen?
[Balázs] Egoizmus kell ehhez a
szakmahoz, akinek nincs, az
ne is probalkozzon. Persze az
ego az egy nagyon rossz dolog,
mert tevutra viszi az embert.
Árpa Attila
[copymaster] attila, milyen végzettségekkel kerültél az rtlhez?
[ArpaAttila] érettségi :)
[Cukahara] Milyen drogokat
szedsz?
[ArpaAttila] amihez ingyen
hozzáférek
[Réka777] gyereked(id)?
[ArpaAttila] fuxk knows
[!zSeNIKe!] Karrier elobb,
utánna a család?
[ArpaAttila] si!
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Tisza István a lovát ugratja • Öt évvel később visszajött

Választási
vereség
száz éve
Melyik magyarországi országgyűlési választás
hozta a legmeglepőbb eredményt az elmúlt
száz évben? Nos, bármire is gondolt a kedves
olvasó, a helyes válasz: az 1905-ös. Éppen száz
esztendeje, 1905. január 26-án kezdődtek meg
az előrehozott parlamenti választások, melyeken a harminc éve (!) kormányzó Szabadelvű
Párt elveszítette többségét.
413 fős képviselőházban
csak 159 képviselői helyet
szerzett, míg a szövetkezett
ellenzék legerősebb pártja, a Függetlenségi és 48-as Párt egymagában 166 mandátumhoz jutott.
Soha korábban nem történt meg
a magyar parlamentarizmus történetében, hogy a kormánypárt
vereséget szenvedjen a választásokon, és 1905 után is 1990-ig kellett várni, hogy ez ismét bekövetkezzék. Mi okozta ezt a szenzációszámba menő eredményt? Mi
okozta, hogy a korszak legtehetségesebb politikusa, gróf Tisza
István nem tudta megtartani a
miniszterelnökséget?
Tisza egész életében az 1867-es
kiegyezés hűséges védelmezője
volt. Deák Ferenc gondolatvilágának megfelelően ő is meggyőződéssel vallotta, hogy a magyar
nemzet legfőbb politikai célja az
együttműködés a Habsburg-nagyhatalommal, mert egyedül gyengék vagyunk az orosz cári fenyegetés és az 1848–49-ben egyszer
már fellázadt nemzetiségek ellen.
Rá vagyunk utalva a Habsburg-birodalom védelmére, mely
az öt legerősebb európai nagyhatalom egyike volt. A védelemért
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cserébe Magyarország ugyan lemondott a teljesen független
nemzeti lét lényeges elemeiről
(ebbe nem tudtak érzelmi alapon
belenyugodni a 48-as függetlenségi ellenzékiek), másfelől viszont
beleszólást kaptunk a nagyhatalom irányításába. (Amikor 1997ben a Magyar Köztáraság NATOtag lett, hasonló szempontok vezették az ország vezetőit, hiszen a
világ legerősebb katonai szövetségének védelme is szuverenitásunk bizonyos feladásával jár
együtt.)
Vagyis a dualista rendszer önkorlátozást és sok-sok kompromisszumot követelt, de a főbb
nemzeti célok szolgálatába lehetett állítani. A leglényegesebb
nemzeti célok éppen a 67-es szerkezet és az azt kiegészítő és stabilizáló német szövetség révén érhetők el – vallotta Tisza István.
De csak akkor, ha van, aki tudatosan és felelősen erre törekszik,
ha az ország vezetői a kormányzást nem csak az ellenfél letiprására, hanem alkotó munkára tudják használni.
Tisza István talán minden kortársánál világosabban és korábban ismerte fel a Magyarországra

kezik a kiegyezésből sem. Az ellenzék erre obstrukcióval felelt,
és a parlamenti kisebbség hoszszú, nem a tárgyhoz tartozó beszédekkel, az akkori házszabály
kiskapuit kihasználó, hosszadalmas név szerinti szavazásokkal a
végtelenségig tudta húzni a vitát,
és gyakorlatilag megakadályozta
a véderő reformját. Ez történt
már 1889-ben is, és 1903-ban két
kormány is belebukott abba,
hogy az ellenzéki kisebbség obstrukciója miatt nem sikerült az ismét benyújtott véderőjavaslatot
elvinni a parlamenti szavazásig.
1903 novemberében vállalta el
Tisza István a miniszterelnökséget, azzal a szándékkal, hogy a
nemzet érdekében szükségesnek
ítélt véderőreformot keresztülviszi. Mivel az obstrukció lehetőségének megszüntetése nélkül minden kormány a felelőtlen ellenzéknek lett volna kiszolgáltatva,
1904 októberében a miniszterelnök beterjesztette házszabályreform-tervezetét. A parlamenti kisebbség érezte, hogy ezzel véget
érne valós parlamenti támogatottságát túlhaladó hatalma, és
elkeseredetten ellenezte a tulajdonképpen elég mérsékelt reformot. Hiába jelentette be Tisza,
Vagyis a dualista rendszer
hogy elérte a
önkorlátozást és sok-sok
magyar honvédkompromisszumot
tüzérség felállítását, mely az elkövetelt, de a fõbb
lenzéki „nemzenemzeti célok szolgálatába
ti vívmányoklehetett állítani
nál” ésszerűbb
siker volt: az el„nemzeti engedményekhez” hoz- lenzék nem engedett. Nyilvánvazájárul. (Ezek a magyar nemzeti lóvá vált, hogy a régi házszabászellem és a magyar nyelv megje- lyokkal nincs esély az obstrukciót
lenítését célozták a közös hadse- megnehezítő reform megszavazáreg magyarországi részében, ám sára.
Tisza István ezért nyíltan vála javaslatok nagy része jelentéktelen részletkérdés volt, mint pl. a lalta, hogy inkább választja az orpiros-fehér-zöld színű tiszti kard- szág megvédését „a tehetetlenségbojt…) Mivel a hadsereg egységé- től, a tönkrejutástól, az elzüllésben Ferenc József birodalmának től, az erkölcsi bukástól bizonyos
fő oszlopát látta, ehhez nem adta mellékes formák megsértésével”.
beleegyezését, joggal hivatkozva 1904. november 18-án a hírhedt
arra is, hogy ez a politikai szem- „zsebkendőszavazás” során a
pontból is káros lépés nem követ- parlamenti többség a régi házszaleselkedő veszélyeket. Már 1889ben felhívta a figyelmet arra,
hogy valamikor sor kerül az elkerülhetetlennek ítélt összecsapásra Oroszországgal. „Nekünk készen kell lennünk – mondta ekkor – éspedig békében kell elkészülnünk a háborúra. S ha ez a
háború kiüt, azt hiszem, mindnyájan egyetértünk abban, hogy
az nem gyermekjáték lesz sem a
Monarchiára, sem a magyar nemzetre nézve, s igen könnyen fejlődhetik élethalálharccá a magyar nemzetre nézve.”
Profetikus megnyilatkozásának megfelelően Tisza mindent
megtett, hogy a Monarchia hadseregét a kor színvonalán tarthassák. A közös hadsereg megerősítéséhez és korszerűsítéséhez
azonban az alkotmányos előírások szerint szükség volt a magyar
parlament hozzájárulásához is. A
kiegyezést támogató kormánypárti többség erre természetesen
kész is volt, ám az ellenzéki erők
csak akkor lettek volna hajlandók a népszerűtlen k. u. k. hadsereg (Haynau és Hentzi „schwarzgelb” hadseregének egyenes utóda!) megerősítéséhez hozzájárulni, ha Bécs cserébe különböző

bályok megsértésével elfogadta
Tisza javaslatait, ami óriási felháborodást és elkeseredést váltott ki
a leforrázott ellenzék soraiban.
Az ellenzéki pártok alkotmányellenesnek és hazaárulónak bélyegezték a miniszterelnök eljárását,
és nem ismerték el a formasértéssel megalkotott új tanácskozási
rendszabályokat. Amikor a képviselőház december 13-án következő ülésére készült, ellenzéki képviselők összetörték az országház
üléstermének berendezését, s ezzel akadályozták meg, hogy a törvénytelennek mondott új szabályok szerint lehessen ülést tartani.
Az eldurvuló vitában Tisza az
ország kezébe tette le a döntés jogát, és 1905 elejére országgyűlési
választásokat írtak ki. Az ellenzék koalícióba tömörült, és minden eszközt bevetett a kormánypárt legyőzésére. Tisza beszédeit
állandóan megzavarták, az ellenzéki sajtó durva támadásokkal és
rágalmakkal illette a kormánypárti politikusokat és személy
szerint a miniszterelnököt, akit
felheccelt tömegek kővel dobáltak vidéki korteskörútja több állomásán. A minden korábbinál
piszkosabb és erkölcstelenebb ellenzéki kampány ellenére Tisza
mégis bízott abban, hogy a nemzet többsége neki ad igazat, és
nem a botrányhősöknek.
Tévedett. A Szabadelvű Párt
elveszítette parlamenti többségét.
Az ország nagyobb része a személyeskedő, demagóg és tudatosan
teljesíthetetlen ígéreteket is felvállaló ellenzék mellé állt.
Hívei a vereség után természetesen keresték a meglepő kudarc
okait. Rámutattak arra, hogy Tiszának rossz volt a sajtóhoz való
viszonya: a legnagyobb példányszámú lapok és a mocskolódó
bulvársajtó ellene foglalt állást,
míg a hozzá közel álló orgánumokat a kormánybérencség bélyegével hiteltelenítették. Tisza
nem alkalmazta a választások befolyásolásának hatalmi eszközeit,
pedig korábban a kormánypárt
sikerét részben ennek is köszön2005. JANUÁR
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hette. Egyrészt bízott abban,
hogy a józan többség felismeri a
valós nemzeti érdekeket, és preszszió nélkül is neki ad igazat, másrészt egyéniségétől eleve távol állt
a csalás, az alakoskodás, melyet
egy ilyen létfontosságú bizalmi
kérdésben nem is tartott volna
becsületesnek alkalmazni.
Tisza veszített, és amint tehette, visszavonult. Az ellenzéki koalíció vezető erejét a Függetlenségi
Párt adta, mely nemcsak a kormánnyal, hanem a kiegyezéses
rendszerrel, azaz tulajdonképpen az egész alkotmányos berendezkedéssel szemben állt. Ezért
csak több mint egyéves súlyos politikai válság, a Fejérváry Géza vezette parlamenten kívüli ún. „darabontkormány” és az ellenzéki
koalíció éles küzdelme után kerülhetett sor a választásokon
győztes pártszövetség kormányra
jutására.
Az új kormány felé nagy várakozással fordult a közvélemény.
Hamar kiderült azonban, hogy
ellenzéki korszakukban tett ígéreteikből szinte semmit sem tudnak megvalósítani. Az ún. koalíciós kormány alatt romlott az ország helyzete külföldi partnerei-

vel szemben és a kormány egyre
kevésbé volt képes úrrá lenni a
sokasodó gazdasági, társadalmi
és politikai válságjeleken. Elmérgesedett a nemzetiségi kérdés,
megnőtt Ferenc Ferdinánd, a magyarellenes trónörökös befolyása.
Bár mindezekért nem lehetett
csak a koalíciós kormányt okolni,
mégis óriási volt a csalódás: ahhoz képest, hogy 1906-ban Kossuth fia miniszter lett, egy lépést
sem tettek Magyarország függetlensége, de még csak nagyobb
önállósága felé sem. Mindennek
az oka a kormány hatalomra jutását egyáltalán lehetővé tevő titkos paktum volt, amit a koalíció
vezérei aláírtak, de nem nagyon
akartak betartani. Ám a kormány pozíciója az udvarral szemben saját hibái és főleg belső ellentétei miatt annyira meggyengült, hogy még az elvileg a paktumban nem szereplő önálló magyar nemzeti bank kérdésében
sem értek el sikert, és a kormány
1909-ben szinte végig válságról
válságra bukdácsolt.
Tisza szinte teljes félrevonultságban töltötte ezeket az éveket.
A koalíció kormányra jutásakor
pártját feloszlatta, s az 1906-os új

választásokon nem is indult. Nem
szólalt meg politikai kérdésekben, s a főrendiházban, melynek
tagja marad, hosszú éveken át
nem szólalt fel. Érezte, hogy az
idő neki dolgozik.
1910 elején, a koalíciós kormány sokadik lemondását Ferenc József elfogadta, és ismét a
régi 67-es politikusokat kérte fel
kormányalakításra. KhuenHéderváry Károly gróf lett a miniszterelnök, akinek ugyanolyan
kisebbségi, jószerével parlamenten kívüli kormánya volt, mint
1905–1906-ban a „darabontkormány”. Az ismét ellenzékbe szorult koalíciósok elővették a régi
vádakat a hazaárulásról, de az ország már nem állt melléjük. Kitapasztalták hazug demagógiájukat, és a Tisza István által vezetett
új kormánypárt, a Nemzeti Munkapárt a hamarosan kiírt új választásokon nagy győzelmet aratott, a mandátumoknak kb. 58%át nyerte el. Tisza ugyanis tanult
a kudarcokból, és ezúttal sokkal
komolyabban vette a kampányt,
és választási tanácsadóit is szerencsésebben válogatta meg.
Pontosan nem ismert, de óriási
összegeket mozgósítottak a kampány céljaira, nem egészen törvényes eszközöket is alkalmazva. De
a hatalom birtokában semmilyen
pozitív alkotásra nem képes koalícióban csalódott választók valószínűleg e nélkül is Tiszának juttatták volna a sikert.
Bár az ellenzék ott folytatta,
ahol 1905-ben abbahagyta, Tisza
most már eltökéltebb volt: 1912ben eredményesen vitte végbe a
házszabályreformot, mellyel az
obstrukciót végleg letörte, és végre megkezdődhetett a nemzeti
munka. A Munkapárt 1912 után
számtalan fontos törvényt fogadott el. Az első miniszterelnöksége alatt még sokszor helyét kereső Tisza második kormányfősége
alatt tudta igazi politikáját megvalósítani, s elsősorban viszszatérése utáni alkotásaival írta be
magát a magyar történelembe.
– IFJ. BERTÉNYI IVÁN
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– Egy vas megyei faluban, Pósfán
születtem; édesapám az első világháborúban kitüntetett altiszt
volt, s talán az ő példája nyomán
is, mindig katonatiszt akartam
lenni – mondja az idén 73 éves
Marton Lajos.
– Kitüntetéssel érettségizett,
szegényparaszti származása miatt „káderlapja” is rendben
volt, miért nem az egyik neves
budapesti civil egyetemre jelentkezett?
– Kőszegen kezdtem a középiskolát, bencés gimnáziumban,
amit aztán államosítottak. Otthon vallásos nevelést kaptam, a
Mindszentyt elítélő ívet sem voltam hajlandó aláírni az iskolában
és viszolyogtam a rendszertől. A
középiskola végén azonban nem
tudtak belémkötni, mert színjelesen érettségiztem, szerettem a
nyelveket, a történelmet, az irodalmat. A katonatiszti hivatás
iránti elkötelezettség annyira erős
volt bennem, hogy bár a Műegyetemre is mehettem volna, én mindenképpen mundért akartam ölteni, pilóta szerettem volna lenni.
De először Pécsre, a gyalogostiszti iskolába osztottak be, azt 1952ben kitüntetéssel végeztem el. Aztán kerülhettem Szolnokra a Kilián György Repülőiskolába.
– Hogyan fért meg az antikommunista neveltetés és a
sztálinista néphadsereg vöröscsillagos tányérsapkája?
– Az otthoni és gimnáziumi tapasztalataim alapján nyilvánvaló
volt, hogy a rendszer két pillérre,
a terrorra és a hazugságra épít.
Annyira erős volt az elnyomás,
úgy gondoltam, hogy ez nem tarthat sokáig. Meggyőződésem, hogy
az 1949-ben megalakult NATO,
az Egyesült Államok, szóval a szabad világ előbb-utóbb az elnyomott közép-európai népek felszabadítására siet. Úgy tekintettem
magam, mint a szabad világ katonája, aki a megfelelő pillanatban
majd harcol hazájáért az elnyomóval szemben. Persze, előfordult,
hogy lelkesedni, sőt hazudni kellett, de nem léptem be a pártba.
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A de Gaulle elleni 1962-es merénylet könyvet írt magyar résztvevője ma sem bánja tettét

Pósfától Petit-Clamart-ig
Az asztalon könyv, a címe: Meg kell ölni de Gaulle-t. Franciából fordított
mű, egy antikommunista magyar katonatiszt vallomása. Aki 1956 után
Franciaországba került és francia Algéria feladásáért a tábornok-elnököt
árulónak tartó francia csoportokkal alakított ki szoros kapcsolatot. A
magyar katonatiszt egyike volt azoknak, aki 1962. augusztus 22-én tüzet
nyitottak a köztársasági elnök autójára. A tettéért halálraítélt egykori
merénylőt Marton Lajosnak hívják. Lapunknak életéről beszél.
– Térjünk vissza Szolnokra…
– 1952 őszétől 1955 tavaszáig
voltam Szolnokon tancsoport-parancsnokként, az iskola elvégzése
után hadnagyi rangot kaptam.
Innen kerültem Budapestre, az
Országos Légvédelmi és Légierő
Parancsnokságra (OLLEP).
– Hogyan?
– Elképesztő véletlenek sorozatának köszönhetően. Mint később megtudtam, 1955 elején egy
amerikai Canberra típusú harcigép többször megsértette a magyar légteret, anélkül, hogy a
szovjet vagy magyar légvédelem
el tudta volna fogni – ebből óriási ribillió lett, a magyar légierő
irányítóját leváltották, a parancsnokságot teljesen átszervezték, az
új parancsnok Nádor Ferenc ezredes lett. Parancsom volt, hogy
jelentkezzem nála, s mint később
kiderült annak is köszönhettem
felvételemet, hogy személyi lapomat összekeverték a szintén Szolnokon szolgáló Márton Sándorral, aki párttag volt. De mivel az
említett események miatt nagy
volt a zűrzavar és szükség volt a
német és francia nyelvtudásomra,
hát ott marasztaltak, s 1955 májusától az OLLEP-nél szolgáltam.
– Mi volt a feladata?
– Hadnagyként gyakorlatilag
őrnagyi beosztásba kerültem: a
Magyar Néphadsereg vadászrepülőkiképzés-tervező és nyilvántartó tisztje voltam. A legtitkosabb
aktákba is betekintésem volt, előttem volt a magyar légierő felszereltségének, kiképzési állapotának összes dokumentuma. Vétek

lett volna nem kihasználni az alkalmat...
– Mire gondolt?
– Mint említettem, antikommunista meggyőződésű voltam és
csak az alkalomra vártam, hogy
ártsak a rendszernek, hogy a gyűlölt megszállók ellen tehessek valamit. Elhatároztam, hogy összegyűjtök a legfontosabb dokumentumokból néhányat és eljuttatom
őket a NATO-nak. Hosszas vívódás után úgy döntöttem, hogy az
információkat átadom az amerikai követségnek.
– De hát Magyarországon,
1955-ben az amerikai követséget jobban őrizték, mint bármi
mást!
– Mégis megtettem, 1955 augusztusában, szeptemberében
1956 júniusában, összesen háromszor jártam a követségen.
Egy konzullal beszéltem – vagy
egy konzuli fedésben lévő hírszerzővel –, akinek nyíltam elmondtam, hogy ki vagyok és mit akarok. Az első alkalommal láttam,
hogy provokációtól tart, de kértem, hogy juttassa el az anyagokat a NATO-főparancsnokságára.
Ezt megígérte, sőt azt is, hogy a
megadott időpontban a Szabad
Európa Rádió és az Amerika
hangja magyar adásában a megadott kódolt üzenetekkel értesítenek az anyagaim sorsáról. Ez
nem történt meg.
– Hadd kérdezzem meg még
egyszer: a Magyar Néphadsereg
fontos beosztásban lévő vezérkari tisztje 1955-ben úgy látogathatta meg az „imperialista”

nagyhatalom követségét, hogy
a haja szála sem görbült?
– Ezt én sem értettem akkor,
mindennap rettegtem a letartóztatástól. Csak évekkel később tudtam magamnak kirakni a mozaikot. Egy nyugatnémet hírszerző
például elmondta, minden, az
épületbe belépő emberről fénykép készült. S más jelekből – lakásomon furcsa civilek kérdezősködtek utánam, a bizonyítottan
besúgó tiszttárs ajánlott ügyeletcserét, hogy fontos iratokra vigyázzak – nyilvánvalóvá vált: az
elhárítás tisztában volt azzal,
hogy mit csinálok. Azért nem
kapcsoltak le, mert tudni akarták, hogy kik a kapcsolataim, milyen csoportban dolgozom, hátha
az egész (vélt) „szervezkedést” felgöngyölíthetik. Valószínűleg a
forradalom mentett meg a letartóztatástól, bár annyira féltem,
hogy az utolsó követségi látogatásra töltött pisztollyal mentem.
– Mi történt a forradalom
után?
– Életem egyik nagy élménye,
hogy akkor a magyar nép fellázadt a zsarnokság ellen és harcolt
a szabadságáért. Ott voltam a
parlament előtt, amikor Nagy Imre beszélt és le is vágtam a sapkámról a vöröscsillagot. Később a
ferihegyi repülőtér biztosításáért
feleltem. A forradalom eltiprása
után november 19-én első tiszti
gyűlésünkön nem voltam hajlandó aláírni a szabadságharcot elítélő nyilatkozatot. Menekülnöm
kellett, édesanyámat akkor láttam utoljára. Ausztriából Francia-
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– Azonban később a francia konvoj – a de Gaulle-t és feleségét
választók és Algéria nagy több- szállító kocsi, a biztosító autó és a
sége is az önállóság mellett sza- két rendőr motoros. De akkor
vazott.
szemerkélt az eső, már erősen
– Az embereket megtévesztet- szürkült, úgyhogy csak az utolsó
ték, de Gaulle döntése miatt ké- pillanatban vettük észre a nagy
sőbb egymillió embernek kellett sebességgel, körülbelül száz kiloelmenekülnie Algériából, a fran- méterrel érkező autókat. Akkor
cia oldalon álló arabokat, a viszont felugattak a fegyverek.
harkikat pedig tízezrével mészá– Mit érzett?
rolták le. Ezt nem lehet megbo– Semmit. Nagyon gyorsan törcsátani!
tént az egész, néhány másodperc
– Járt valaha Algériában?
alatt százötven lövéyt adtunk le.
– Nem. De antikommunista magyar hazafiként és európaiként
kötelességemnek tartottam harcolni francia bajtársaim mellett.
Amire nem is kellett sokáig várni: 1959. április 4-én a magyar
légionista Péntek Róbert összeismertetett
Chassin tábornokkal, s
rajtuk keresztül nem
sokkal ezután bekerültem egy olyan csoportba, amely egy bizonyos
akciót készített elő.
– Amelyet Charlotte
Corday-ről, a nagy
francia forradalom
egyik
népvezérét,
Tudtuk, hogy arra jön
Marat-t meggyilkoló fia szerdai
atal lányról neveztek
el. A cél: de Gaulle.
minisztertanácsi
– Így van. Fegyvereülésrõl vidéki házába
ket szereztünk, kapcsoutazó de Gaulle
lataink révén feltérképeztük az elnök közlekedési szokásait, terveket készítet- A mások által szerzett 11, 43 miltünk. A tizenkét tagú csoportban liméteres géppisztolyom besült,
hárman voltunk magyarok: a fia- de előtte így is többször eltaláltuk
tal Varga László, Sári Gyula és én. az elnöki autót. Az események
Többször lefújt akció után, 1962. gyorsaságára jellemző, hogy az elaugusztus 22-én felálltunk a Pá- nököt biztosító két testőrnek arra
rizs-közeli Petit Clamart-nál, a sem volt ideje, hogy elsüsse a fegy306-os országút mentén. Tudtuk, verét. De Gaulle azonban életben
hogy arra jön a szerdai miniszter- maradt. Sajnos. A helyszínt el
tanácsi ülésről vidéki házába uta- tudtuk hagyni, és biztonságban
zó de Gaulle.
hazaértünk. A kibontakozó hajtó– Mi volt a terv?
vadászat során egymás után buk– A tőlünk kétszáz méterre elő- tak le a kommandó tagjai, engem
rébb álló Bastien-Thiry alezredes- is elkaptak. Távollétemben halálnek jeleznie kellett újságjával, ra ítéltek; végül húsz év börtönt
amikor feltűnik a közeledő elnöki kaptam, de Bastien-Thiry alezreFOTÓ : UFI/ARCHÍVUM

országba mentem, akkor még ott
volt a NATO európai központja.
Kihallgattak a francia kémelhárításnál, az SDCE-nél, ahol elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy
mit tud a francia hadseregről a
Varsói Szerződés. Kapcsolatba
kerültem antikommunista, patrióta francia katonatisztekkel.
Olyanokkal, akik franciaként és
katonaként is szégyellték, hogy a
Nyugat nem sietett a fellázadt magyarok segítségére. Sokukkal barátságot kötöttem, úgy döntöttem, hogy Franciaországban maradok, de még mindig bíztam abban, hogy rövid időn belül visszatérhetek Magyarországra. Nem
így történt.
– Sőt, úgy döntött, hogy aktívan részt vesz a francia politikai
életben...
– Franciaország forrongott, hiszen Algériát, amely egymillió
francia otthona volt, a baloldali
kormány éppen át akarta játszani
a szovjetbarát arab felkelőknek.
Ez a francia hazafiaknak elképzelhetetlen volt, hiszen Algériát
Franciaország részének tekintették; úgy véltem, hogy ügyünk közös, hiszen én otthon éppúgy a
szovjetek, a kommunizmus ellen
harcoltam. Így hát önkéntesnek
jelentkeztem a Feltámadás fedőnevű akcióra, amelynek az volt a
célja, hogy az akkor megmentőnek tartott de Gaulle tábornok
hatalomátvételét katonailag támogassa. 1958. május 29-ére volt
kitűzve az akció, amikor ejtőernyős és páncélos egységek elfoglalták volna Párizs stratégiai
pontjait; mi, önkéntesek a Városháza melletti rejtekhelyünkön
vártunk a parancsra. Az utolsó
pillanatban lefújták az akciót, de
Gaulle vértelenül került hatalomra, 1958. június 2-án a Parlament
megszavazta a teljhatalmat.
– Hamarosan csalódott…
– Óriásit. De Gaulle azonnal
megszegte ígéreteit és alig egy évvel később, 1959. szeptember 16án már Algéria „önrendelkezéséről” beszélt. Lepaktált a kommunistákkal.

dest kivégezték. Több börtönváltást követően 1964 karácsonyán
kerültem Ile de Ré börtönébe,
ahol együtt raboskodtam magyar
társaimmal.
– Helyes volt-e magyarként,
menekültként beavatkozni a
befogadó ország életébe? Nem
tartott attól, hogy az elnökük elleni merénylet magyar résztvevői miatt a megváltozik a franciák jó véleménye az ötvenhatos
forradalomról?
– Engem Franciaország befogadott, kötelességemnek éreztem,
hogy segítsem a francia hazafiakat, akik a hazájukért harcoltak,
az árulás ellen. A kommunizmusból jöttem, nem akartam
Maurice Thorez (a Francia Kommunista Párt akkor főtitkára – a
szerk.) Franciaországában élni.
– Mikor szabadult?
– Az 1968 májusi diáklázadások nagyon megrázták de Gaullet, aki azokban a forró időkben
egy teljes napra eltűnt. Mint kiderült, a németországi francia csapatok főparancsnokához, Massuhöz repült, talán azért, hogy a
hozzá hű csapatok támogatását
kérje a lázadás leveréséhez. Erre
végül nem került sor, de az algériai üggyel rokonszenvező Massu
megígértette de Gaulle-lal, hogy
az Algériában 1961. április 22-én
puccsot kirobbantó tábornoktársait és az ellene merényletet elkövetett embereket engedje szabadon. Így történt.
– Mi történt 1968 után?
– 1974-ben megházasodtam,
francia nőt vettem el, jöttek a gyerekek. Előbb a francia számítástechnikai óriásnál, a Bullnál alkalmaztak, majd biztonsági cégeknél dolgoztam, elég sokat
utaztam. 1994-ben mentem nyugdíjba, időnként hazalátogatok; az
otthon 1956 után elvett tiszti rangomat is visszakaptam.
– Megbánta, amit tett?
– Soha. Egyetlen pillanatra
sem. Ma is mindent ugyanúgy csinálnék. Legfeljebb saját magam
szerezném be a fegyvert.
– ABLONCZY BÁLINT
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Elemzések a népszavazás kárpát-medencei hatásairól

Korlátozott
identitásválasztás?
A kettős állampolgárságról szóló népszavazás kimenetelének történelmi léptékben talán legjelentősebb aspektusa annak a határon túli magyarokra gyakorolt hatása. Egységes és átfogó értékelést, prognózist adni az egyes közösségek reakciójáról – az első, elkeseredett dühkitöréseken
túlmenően – azonban szinte lehetetlen feladat.
em csak azért, mert a kettős állampolgárság jelentőségét is másképpen értelmezik a különböző országokban élő magyarok, hanem azért
is, mert a potenciális hatások a
társadalomtudományok eszközeivel gyakorlatilag mérhetetlenek, és esetleg csak hosszú tá-

N

von jelentkezhetnek. A december közepén a Teleki László Alapítvány által rendezett szimpóziumon kárpát-medencei magyar
szociológusok értékelték a kialakult helyzetet az egyes régiókban. A délvidéki Losoncz Alpár
szerint, mivel Vajdaságban 2004
az atrocitások éve is volt, Ma-

A Patrubány-jelenség
„Bebizonyosodott a népi bölcsesség, miszerint, ki minek
nem mestere, annak hóhéra” –
nem más, mint Patrubány Miklós száját hagyta el e gondolat.
Elhamarkodottan
ítélnénk
azonban, ha azt hinnénk, az
MVSZ elnöke önkritikát gyakorolt népszavazási kezdeményezése kapcsán. Az idézet ugyanis
2003 nyarárról származik, amikor is a Medgyessy-kormány a
nemzetközi kritikák előtt meghajolva módosította a státustörvény eredeti szövegét, gyengítve
annak tartalmi és szimbolikus
elemeit. Patrubány, aki – éppen
a külhoni állampolgárságra vonatkozó követelésére hivatkozva – kezdettől fogva támadta a
jogszabályt, akkor szemmel látható elégedettséggel vette tudomásul Budapest diplomáciai vereségét. Nem tudni, hogy az
MVSZ elnökének december 5-e
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estéjén eszébe jutottak-e saját
korábbi szavai. Azt viszont tudjuk, hogy az értelmetlen és káros következményekkel járó
népszavazás végighajszolásával,
majd a szánalomtengerbe fulladt szavazatújraszámlálási tragikomédiával sikeresen járatta
le a határon túli magyarság
ügyét itthon és külföldön egyaránt.
A medgyesi születésű informatikus-mérnök – aki a hetvenes-nyolcvanas években részt
vett Románia első számítógépének megalkotásában – rövid
RMDSZ-es karriert követően a
kilencvenes évek elején választotta a Magyarok Világszövetségét nemzetmegváltási ambíciói teréül. Azt az MVSZ-t, amely a
szinte rögtön 1992-es újjászületését követően megindult erkölcsi zuhanórepülés eredményeképpen rövid idő alatt piti-

gyarország „védőháló-szerepét”
ingatta meg a népszavazás eredménye az ottani magyarok számára. Emellett persze a kettős állampolgárság megszerzésének lehetősége a végleges lemaradás ellensúlyozásaként is szerepelt a
délvidéki köztudatban, tekintettel arra, hogy Szerbia belátható
időn belül nem számolhat az
EU-csatlakozással. Öllős László, a
felvidéki Fórum Kisebbségkutató
Intézet elnöke arra hívta fel figyelmet, hogy Magyarország és
Szlovákia között az életszínvonalbeli különbségek nem nagyok, a
két ország EU-csatlakozásával
nőtt a kulturális, gazdasági mozgástér az ottani magyarság számára. Mint ahogy a felvidéki magyarság számára a magyarigazolvány
is inkább szimbolikus jelentőséggel bírt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazás eredménytelensége is leginkább lélektani
problémát jelent: olyan helyzet
állt elő, amelyben Magyarországáner viták és pénzelsíbolások
szinterévé vált. A romokon aztán
2000 júniusában Patrubánynak
mindenki meglepetésére sikerült megszereznie az elnöki széket az Orbán-kormány félhivatalos jelöltjével, Boross Péterrel
szemben. Köszönhette ezt az
MVSZ-ben már akkor is meghatározó pozícióban lévő „erdélyi
lobbinak” és személy szerint különösen Tőkés Lászlónak, aki a
Fidesz-kormánnyal ápolt, köztudomásúlag baráti viszonya ellenére Patrubányt támogatta a
tisztújítás alkalmával és védte
egészen 2001 nyaráig, amikorra
az elnök státustörvény-ellenes
ámokfutása már vállalhatatlanná vált. A polgári kormány nemzetpolitikájának gerincét jelentő
törvénnyel való nyílt szembeszegülés és az olyan partizánakció,
mint a trianoni szerződés felülvizsgálatára felhívó buta és káros nyilatkozat (amelytől még a
MIÉP is kénytelen volt elhatárolódni) az állami apanázs le-

nak gyorsan demonstrálnia kellene, hogy elkötelezettsége a szlovákiai magyarság felé nem változott.
Horváth István, a kolozsvári egyetem szociológusa kifejtette: az erdélyi magyar értelmiség fájdalmasan, „teátrálisan” reagált a népszavazás eredményére. Szerinte
az ottani magyarok törekvését a
magyar nemzettel való azonosulásra a román elit is elfogadta a
90-es évek közepétől, és a kettős
állampolgárság is ezt erősítette
volna meg számukra.
– A Mozaik 2001 nevet viselő,
15-29 éves határon túli magyar
fiatalok körében végzett kutatás
még abszolút pozitív képet festett
Magyarországról. Nem kis részben ez annak volt köszönhető,
hogy akkor kifejezetten „határon
túli magyarbarát” identifikációval találkoztak a kisebbségi magyarok a budapesti kormány részéről – ezt már Bauer Béla szociológus mondta el lapunknak.
Magyarország-képüket nagyban
nullázását vonta maga után. Ez
azonban
csak
fokozta
Patrubányék elszántságát: intellektuális mérföldkő volt még
a szervezet életében Grespik
László elnökségi taggá avanzsálása, majd 2003-ban jött a Szabad Magyarország Mozgalom
nevű kétes hírű formációval
karöltve lebonyolított EU NEM
népszavazási kampány. Ez
utóbbi során ugyan a vörös csillag és az uniós zászló összekomponálása révén kiélhették magukat egyes alulfoglalkoztatott grafikusok, arra az egyszerű kérdésre azonban nemigen kaptunk magyarázatot az MVSZ-től,
hogy miért lesz jó a határon túli
magyaroknak, ha majd Szlovákia és Románia röhögve csapkodja a térdét odabent (mármint
az EU-ban), miközben Magyarország vélt büszkeségből odakint
ácsorog.
Végül a népszavazási törvény
megengedő feltételeit kihasználva – a 200.000 szükséges aláírás
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hatása. Ez az ún. „leszakadó magyarság problematikája”: a határon túli területeken lassabban
mennek végbe azok a folyamatok, amelyek Magyarországon
már bekövetkeztek. Odaát a magyarságtudat még elsősorban kulturális alapú
Szinte lehetetlen
identitás és értékválaszmegbecsülni
tás, Magyarországon ellenben előrehaladott ála népszavazás
lapotban van az a folyamélyebb társadalmi
mat, amelynek eredméhatásait
nyeképp ma itthon értékdeficitről, pontosabutasítás, azonban azt nem tud- ban a materiális értékek domihatjuk, hogyan fog ez lezajlani, nanciájáról beszélhetünk. Nem
elvándorlás esetén pedig hová tudjuk azt sem, hogy a határon
túli magyarok Magyarországhoz
mennek.
Mindez csupán puszta speku- fűződő érzelmi viszonyán menláció – hangsúlyozza Bauer Béla nyit fog változtatni, ha majd gaz–, hiszen hosszú távú, generáció- daságilag jobban megy a szomkon átnyúló folyamatokról van szédos országoknak? Elképzelheszó, és nem tudjuk ma megmon- tő, hogy a fent említett folyamat
dani, hogyan és mikor csapódik eredményeképp csökkeni fog Male az egyes közösségek tagjainál a gyarország identitásbeli népszemostani népszavazás lélektani rűsége, s aki például adott eset-

befolyásolják – az iskolai végzettség és a magyar tőkétől való
egyéni gazdasági függés mellett
– az itthoni politikai helyzettel
összefüggő hangulati elemek is.
Éppen ezért lehet, hogy egy
2005-ös felmérés már teljesen
más eredményeket mutatna, s
ebben valószínűleg nagy szerepe lenne a december 5-i népszavazásnak.
Bauer Béla szerint azonban
szinte lehetetlen megbecsülni a
népszavazás mélyebb társadalmi hatásait, mert e hatások ismérvei nem mérhetőek. Így például nem tudjuk, hogy alacsony
iskolázottságú, szórványban élő
csoportoknál az eredmény kiválthat-e olyan reakciókat, amelyek gyorsíthatják az asszimilációs folyamatokat, s ha igen,
azok mikor és hogyan következnek be. (Vajdaságból és Erdélyből származó információk szerint számos helyen előfordult,
hogy a suttogó propaganda esz-

közeivel érzékeltették magyarokkal: lám-lám, már „otthon
sem kelletek”.) Elvileg az elit, a
magasabb iskolai végzettségűek
elvándorlási attitűdjeire is hatással lehet a mostani relatív el-

az ország népességének alig 2
százalékának támogatását feltételezi – és az európai parlamenti választási kampány hullámait
meglovagolva a Világszövetség
átverekedte a külhoni állampolgárságról szóló népszavazási
kezdeményezését. Egy olyan
kérdésben tették mindezt, amelyet máshol csendben, politikai
konszenzussal, vita nélkül elfogadott törvények útján szabályoznak. Egy olyan kérdésben
erőltették a népszavazást,
amelyről minden épeszű hazai
közéleti szereplő tudja, hogy arra ma Magyarország lakossága –
legyünk optimisták: egyelőre –
nem felkészült, éppen az egységes magyar nemzettudatot roncsoló négy évtizedes kommunista diktatúra és annak velünk
élő politikai hagyománya következtében. Tudni lehetett, hogy a
témától irtózó posztkommunista utódpárt és magát liberálisnak tartó fióktagozata – az
1945 után kialakult „csonka-

magyar” tudatra építve – Jörg
Haidert megszégyenítő szélsőjobboldali, „idegengyűlölő” retorikától sem riad majd vissza a
kampányban a határon túli magyarokkal szemben. Nyilvánvaló
volt az is, hogy a népszavazás
törvényi feltételeinek teljesítése
esetén a határon túli magyarok
ügyét felvállaló Fidesz egyszerűen nem tehet majd másként,
mint hogy támogatja a kezdeményezést. Ezzel elkészült a legjobb esetben is dilettantizmusból állított Patrubány-féle kelepce: a nemzeti oldal egyetlen lehetősége az maradt, hogy foggal-körömmel küzdjön a totális
bukás elkerüléséért. Elsülhetett
volna rosszabbul is a népszavazás, ha a NEM szavazatok kerülnek többségbe – ez persze nem
az MVSZ-en, hanem azokon a
választópolgárokon
múlott,
akik IGENjeikkel a menthetőt
kívánták menteni. Vitathatatlan, hogy december 5-e kimenetele itthon és külföldön azok-
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nak kedvezett, akik egyszer s
mindenkorra le akarják söpörni
a határon túli magyarok kérdését a terepről. Kiknek is? A még
mindig a kisebbségi magyarok
asszimilációjában gondolkodó
román, szlovák és szerb politikai elitnek; a nyugati fővárosok
külügyminisztériumaiban és itteni követségein ücsörgő diplomatáknak, akik impertinens stílusban és szemforgató módon
nyavalyognak, ha a téma napirendre kerül; végül pedig a „haladó” magyar baloldalnak,
amely ideiglenes anomáliának
tekinti a határon túli magyarok
kérdését az európaizmus végső
győzelme felé vezető úton. Másoknak ugyanis nem állhat érdekében, hogy Magyarország így
állítson ki magáról minőségi bizonyítványt, amely ráadásul leszűkíti a következő kormányok
nemzetpolitikájának mozgásterét mind az itthoni támogatottságot, mind pedig a külpolitikai
lehetőségeket illetően.

ben elvándorol szülőföldjéről, az
nem ide jön majd. Számunkra
nem teljesen ismeretlen a jelenség: a XX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben a vajdasági magyarok jobb életkörülményeik miatt
még lenézték az anyaországiakat,
s ennek volt köszönhető az is,
hogy sokan közülük „jugoszlávnak” vallották magukat a népszámlálási kérdőíveken. (Mára
persze Jugoszlávia széthullásával
ez a tendencia megfordult.)
Bauer Béla szerint a kettős állampolgárságról tartott népszavazásnak az volt a tétje, hogy e folyamatban megadjuk-e a magyar
nemzettel való azonosulás lehetőségét épp azoknak, akik identitásukat tekintve a jövőben válaszút
elé kerülhetnek – magyarán, ösztönzést adunk-e számukra azt illetően, hogy „megérje” nekik
magyarnak maradniuk. Az eredmény azonban sajnos nem előlegezte meg számukra a bizalmat.
– BENKŐ LEVENTE CSONGOR

A mostani referendum esete
rámutatott, hogy a nemzetpolitikai célokra néha azok jelentik a
legnagyobb veszélyt, akik emberi
butaságból, messianisztikus küldetéstudatból, vagy személyes
frusztrációból fakadó túlmozgásukkal döntik romba maguk körül azokat az értékeket, amelyek
nevében állítólag fellépnek. Mindenesetre ami már megtörtént,
azt nem lehet meg nem történtté
tenni. Az eredménytelen népszavazás „odakint”, a határon túli
magyar közösségek életében – a
mostani, felszíni dacreakciókon
túlmenően – egyelőre beláthatatlan következményekkel járhat,
itthon pedig tovább mélyült az a
szakadék, amely az adott történelmi okok miatt megosztja a
magyarországi társadalmat az
egységes nemzettudat kérdésében. E szakadékot Patrubány-féle
kamikáze-akciókkal nem, maximum szívós aprómunkával lehet
majd egyszer betemetni. Ha egyáltalán lehet. – BREZNÓI LÁSZLÓ

Tüntetés Sepsiszentgyörgyön a magyar kormányzati nem ellen
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Antal Zsolt: 2004 a sajtószabadság fekete éve volt Magyarországon

Közszolgálatiságra várva
Az elmúlt évet értékelő beszélgetésre kértük Antal Zsoltot, a Századvég
Médiaműhely vezetőjét, aki lapunknak adott interjújában az írott sajtó
és a televízió világának változásait is elemezte. Márciusban Magyar
Médiahelyzet 2004 című kötettel jelentkezik a Médiaműhely; a szakember a kutatások legfontosabb tapasztalatait osztotta meg velünk.
– Hogyan látja az elmúlt esztendőt? Milyen átrendeződés figyelhető meg az elektronikus
és az írott sajtóban?
– Az elmúlt esztendő a magyar média 15 éve „megszokott”
betegeskedő működési rendjét
látszólag nem bolygatta meg, ám
a felszín alatt a következményeket tekintve messzire vezető fejlemények alakultak. A tavalyi év
legfontosabb üzenete, hogy végérvényesen bebizonyosodott, az
EU-tagság sem hozza magával
automatikusan a véleményszabadságot. Egyértelművé vált,
hogy a jelenlegi működési struktúrában a média soha nem lesz
kiegyensúlyozottabb, korrektebb, demokratikusabb. Számos
„tájékoztatási malőr” végérvé18

nyesen tisztázta a kórképet: a hazai médiarendszer mára teljesen
leképezi a legelmaradottabb
posztkommunista országok média gyakorlatát. Elegendő lehet
itt Teller Ede atomfizikus Népszabadság-beli hamisított posztumusz levelére, majd a laptól leköszönt főszerkesztő, Eötvös Pál
MÚOSZ-elnökké való kinevezésére utalni. Vagy érdemes lehet kielemezni Friderikusz Sándor
Magyar Televízión sugárzott műsorait, amelyekben éppúgy
akadt példa a pedofília legitimálására, mint a népképviseleti demokrácia következmények nélküli kigúnyolására – ez utóbbira
a kettős állampolgárságról rendezett népszavazás estéjén.
Friderikusz közszolgálati televí-

zióban sugárzott műsorában Hajós András showman tudósított a
választásokról, aki egy héttel korábban a Heti hetes című televízió műsorban még élesen kritizálta a népszavazás kezdeményezését. De megemlíthető az az
eset is, amikor az Országos Rádió
és Televízió Testület, a közpénzekből gazdálkodó médiahatóság
egy közszolgálati konferencia támogatása helyett a kübekházi
operettgálát pénzelte több tízmillió forinttal. Hosszan sorolhatnánk még a hasonló súlyú eseteket, és a látképet tekintve túlzás
nélkül állítható, hogy 2004 a sajtó- és véleményszabadság fekete
éve volt Magyarországon.
– Nem látja túl rózsásnak e
helyezetet…

– Tartalmi oldalról a szerkesztői gátlástalanság és a teljes
elbulvárosodás – a hírműsoroktól az Internetig – végletesen
egyoldalú tömegtájékoztatást
eredményezett. Ezzel egy időben
a médiafogyasztás fokozatos átrendeződése érvényesült az országos terjesztésű tartalmak irányából a helyi, regionális témák
irányába, aminek legbeszédesebb jele a vidéki médiumok fokozatos felértékelődése. Érdekes,
hogy ennek ellenére a megyei és
bulvárlappiacon domináns helyzetben lévő Axel Springer szürke
vidéki lapjainak fejlesztése helyett a politikai lapkiadás piacvezetőjének számító Népszabadságot hívta ki. A médiaelemzés számára a tavalyi év – a jelenlegi
status quo-t megkérdőjelező kezdeményezések szempontjából –
legfigyelemreméltóbb eseménye
az Axel Springer által a Reggel
című budapesti napilap elindításával a Ringier ellen indított oldaltámadás volt. A Reggel megalapítása egyértelműen a még vezető, de folyamatosan csökkenő
példányszámot mutató Népszabadság pozícióit gyengítette tovább, de egyelőre még nem rengette meg a politikai napilappiacon. A „duellum” egyedüli vesztese a „párbajsegéd” Magyar Hírlap lett, amelyet a tulajdonos folyamatos veszteségekre hivatkozva megszüntetett. A tény, hogy
Magyar Hírlap néven ma is árulnak újságot, azt jelzi, hogy a lap
fenntartása nem gazdasági megfontolásokon nyugszik, hanem
politikai döntés eredménye.
– Az MTV-nél történt elnökváltással milyen változások történtek a közszolgálati csatornán?
– A rendszerváltás óta eltelt
időszak jellemzője, hogy az MTV
elnökei a médiában szerzett ismereteiket ajánlják fel politikai
szolgálatra, ezért nem találunk
közöttük egyetlen kimagasló,
hosszú távon is hiteles személyiséget sem. Azt javaslom, hogy ne
ragadjunk le egyiküknél sem,
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hanem nézzük meg közelebbről
a kormányváltás óta eltelt időszak tendenciáit.
– Nézzük!
– A 2002 óta eltelt időszak tapasztalatai alapján világos, hogy
az MTV-ben végrehajtott változtatások egyedüli célja a kormányzati kommunikációs igények érvényesítése, valamint a
koalíciós pártok holdudvarába
tartozó szellemi és gazdasági érdekcsoportok helyzetbe hozása
volt. A műsorrendben és a személyzeti ügyekben véghezvitt
változtatásokkal a politikai alapon kifogásolt műsorvezetőket
és szerkesztőket elbocsátották,
vagy parkoló pályára állították. A
2002 óta kormányzó balliberális
kormányzat „újítása”, hogy az
MTV gazdálkodásában megszokottá vált előfizetési díjbevételek
megszüntetésével tovább erősödött a köztévére nehezedő kormányzati befolyás mértéke. A kialakult gyakorlat egyszerre biztosítja a kormánypártok média-elitjének jutalmazását és „kézbentartását”. A jelenlegi felállásban
szinte minden, politikailag egyértelműen elkötelezett személlyel
külsős beszállítói megrendeléseket kötöttek.
– Miért fontos hát a nehéz
helyzetben lévő köztelevíziónak, hogy önálló hírcsatornát
indítson?
– Egy szegmens létezett csupán az elektronikus médiapiacon, amely a jelenlegi hatalom
számára sokáig elveszettnek
tűnt: a hírtelevízió szegmense. A
Hír TV sikeres bevezetése a kábeltelevíziók nézői között kétségtelenül szúrhatta a szemét a kormányzati médiaguruknak. Mivel
a Hír TV-t a kormányzati kommunikációban hagyományosan
a jelenlegi ellenzékhez kötötték,
felmerült egy kormánypárti hírcsatorna létrehozásának igénye.
A kormánypárti hírtelevízió iránti politikai igényt csak tovább
gerjesztette, hogy a két nagy kereskedelmi televízió hírműsorai
már a kormányzati kommuniká2005. JANUÁR

ció által alakított virtuális valóságától is egyre gyakrabban elszakadtak, a híradókban napirendre emelt ügyek néha már érintőleges kapcsolatot sem mutattak
a valóság tényeivel. Ez annak lehetőségét jelezte, hogy az elektronikus nagymédia manipulációs képessége, véleményformáló
ereje csökken, és ezt a potenciált
alternatív forrásokból kell pótolni.
– Teljesíti-e az MTV törvényben foglalt közszolgálati kötelezettségeit?
– A tekintélyes európai demokráciákban a közszolgálatiság
a hatékony társadalmi–nemzeti
érdekképviseletet jelenti. Magyarországon azonban a rendszerváltás óta eltelt 15 év során a
közszolgálatiságot érintő döntések logikája nem igazodott és
nem igazodik ma sem az EU-s
normákhoz. A köztévé alaphelyzetéből adódóan nem lehet közszolgálati, mert a finanszírozásból fakadó közvetlen politikai kiszolgáltatottság miatt tartalmi
szempontból nem lehet független. A tájékoztatás politikai elfogultságához elegendő egyetlen
empirikus adat: a Nap-kelte című Gyárfás-produkció elmúlt három évét elemző átfogó vizsgálat
az elemzési időszakban háromszázszoros elfogultságot mért a
jelenlegi kormányzati szereplők,
kormánypártok javára.
– Nem kellene-e újrafogalmazni a közszolgálat fogalmát
és feladatait?
– A válasz röviden: igen, egy
törvényben pontosan definiálni
kellene a feladatot. A közszolgálati feladatok meghatározása láthatóan máig tisztázatlan, a képlékeny fogalomértelmezés miatt
a felelős médiahatóságnak máig
sem sikerült a közszolgálatiság
követelményeire hivatkozva érvényt szerezni hatósági jogkörének. Nyitott kérdés maradt,
hogy a jelenlegi magyar helyzetben miféle minőségi követelményeket kérhet bárki is egy közszolgálati csatornától számon. A

közszolgálatiság leglényegesebb
funkciója az lenne, hogy biztosítsa a társadalmi érdekek és releváns társadalmi csoportok véleményének megjelenési esélyegyenlőségét, keretbe foglalja a
nemzeti érdekeknek megfelelő
közszolgálati tájékoztatás kritériumrendszerét, óvja és védje a
nemzeti kulturális hagyományokat, biztosítsa a felnövekvő nemzedékek, a gyermekek egészséges
személyiségfejlődéshez való jogait. A szabályozatlan háttér hiányosságainak gyakorlati következménye a napi működés összes
anomáliája. A politikai befolyásolás mérséklésére esélyt adhat
ugyan az EU jogrendje, amely fékező erővel hathat a hazai politikai törekvésekre, de ne gondolja
senki, hogy bármiféle külhoni
szigor megoldhatja a hazai alapproblémát, amely a közösségelvű
politikai kultúra mélységesen
alacsony színvonalában gyökerezik.

A tekintélyes
európai
demokráciákban
a közszolgálatiság
a hatékony
társadalmi–nemzeti
érdekképviseletet
jelenti
– A kereskedelmi tévék
koncessziója 2007-ben lejár,
de már mindkét adó jelezte,
hogy szeretné igénybe venni
az ötéves hosszabbítást. Az
ORTT dönt az ügyben. Ön
szerint mi várható?
– A labda ebben a kérdésben
az ORTT-nél pattog, s a hatóság
kormánypárti tagjainak eddigi
reakciói és tevékenysége azt a
forgatókövet erősíti, hogy minden lehetséges eszközt felhasználnak majd a két televízió frekvenciaengedélyének még a
2006-os választások előtt történő meghosszabbítására. Erre

utal Kovács György ORTT-elnök
brüsszeli útja is, amelyet „előzékeny” módon közpénzből finanszírozott, annak ellenére, hogy
a frekvenciahosszabbításért lobbizó RTL csoport hívta meg.
Tarthatatlan szereptévesztés, az
ország számára pedig megalázó
helyzet, hogy a magyar médiahatóság vezetője rapportra járul
egy befektetőcsoporthoz, s közben elfelejti, hogy a magyar érdekeket és nem a külföldi vállalkozókat képviseli. Pedig a nemzeti tulajdonban működő frekvenciakincs szűkös vagyon,
használóitól társadalmi érdek
ellenszolgáltatást kérni, ami
nem lehet más, mint a szerződésben rögzített és a médiahatóság részéről betartatott valódi
közszolgálati tájékoztatás üzemeltetése.
– A Duna tévénél sem tudtak a kurátorok elnököt választani, a kormánypártok által is támogatott Cselényi
László mögül az utolsó pillanatban kihátráltak a szocialisták. Meg nem erősített információk szerint „rendcsinálást” terveznek a Dunánál és a
Magyar Rádiónál is, s ebbe
nem fért bele az új elnök. Mi a
véleménye erről?
– A „rendcsinálást” – tekintettel a közelgő választási kampányra és a kormányzati „médiafelelősök” felfogására – politikai tisztogatásként helyes értelmezni. Ezért a kormánypártok nem lehetnek elégedettek
kompromisszumos, konszenzusos elnökkel sem a Duna Televízióban, sem a Magyar Rádióban. A „rend” feltétele a kormányzathoz lojális, kézi vezérléssel irányítható menedzsment
létrehozása. A kormányzati
kommunikációs hálózat a Duna
TV és a közrádió „megszerzésével” és a már említett új hírtelevízió létrehozásával teljesedik ki
és biztosít teljes lefedettséget a
kormányzati véleménymanipulációs törekvések számára.
– A. B. A.
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A kékek és a narancssárgák választási küzdelme

A fordulatok
választása
Romániában a Szociáldemokrata Párt és a liberális–demokrata D.A. szövetség, a kékek és a
narancssárgák versengéséről szólt a 2004-es választási év. Míg az év első felében a kékek totális győzelme körvonalazódott, az év végére viszont a narancssárgák kerekedtek felül. A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek fennállása óta először adatott meg, hogy eldöntse a
nagyok versenyét. Az RMDSZ kék irányba tett
ballépések után a narancssárgák oldalára állt.
a nyolc hónappal ezelőtt
valaki azt mondta volna,
hogy az év végén Romániában Traian Băsescu államfő a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) és
a Demokrata Párt (PD) közös jelöltjének,
Călin
Popescu
Tăriceanunak ad megbízást a
kormányalakításra, és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a koalíció egyik
biztos pontja lesz, hát könnyen a
nevetség tárgyává válhatott volna. Április, május folyamán a romániai politikai elemzők az
Adrian Năstase vezette Szociáldemokrata Párt (PSD) túlzott
megerősödését jelezték. Annak a
veszélyét látták, hogy a júniusi
helyhatósági választások és a novemberi parlamenti és államfőválasztások után az utódkommunista párt afféle egypártrendszert alakít ki Romániában. Ha
lesz is ellenzéke, az csupán a
többpárti demokrácia látszatának a megőrzésére lesz alkalmas. Az RMDSZ támogatásával
négy évig kisebbségben kormányzó PSD ugyanis lényegében minden hatalmi pozícióra
rátette a kezét. Azokra is, amelyek egy jogállamban a politikai
hatalomtól függetlenül működ-
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nek. Üzenetét, hogy a PSD-n kívül nincs élet Romániában, talán az RMDSZ vette a legkomolyabban. A magyar szövetség belső és külső ellenzéke, de a bukaresti román elemzők is úgy kezdték látni, hogy e négy év alatt az
RMDSZ a kormánypárt magyar
tagozatává vált.
Padlóra küldött
és talpra állt kékek
Az első politikai földrengést a
júniusi helyhatósági választások
okozták, melyeken a kék színben pompázó PSD látványos vereséget szenvedett. Az eredmény
ugyan csak az előzetes várakozásokhoz képest számított vereségnek, hiszen a választási adatok
inkább az erőviszonyok kiegyensúlyozottságáról árulkodtak.
Tény azonban, hogy a kékek elveszítették a nagyvárosok vezetését. Támogató szavazataikat jórészt a falusi, kevésbé tájékozott
rétegből gyűjtötték. A későbbi
fejlemények viszont azt mutatták, korai volt elfújni a gyászindulót Adrian Năstase pártja fölött. A PSD őszig összeszedte
magát, és a november 28-ra kiírt
parlamenti és elnökválasztások
előtti hetekben ismét neki állt a

zászló. A PNL és a PD összefogásával létrejött, narancssárga színű ellenzék – a felmérések szerint – 6-8 százalék lemaradással
kullogott a szociáldemokraták
mögött. Így volt ez az államfőjelöltek versenyében is, ahol csak
az okozott némi meglepetést,
hogy a szűk két hónappal a választások előtt az ellenzék jelöltje, Theodor Stolojan egészségi
okokra hivatkozva visszalépett a
versenyből. A helyébe lépő
Traian Băsescu vakmerő magabiztossággal nyilatkozta, hogy
már az első körben megveri
nagy riválisát, Adrian Năstasét, a
felmérések viszont rendre azt jelezték, hogy a kiélezett verseny
végén Năstase költözhet az elnöki
rezidenciául
szolgáló
Cotroceni-palotába.
Vereséggel felérõ
kék gyõzelem
A november 28-án tartott választások eredményei igazolták a
közvélemény-kutatók előrejelzé-

seit. Adrian Năstase a szavazatok közel 41 százalékát szerezte
meg, mögötte hét százalékkal lemaradva következett Traian
Băsescu. A pártok versenyében
is a PSD és a Román Humanista
Párt (PUR) kék színű választási
szövetsége ünnepelhetett. A szenátusban 5,36 százalékkal, a
képviselőházban pedig 4,98 százalékkal szereztek több szavazatot, mint a liberálisok és a demokraták narancssárga D. A.
szövetsége. Az RMDSZ amiatt
érezhette magát győztesnek,
hogy sikerült átlépnie az öt százalékos bejutási küszöböt. Vesztett ugyan a támogatottságából,
de a 6,2 százalékos eredmény
biztosította a magyar szövetség
számára, hogy továbbra is fontos
szerepet játsszon a romániai belpolitikában. E fontos szerep abból adódott, hogy a parlamentbe
bejutó negyedik politikai erővel,
a szélsőségesen nacionalista
Nagy-Románia Párttal (PRM) a
felek egyike sem kívánt szövetHIRDETÉS
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Bãsescu narancssárga
matematikája
A két nagy tömb és a PRM kinyilvánított összeférhetetlensége
olyan helyzetet teremtett, melyben nyilvánvaló volt: az RMDSZ
nélkül nem lehet kormányt alakítani. Az államfőválasztás második fordulója előtt úgy tűnt,
hogy a narancssárga D. A. szövetségnek az RMDSZ-szel sem
lehet. A parlamenti többség kialakításához ugyanis azt a humanista pártot kellett volna átcsábítani a narancssárga oldalra, amelyik a PSD-vel együtt a
kék választási szövetségben jutott a parlamentbe. Traian
Băsescu azonban kijelentette, választási győzelme esetén az ellenzék jelöltjét bízza meg kormányalakítással. Döntését azzal indokolta, hogy a szociáldemokraták
és a humanisták választási szövetségét nem úgy kell a mérlegre
tenni, mint a liberálisok és a demokraták szövetségét. Míg a
kék szövetség csak a választásokra köttetett, a narancssárga szövetséget a bíróságon is bejegyezték. Ezért az utóbbi által szerzett mandátumokat összeadva,
a másik által szerzet mandátumokat pedig külön-külön kell
számba venni. Ez az érvelés az
elnökválasztás második fordulójáig puszta okoskodásnak tűnt
még akkor is, ha kétségkívül a
D. A. szövetségnek eggyel több
képviselője került a törvényhozásba, mint a PUR nélküli szociáldemokratáknak.
A Băsescu-féle matematika elutasításán alapult az a szövetség
is, amely a két választási forduló
között a PSD, a PUR és az
RMDSZ között jött létre. Ennek
részleteit ugyan papíron nem
rögzítették, de az RMDSZ Ope2005. JANUÁR
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kezni a 2007-re remélt EU-csatlakozás időszakában. Corneliu
Vadim Tudor pártjának a népszerűsége ugyan a felére csökkent, de a szavazók 13 százaléka
most is ezt az alakulatot támogatta.

Markó Béla az SZKT december 18-i ülésén javasólta a D. A. koalícióval való tárgyalást

ratív Tanácsának december 4-i
ülése után Markó Béla bejelentette, csakis a kék oldalon alakítható ki a parlamenti és kormányzati többség. Az elnök két
nappal később arra szólította fel
az erdélyi magyarságot, Adrian
Năstasét támogassák hogy az elnökválasztás második fordulójában. A felhívás némiképp disszo-

lyára evező Băsescu 2,5 százalékkal szerzett több szavazatot,
mint ellenjelöltje. Nemcsak a
nyugatos román értelmiség és
az erdélyi románság többségét,
hanem Corneliu Vadim Tudor
első körös támogatóinak kétharmadát és Markó Béla támogatóinak egynegyedét is maga mögé
állította. Az erdélyi magyarság

A részvételi arányt mutató
statisztikákban a tömbmagyarság megyéi
az 1989 utáni szavazások történetében
eloször a hátul kullogók közé kerültek
nánsnak tűnt az állampolgárság
kiterjesztéséről szóló magyarországi népszavazás másnapján,
mert az RMDSZ-t a magyar állampolgárság témájának a sikeres meglovagolása lendítette át a
parlamenti küszöbön, a versenyben maradt két államfőjelölt közül pedig Năstase ellenezte, míg
Băsescu támogatta az ötletet. Az
RMDSZ politikusai közül egyedül Eckstein-Kovács Péter szenátor jelentette ki nyilvánosan is,
hogy elhamarkodott volt a megegyezés.
Királycsináló kicsik
Az elnökválasztás december 12én tartott második fordulója
nyilvánvalóvá tette, Eckstein látta jól a dolgok alakulását. A hajóskapitányságból politikai pá-

többsége nem ment el szavazni
a második fordulóban. A részvételi arányt mutató statisztikákban a tömbmagyarság megyéi
az1989 utáni szavazások történetében először a hátul kullogók közé kerültek.
Băsescu győzelmének a kihirdetése után a parlamentbe jutott két kis párt: az RMDSZ és a
PUR került a figyelem középpontjába. A PUR azonnal jelét
adta annak, hogy ő mindkét
irányban partiképes. Azt kezdte
ugyanis hangoztatni: számára
nem a partner, hanem a kormányprogram a lényeg. Az
RMDSZ eleinte a PUR felé sandított. Kijelentette, ha a PUR átáll a narancssárga oldalra, neki
is arra kell mozdulnia, hiszen a
stabil kormányzás kialakításá-

ban érdekelt. Később felismerte, hogy nem kell a humanistákra várnia. Azok úgyis az erősebb
oldalára állnak. Így a magyar
szövetség kisparlamentje, a Szövetségi Képviselők Tanácsa
(SZKT) december 18-án már
Markó Béla javaslatára szavazta
meg a narancssárga tárgyalási
irányt. A döntést jelentősen
megkönnyítette Ion Iliescu államfő, aki két nappal a hivatala
átadása előtt kegyelemben részesítette a Bukarestet többször
is feldúló Miron Cozma bányászvezért. A döntés nemzetközi szinten is felháborodást váltott ki, és a szociáldemokraták
ellen fordította a hangulatot.
December 20-án azonban az
RMDSZ átállása is elhibázott lépésnek tűnhetett, mert a parlamenti házelnökök megválasztásakor a PUR a kék oldalra szavazott. Így a képviselőház elnöki
székét Adrian Năstase, a szenátusét pedig Nicolae Văcăroiu
foglalta el. A magát szociálliberálisnak tartó zsebpárt csak
ezután engedett a kormányzás
csábításának. A narancssárga
oldal támogatásáért Călin
Popescu Tăriceanutól az
RMDSZ egy államiniszteri és
három miniszteri, a PUR egy államminiszteri és két miniszteri
posztot kapott a 25 tagú kabinetben. – GAZDA ÁRPÁD (KOLOZSVÁR)
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VizuálKult
Ákos földön, vízen, levegőben

Az utolsó
rangos dal
Ha egy zeneművész gigakoncertet rendez a fővárosban, ha országos turnén vágtat végig, ha
dupla CD-t, hangkazettát jelentet meg, s ha
mindezt még videóval és dupla DVD-vel is
megfejeli, talán tényleg alkotott valamit 2004ben, megérdemel egy kis pihenést. Kis versmondás, kettős állampolgársági civil rásegítés,
filmkritika-írás, tizenkét órás dedikálás azért
belefér. Mi ezúttal nem hagytuk magunkat az
okos közgazdász Kovács Ákos verbális úthengerétől bitumenre klopfolódni, ráhatásmentesen nélküle kutakodtunk új DVD-jén.
ülcsínre nagyon rendben,
sárga-szürkére fóliázott
papírruhájú az egész kiadványcsalád, tehát nem kevered mással, boltpolcon rögtön
kiszúrod. A tipográfia most is
olyan ákosos, már meg se lepődünk, hogy helyesírási hiba, elkószált pont, fölös vessző nincs
a cuccon (a magyar valóság e téren is valószínűtlen lejtmenetet
tart), tán a betűk árnyéka – és
csakis a DVD-nyomat borítóján
– sikerült úgy, hogy a szemorvoskamara ajánlását csak komolyabb ingyenkontingens odabocsátásával nyerhetné el.
Hogy belül mi van? Két korong, az egyiken csak a koncert,
választható 5.1-es hanggal – tapasztalataink szerint érdemes
feltenni a fülest is, úgy csaknem
maradéktalanul visszajött a koncertfíling –, és arra is mérget
vettünk volna, hogy dalszövegfeliratokat is nézegethetünk,
hát tényleg. A másik lemezen
nagyon király werkfilm van, kilépnek a főnök árnyékából a fiúk, sőt, mintha a főnök is átlép-
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né vetített árnyékát: kedves fickónak látszik, akit szemlátomást szeretnek a bandatagok.
Aztán klipek: Az utolsó hangos
dal, a címadó új nóta kápolnás
filmetűdje mellett egy elképesztő profira gyártott, csaknemmozgókép-fotósorozat is emeli a
dal sikerét: több száz koncertfényképbe töredezik a buli,
hogy aztán szinte-filmmé álljon
össze. Vannak még a kisstadioni
Nagykoncerten nem, de a turnén annál inkább játszott számok, ez se kevés, vagy féltucat,
és a rajongók felé tett nagyvonalú gesztusként úgy 1.700
bónusz fénykép.

Végül pedig, milyen is volt a
nyári koncert, és milyen azt viszszanézni? Először is, Ákos ezer
kamerája közül egy se volt képes
minket befogni, mondjuk, ez
bosszantó, pedig pl. az Ölelj meg
újrá-ban a rituális karlengetést
(vigyázat, lapszemlézők: nem karlendítést!) mi is kifogástalan koreográfiában végeztük el. A hangulat akkora volt, hogy a viszonylag
kevés közönséghanggal kevert
DVD-n ez teljesen nem jöhet át.
Cserébe viszont tisztán, 62 hangcsatornás pultról szerzett muzsikát kapunk, amelyből nekem
még mindig csak egy hiányzik: a
hangszerszólók bátorsága, a szép
számmal felvonultatott, minőségi
zenészek és instrumentumok
jobb, rockosabb kihasználása.
Ákos mint perfekt énekes,
színpadi kovász és tömegközéppont, érzékeny, néha különös zenék szerzője, s mint jól artikuláló, poétikus üzenetmondó egyaránt szuperlatívuszokat érdemel. Mély járású szerelmes dalaihoz, a világgal, hittel vívó műalkotásaihoz képest csak apró kötözködés, ha a Majom a ketrecben gitárharmóniái szerintünk
bántóra sikeredtek – főleg az
Andante-turné finom unplugged
szövetéhez mérten –, vagy, hogy
a Magyarországon egyedülálló
precizitással kidolgozott és levilágított színpadkép a leglíraibb
dalokban is kissé hideg, iparias
környezetet ad. Igaz, a fénylő,
suvikszolt linópadlót maga a magas ég biztosította, csepergő eső
formájában – csodálkoztunk is,
hogy se a tihanyi, dokumentált
tornádóban, se a pesti nedvekben nem féltette Ákos az életét a
sok elektromos ketyere közt…
No, elég már, végignéztük a
DVD-t, lelkesedtünk és elszomorodtunk, mert tök jó, és az ára
is a vártnak fele, de az meg lehangoló, hogy mennyire egyedül jár ez a srác a magyar popzenében. Kincstári optimizmussal kívánjuk, hogy az utolsó rangos dal mégse az övé legyen.
– SZILVER OTTÓ

Könyvajánó

Modor Ádám:
A titok meg a nyitja
Kairosz Kiadó
Az öreg apparatcsikokat hátrébb
szorító MSZP ügynökügyekhez
való újszerű hozzáállása teszi igazán aktuálissá Modor Ádám könyvét. Többen hajlamosak a III/IIIas témában kizárólagos autoritásnak elfogadni Kenedi Jánost. Ez
a könyv száraz elemző stílusa ellenére kiegészíti mindazt, amit a
Kis állambiztonsági olvasókönyv
című alapmű homályban hagy.
Ismert nevek állampárti történetét mutatja be a szerző a III-as főcsoportfőnökség operatív jelentéseinek felhasználásával Demszky
Gábortól Zsille Zoltánon át Haraszti Miklósig, külön fejezetet
szentelve mások mellett Konrád
Györgynek és Pákh Tibornak.
A különböző rendű és rangú rendőrtisztek szignálta szigorúan titkos
aktákból elénk tárul a szamizdat
kiadók és a nyomozó hatóságok
versenyfutása, a konspirált és nyíltan vállalt ellenzéki összejövetelek
feszült légköre, házkutatások és a
szocialista rendszer végtelenül
romlott és pitiáner mechanizmusának ezernyi mozgatórugója. A kötetből az is kiderül, hogy hány fedett ügynök lógott egy időben egyszerre a radikális küzdő dr. Krassó
György nyakán, s hogy a legendás
ellenzéki (az Állatfarm kiadója) miért lakott disznóólra erősen hajazó
ingatlanban.
– A. B.
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Könyvajánó

Konzervatívok
a házban
Nem a Nagy Konzervatív Buldózer összeszerelési utasítása. Nem is a „Hogyan nyerjünk választásokat gyorsan, egyszerűen?” kézikönyv.
Jóval több ennél az Attraktor kiadónál most
megjelent, Lánczi András, Molnár Attila Károly, Orbán Krisztián, Orbán Miklós által írt
Magyar konzervatív töprengések – A posztkommunizmus ellen című könyv.
kinek Oakeshottos kulcstartója van, kedvenc pólóján
Roger Scruton feszít,
John Kékes A liberalizmus ellen
című könyve nélkül pedig nem
állít be Beszélő-estre, ismerős a
szerzők neve. Lánczi András remekbeszabott Leo Straussmonográfiája, a 2002-es választásokon elszenvedett makarenkói saller után megjelent, sokunk számára revelációerejű
Konzervatív Kiáltványa vagy
Molnár Attila Károly a „Kaotikus Fegyházról” (azaz korunk
egyre elviselhetetlenebb „mértékadó”, „toleráns” gondolkodásmódjáról) szóló tanulmánykötete már eleve garanciát jelent: izgalmasat fogunk olvasni.
Nem csalódunk, mert a vékonyka kötet olvasmányosan, világosan, imponáló egyszerűséggel és
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komplexusok nélkül ír a konzervatív politika, habitus pilléreiről. A családról, a vallásról,
hagyományról, az államról szóló fejezetek mellett a fogyasztói
társulás, a média (hehe), a
posztkommunista magatartás
konzervatív kritikája szekértáboron innen és túl kényelmetlen perceket okoz az elvakult
főknek. A konzervativizmus
ugyanis – írják szerzőink – nem
ideológia. A konzervatív a liberálistól és a szocialistától eltérően ódzkodik az élet minden kérdésére „közboldogságot” ígérő
válaszok megfogalmazástól. A
magunk darabosabb módján
recenzensi füzetünkben ezt a
„jelszavaink valának: közösség,
hagyomány és pipadohány” szavakkal foglaltuk össze. A konzervatív nem tud mit kezdeni a

magát konzervatívnak nevező
hőbörgő, egyház- és kapitalizmusellenes szájtépéssel és mélységesen hisz abban, hogy a politikai cselekvést nem lehet elválasztani az erkölcstől. Antropológiai pesszimizmusából adódóan gyanakvással figyeli a „társadalmi egyenlőséget” megvalósítani akaró erőfeszítéseket. A
jogrendszer eltávolodását az
igazságtól és a
t e r m é s z et e s
jogtól pedig a
posztmodern
társadalom
egyik legnagyobb gondjának tartja –
Orbán Miklós a
jognak
világunkban betöltött szerepéről
szóló írása a
könyv egyik legizgalmasabb fejezete.
S hogy mit feleljünk annak, aki szerint mindez
szép, de mikor szedjük fel a
macskaköveket? Orbán Krisztián utószava megadja erre a választ, szerinte ugyanis nem reménytelen a helyzet. A mai
Egyesült Államok társadalma és
gondolkodása például konzervatívabb, mint huszonöt évvel ezelőtt, ami azt mutatja, hogy
nem lehetetlen a konzervatív
eszméket egy információs társadalomban sikerre vinni – a tanulság attól függetlenül megfontolásra méltó, hogy mit gondolunk W. intellektusáról vagy

az iraki demokrácia fejlődéséről. De itt már a politika olajfoltos vizeire eveztünk, úgyhogy
gyorsan idemásoljuk nagy kedvencünk, Michael Oakeshott a
könyvben talált nevezetes jellemzését a konzervatív ember
gondolkodásmódjáról: „Konzervatív tehát az, aki inkább választja az ismerőst, mint az ismeretlent, többre tartja a kipróbáltat a kipróbálatlannál, a tényt a
misztériumnál,
a ténylegest a
lehetségesnél, a
korlátozott a t
a határtalannál,
a közelit a távolinál, az elégségest a túláradóan bőségesnél, a megfelelőt a tökéletesnél, a mai nevetést az utópisztikus boldogságnál. A konzervatív beállítottságú ember többre tartja a családi kötelékeket és
a hűséget, mint a jövedelmezőbb kapcsolatok csábítását;
az ő szemében a szerzésnél és a
gyarapodásnál fontosabb a megőrzés, a megművelés és az élvezet; a veszteség felett érzett fájdalma erősebb, mint az újdonság vagy lehetőség fölött érzett
izgalma.” Hogy ez a gondolkodás többségbe kerülhet-e a mai
Magyarországon, azt bizony mi
nem tudjuk. Holnap mindenesetre lemondjuk a Blikk-előfizetésünket. – ABLONCZY BÁLINT
HIRDETÉS
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Könyvajánló

Matolcsy György:
Amerikai Birodalom
Válasz Könyvkiadó
Matolcsy, aki eddig is rendszeresen jelentkezett a Heti
Válasz oldalain a jövőt elemző, a nemzetközi gazdaság és
a globalizáció hatásait vizsgáló könyvek recenzióival, gyakran írt Amerikáról, elsősorban az amerikai gazdaságról.
A gazdaságpolitikus nyilván
ezeknek a műveknek a tanulságait is beépítette a Válasz könyvkiadó gondozásában Amerikai birodalom
– a jövő forgatókönyvei cím-

mel megjelent művébe. Úgy is
mondhatnánk, hogy az Orbán-kormány volt gazdasági
minisztere most könyvet írt
saját Amerika-képéről. Az
Amerikai Birodalom alapmotívuma az USA és a Római Birodalom működési logikája
közötti párhuzam. Visszatérő
gondolat az amerikai demokrácia arisztokratikus mivolta,
a tudás, a demográfia és a
globalizáció kulcsszerepe, és
természetesen találkozhatunk Matolcsy néhány vesszőparipájával, így a teljes foglalkoztatottság és az anticiklikus gazdaságpolitika kérdésével is. A könyv számos érdekes meglátást kínál – ezt már
Matolcsy a Széchenyi Tervről
írott munkájából megszokhattuk –, optimista és néhol
kicsit szájbarágós megfogalmazásai leginkább amerikai
tankönyvek stílusára emlékeztetnek. A téma megközelítése kifejezetten sokoldalú, a
politológus, a közgazdász és a
szociológus mellett a gazdaságpolitikával nem hivatásszerűen foglalkozó egyszeri
választópolgár is találhat szívének kedves nézőpontokat, s
olyan megállapításokat is,
amikkel kevésbé fog egyetérteni.

Magánemlékek a nemzeti katasztrófáról

Fogcsikorgató múlt
Egy derűs késő-őszi szombat délelőttön valahová menni kell. Ilyenkor jut idő arra, amit
már évek óta szeretnénk megnézni, de valami mindig közbejött. Most járjunk csak utána, lehet-e újat mondani idehaza Trianonról?
Mint kiderült, lehet. Mindig lehet.
várpalotai Trianon-múzeum az egykori – Ybl Miklós tervei alapján újjáépült – Zichy-kastélyban fekszik, a város szívében találha-
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tó Királydombon. A két és fél
éve nyílt, tekintélyes méretű
tárlat jelmondata Hamvas Béla konok igazsága: „Semmi lázadás. De semmit sem enged-

Lemezvágó

GoTan Project dj set:
Inspiración, Espiración
Ya Basta!
Az argentin–francia GoTan
Project Philippe Cohen Solal
által válogatott és kevert albumának felütéseként rutinos,
öreg macsó osztja az észt spanyolul, markáns hangon, a háttérben pedig elkezd szólni az
argentin tangó. A tangó zenei
motívumai a későbbiek során
is vissza-visszaköszönnek a mix
meglehetősen széles spektrumot felölelő muzsikái között.
Lágyan jazzes darabok ugyanúgy akadnak itt, mint kizárólag ütőhangszerekkel előadott,
szuggesztív ritmusparádé, háni.” Az egész múzeumon végigsugárzik valami ebből a
méltóságteljes életbölcsességből, áthatja a kiállított tárgyakat, és idővel a látogatókat is.
Különleges élmény, hogy a tárlat jelentős része magángyűjtemények összessége: ezért itt
semmi sem száraz, hivatalos
vagy élettelen. A sok személyes
használati tárgy könnyen megfoghatóvá teszi nagyszüleink
gyerekkorát. Irredenta radír
és nemzeti színű irón: mindez
a legtermészetesebb volt hetven éve. Generációkon át féltve őrzött igazolványokat, leveleket, röplapokat és zászlókat
láthatunk itt, sőt nemzeti

borús időket idéző, feszes ütemek és a klaszszikus „nem szeretlek
– nincs szükségem rád
– csak megfűrészellek
– nem etetlek” – ideológiára építő tökösfekás rappelés. Az eltérő stílusú zenék között
az átvezetés többnyire
zökkenőmentes, akár
egészen különböző számokat is sikerül összehangolni egymással.
A második (bónusz)lemezen
egy jó ötperces szám, valamint egy számítógépen lejátszható videoklip található.
Míg előbbi az egész kiadvány
egyik legjobb zenéje, érzéki
és fülledt, némi forradalmi
háttérzajjal, addig az utóbbi
annyira görcsösen igyekszik
művészi lenni, hogy néhány
rövid jelenettől eltekintve élvezhetetlenre sikeredett, nekünk legalábbis egyáltalán
nem jött be. A GoTan Project
albuma érdekes és sokszínű –
e sok szín nagyrésze borongós
ugyan, de mégis összeáll valamiféle sajátos hangulattá,
harmóniává.
szimbólumokkal díszített ruhákat, tányérokat, porcelánokat is, amelyek fél évszázadon
keresztül szintén tiltottak voltak, hiszen azok is az eltagadott múltra emlékeztettek volna.
Üde színfolt „A magyar virtus és hősiesség relikviának”
megtekintése, különösen akkor, ha közvetlenül előtte „A
békeszerződés képekben és
dokumentumokban” című
szobába tértünk be. A kiállítás
legmegrázóbb része azonban
az „Elpusztított köztéri műemlékek a Kárpát-medencében” című blokk. S bár tudjuk, hogy az elmúlt nyolcvanöt
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az új hatalom, a képaláírás szerint egy hétig „dolgoztak” rajta. A helyi polgárok körben állnak és némán nézik: így temet-

Kritikán alul
Ízlésbúcsú

Bú-ék, el-balta
Alapesetben csak azért, hogy közértes ócsárló
módjára számra vegyem a televízió szilveszteri műsorát, még nem ragadnék billentyűzetet. Na, de ez a mostani, ez valami akkora borzalom volt, hogy szólhat itt mellettem a bécsi
filharmonikerek önkéntelen jóvátételnek is
felfogható újévi koncertje, ezt akkor is muszáj
kiírni magamból.
őleg, hogy Magasárú Lapunk Drága Olvasói valószínűleg mind dorbézoltak, hát most az újszülöttes apuka elborzongja, mit nyomtak
közpénzből meg reklámbevételből.
Magyar Televízió tutira ment,
és permanens ötlettorpanását
egy bombasiker, a tizenkilencezredszerre is nézhető Regős Benedek-eposszal, szóval a
néhai bakterház indulásának
fügelevelével kívánta lefedni.
De az a film nem is túl hosszú,
tehát izzítják Lajcsit, aki még
osztrákosabb sramlit produkál
erre a szép havatlan napra a
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kat fejlődött közben a
csehszlovák demokrácia. Erdélyben a román
csapatok sosem látott
hegycsúcsok megmászására is szívesen vállalkoztak, ha ott a magyar
múlt egyetlenegy darabkáját remélhették. 1919ben kő kövön nem maradhatott, ami csak egy
kicsit is magyar volt. A
múzeum
egyébként
nemcsak a magyar tragédiát örökíti meg: a
kastélyban helyet kapott egy
színvonalas helytörténeti és egy
remek fotótörténeti tárlat is.
FOTÓ : UFI/ARCHÍVUM

évben az utódállamok valóságos versenyt űztek a magyar
történeti emlékek lerombolásából, mégis igazán sokkoló egyben látni a kegyetlen pusztítás
nyomait. Miért estek neki az elcsatolt területek műemlékeinek ilyen egyöntetű dühvel és
óriási energiával a „győztesek”? Miért féltek annyira a
magyar történelem kőbe vésett
hírességeitől? Mi volt az igazi
céljuk az emlékművek tönkretételével? Hideg van a múzeumban, de nem ettől csikorog
a fogunk.
Választ keresve nézzünk végig a képeken: itt a pozsonyi
Mária Terézia-szobrot fűrészeli

magyaroknak, gondosan ügyelve arra, hogy élő hang, netán
fél-playback elő ne forduljon,
még megbicsaklana gége és
adásmenet. Őt a furcsa pár követi, nevezetesen a jobb sorsra
érdemes Dömsödi Gábor és a
Bigbráner-Zsanetten és MegyóT-akt-Anitán mint karrier-gyermekbetegségeken átesett duplanullás niemand, Hajdú Péter
„Névshowr” elnevezetű rettenete. Megy a vérnyomásom fölfele,
mint egy görögtüzes rakéta,
hogy Ausztriából nyomják a közvetítést, ami örvendetes a kameramanok napidíja felől nézve,
de maga a döbbenet a boldogult

ték egy hétig Pozsonyt. A dévényi honfoglalási emlékműnél
már robbanószert alkalmaztak
a bevonulók, igazolva, hogy soközpénzügyi államtitkár aktahalma mögül. Miért is?
Spórmeiszterekre
akadtak
sógoréknál?
A főasztalnál hihetetlen, soha nem látott csálé csillagok
csücsülnek, Hernádi, Bajor, Verebes, Szulák, Heilig, Eszményi,
Forgách, és annyira viccesek,
hogy majd’ hanyatt dőlnek maguktól meg egymástól, viszont
szerény televíziós rendező kénytelen képben tartani a háttérkörasztal civil vendégeit is, akik
feszengnek, bambulnak, pusmognak, csak egyet nem tesznek: nem nevetnek. Ami azért
elég ciki szilveszteri vidám műsorban.
Pedig a nem tehetség nélkül
való Verebes egy miniatúrát
még remekel is: Nagymellű
Jucusnak (szerintem, ha tehetné, így hívatná magamagát)
olyan jelenetet ír, amely épp a
semmiről szól, és partnert sem
igényel, csak beszédesen hallgató írói ősz borostát. Karinthy
emlékezetes Nagy drámaírója él
ezzel az eszközzel, Verebes pedig eminens diák, ha jó penzum
kecsegteti.
De jaj, átkapcsolok az RTLre, ahol a Heti Nyelet képében
ugyanezek az arcok ülnek,
ugyanúgy, és elgondolkodtató,
hogy a köztévét ki és honnan

– NÉVAI GÁBOR

irányítja. A gigagagyicsigatívín
Sas József rontja szét az ízlés
utolsó köveit. Nem találok szavakat, mint Esterházy a legjobb könyve elején, mert amit
ez a bohóc a ripacsaival buzizva, komcsizva, fasisztázva elrecseg, az elemésztené az Ufipapírt. Amikor pedig énekléshez fog, érteni vélem modifikációs zavaraimat, merthogy fogantatásom környékén már
folyt a környezet muzikális
szennyezése.
Az ATV-re se lehet menekülni, mert ott Fásy mester dúvadkodik összes cigány tátogóemberével, hájas csinibabájával, még
szegény
Dolly
is
ott
hajmásipéterezik a gitárosával,
nem mehetnek jól a dolgok nála sem.
Minden továbbinál többet
mond, hogy egy dunatévés film
érthetetlen, de legaláb szépen
fényképezett befejezésébe, majd
a spanyol állami csatorna showjához menekülünk, ahol Rod
Stewart hamisan ugyan, de legalább élőben, a személyes jelenlét illúzióját keltve énekli gyönyörű nők és férfiak, ízléses
díszletek között.
És a bú éke ékesíti a magyar
csatornákat. Megint elbaltázták
az ünnepet, közpénzből. Cincér,
fizetek!
– SZILVER OTTÓ
25
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lés volna az üdvözítő magyarázat,
s még azt sem tartja ördögtől valónak, hogy megpendítse: lehet,
hogy a modern kor tudósa nem a
középkori egyetemi magiszter leszármazottja, hanem bizony a
sokszor kigúnyolt reneszánsz
alkimistáé. Szóval a tudománytörténet nem színes-szagos bevezetés
Öveges professzor világába, hanem az emberi gondolkodás történetének saját, önálló fejezete.

Olvasnivaló

Napkelet,
napnyugat,
mágusok
Újságoshoz járni jó: nem a kis kuckó jellegűbe,
hanem az álldogálós-újságfogdoshatós fajtába,
ahol még polgári underground lapokat is kitesznek. E helyeken meglepően sok folyóiratot
kapni, bár messze nem annyit, amennyit mi
szeretnénk. A szívünknek kedves irányokat
(mazsorettkultúra, partikuláris művelődéstörténeti tendenciák, magyarnóta, vitorlázás) még
egyetlen lap se vállalta fel együtt. Addig is.
a magunk különbejáratú véleménye, de kétségtelenül jó szeme
volt ahhoz, hogy felismerje a tehetséget. A lap születéséhez
Pauler Ákos, Hekler Antal, Horváth János asszisztált, talán csak
gróf Zichy Rafaelnét kellett volna
messzebb ültetni. S bár sok félperces híresség, unatkozó úriaszszony publikált a szemlében, felbukkant azért Halász Gábor, Németh László, Mályusz Elemér és
Szentkuthy Miklós is. Ilyesfajta
színvonaltalansággal ki lehet
egyezni, no.
Tóth-Barbalics Veronika: A Napkelet megalapítása. Magyar
Könyvszemle 2004. 3. szám,
238–256. o.
Egyszerűen pompás. Okos és kiegyensúlyozott írás a Nyugat ellenében 1923 után megjelenő konzervatív folyóiratról. A szerző öszszegereblyézett minden lehető
kézirattári forrást, s bár illő távolságot igyekezett tartani témájától, nem azonosult vele, de néhány vád alól tisztázza a lapot.
Tormay Cecile-ről ugyan megvan
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Pogány Ágnes: Magyarország deviza- és árfolyampolitikája a német „Új Gazdasági Rend”-ben.
Századok, 2004. 6. szám,
1305–1326. o.
A gazdaságtörténet az a műfaj,
amelyben sok kamatláb-számítás
van, és végtelenül unalmas források tömege. Pogány Ágnes dolgozata mégis hallatlanul izgalmas,
mert megmutatja, hogy melyek
voltak a német devizapolitika legfőbb célkitűzései a második világ-

Budai Kilátó – A polgári baloldal
háború előtt és alatt. A tanulmány a magunkfajta szellemgyengék számára is érthető. S kiderül: igenis, egy közgazdász is lehet hős, horribile dictu, egy pénzügyi szakember is, sőt még a Magyar Nemzeti Bank elnöke is lehet az néhanap, amikor ellenáll a
rá nehezedő politikai nyomásnak, amely nem akárhonnan jön.
Ehelyütt Baranyai Lipótra gondolunk, nem is tudni, miért.

Láng Benedek: Tudománytörténet. BUKSZ, 2004. Tél, 317–327.
o. Meglehet, nem szép egy recenziót ajánlani, de ez kétségkívül az
igazi tudós fajtából való. Miközben néhány tudománytörténeti
újdonságot ismertet, a szerző röviden áttekinti a műfaj hazai recepciótörténetét, röviden bemutatja a külhoni irányzatokat és kivételes bátorsággal megy neki néhány igen megrögzött fixa ideának. A tudományok történetéről
írva megkérdőjelezi azt a tényt,
hogy a felvilágosodás villanykörtéje körüli folyamatos döngicsé-

lapja. 2004. 4. szám, 2004. December (sic!) 13.
A XII. kerületi MSZP beszerzett
egy modern európai szociáldemokratát, aki tud helyesen írni, s
a lap immár nem írja következetesen hosszú „ó”-val a „lakos”
szót. Így most már gond nélkül élvezhető miniszterelnökünk, pártelnökünk év végi köszöntője,
pártigazgatónk (már Oláh Lajos!)
karácsonyozási szokásainak tálalása, továbbá Gál J. Zoltán bölcs
megszólalása a makrogazdasági
mutatókról. De kedvenceink továbbra is azok a cikkek, amelyek
túlmutatnak a direkt politikán,
és a kultúraérzékeny baloldalt állítják elénk: például az érző
beszélgetést Hegedűs D. Géza
művész úrral. És persze szeretjük
a jobboldal aljasságait leleplező
olvasói leveleket („kérjük számon
a negatív ígéreteket!”). De legfőképpen
Bárándy
Gergelyt
szeretjük, az MSZP Jogi Tagozatának elnökét, aki második könyvét
publikálja a koraújkori Velencéről. Ha valaki nem olvasta volna az
elsőt, elmondjuk, hogy Lengyel
László írta hozzá az előszót (igen,
ő, a híres Velence-szakértő) és az
irodalomjegyzékben Ruskin, Mary
McCarthy mellett magától értetődően szerepelt bizonyos Bárándy
Gergely OTDK-dolgozata is, ami
finom polgári arányérzékről tanúskodik. Ha már Asbóth János
kimaradt.
– B. A. L.
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Könyvajánló
Méhes György: Gyöngyharmat Palkó
Ulpius-Ház
Méhes György
neve
nem
cseng túl ismerősen a magyarországi fülnek. Tessék
tenni vele egy
próbát Erdélyben: odaát egész generációk nőttek fel a ma is élő író
meséin és meseregényein, egész
generációk nevették rongyosra
magukat vígjátékain. Méhes
György, 2002-ben kapott Kossuth-díjat Magyarországon, ám
az anyaországi „belépő” most lett
az igazi, a Gyöngyharmat Palkó,
az egyik legklasszikusabb Méhesregény hazai megjelenésével. A
kiadó gyönyörű borítóval, az ötven évvel ezelőtti kiadás grafikáival adta ki a regényt; fekete-fehér grafikákkal, ami szinte

egyedülálló a mai magyar gyermekkönyvek mezőnyében. A
reklámkampány
„békebeli”
szlogenje, úgy látszik, nem volt
hasztalan, hiszen a karácsonyi
tülekedésben a Méhes-regény fogyott legjobban a gyermekirodalom kategóriában, emellett a hírek szerint egyre több óvoda
szerzi be a klasszikus munkát.
Semmi űrből jött lény, halovány
utalás sincs az erőszakra – tulajdonképpen semmire, amit az
utóbbi években gyermekirodalomnak szokás tartani. Érdekes,
hogy bármilyen világ is ez, a
gyermekek ugyanolyanok benne – csakhogy a gyermekeknek
a szülők veszik a könyveket. Remélhetőleg egyre többen ismerik fel, hogy gyermekirodalomban is vannak szezontermékek,
és vannak azok a művek, amelyek pompás egységgé állnak
össze a szerző azon mondatával,
hogy „aki gyermekkorában nem
hallgatott és nem olvasott mesét, az nem is lehet boldog ember.”

Folyóiratajánló
A Prae ötödik és
hetvenedik születésnapja
1934-ben jelent meg Szentkuthy
Miklós Prae című regénye. A
prózairodalmat megújító, de a
széles közönség előtt, mivel nehéz olvasmány, valószínűleg
mindörökre rejtve maradó mű
olyan kortárs elméleti kérdéseket vetett föl, amelyek azelőtt ismeretlenek voltak a magyar
prózában.
A regény címét választotta címül az öt éve megalakult folyóirat, amely a Szentkuthy-féle horizontra helyezi magát, és a
primér irodalmi közlések, valamint kritikák, tanulmányok
mellett peremműfajokat és a
mindennapi életünket meghatározó jelenségeket választott tematikus számai magvának –
ilyen volt a sci-fi, a cyberpunk, a
horror, a fantasy, illetve a média
vagy a számítógép. A folyóirat

emellett ragyogó belső képi világával is tüntet a kortárs folyóiratok általában egysíkú megjelenése ellen.
A már szélesebb körben ismert szerzők mellett a folyóiratban sok fiatal, kezdő író is publikációs lehetőséget kap; a H.
Nagy Péter által szerkesztett tanulmányrovatban pedig doktoranduszok és fiatal egyetemi
tanárok elemző tanulmányai jelennek meg a magyar és a világirodalomról.
A rendszerváltoztatás óta rengeteg folyóirat született és szűnt
meg. Nem biztosíték a folyóiratok által felfedezett szerzők vagy
szerzőcsoport általános elismerése sem, de általános tapasztalat, hogy amelyik megéri az ötödik születésnapját az újságosnál, az már meg is marad. Így
hát gratulálunk a Prae kettős
születésnapjához, és kívánjuk,
hogy 2009 decemberében egy
igazán gyönyörű jubileumot ünnepelhessen: a regény hetvenöt,
a folyóirat tíz éves lesz akkor.
HIRDETÉS
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Sok díszlet, szakadtság, de: köszönöm!

Ahogy nem lehet ronda a családi karácsonyfa,
vagy nem lehet elrontani a szilveszteri virslit,
úgy az ember sem szokta magát jól érezni a kórházban. Ezért aztán csak látogatóba járunk oda.
Nagymamát vagy lábtörött haverokat vigasztalni. Hiszen tudjuk, addig jó, amíg mi visszük a
kompótot. Ezért aztán igencsak összeugrik az
ember gyomra, amikor két mély sóhajtás között
közlik velünk: rutinműtét, négy nap kórház.
ilmes és látogatós emlékeinkből gyorsan otthon
összeállítjuk a túlélőcsomagot. Pizsama, fürdőköpeny,
papucs, fogkefe, kanálgép, egykét jó könyv, boríték, pénz. Villany le, indulás.
Betegfelvétel. Gyors kórisme,
aztán jogok és kötelességek. Bólogatunk. Jöhetnek a papírok.
Adatvédelem. Legalább reklámcélra ne. Oké, aláírjuk. Következő papír a halálunk esetén értesítendők névsora. Telefon. Anyu,
mi a pontos címed? Ez is megvan. Következhet a tájékoztató a
lehetséges komplikációkról. Egyoldali bénulás, kétoldali bénulás, kóma, mortalis. Ilyenkor jön
jól a latin záróvizsga. Végigfut
rajtunk a hideg, de nincs mit
tenni, ha nem akarjuk a hátralévő életünket együtt tölteni egy
polippal. Bátorság. Aláírunk.
Aztán be a sűrűjébe. Válasszunk
ágyat. Az egyiket már lestoppolták. De van még kettő. Az egyiken koszos a huzat, a másiknál
kiszakadt a falból a nővérhívó.
Választunk, a huzat nem ráz.
Lehuppanuk immáron a saját
ágyunkra. Vérnyomáspróba és
keresztkérdések. Aztán két meglepetés. Egy, hogy saját felelősségünkre hazamehetünk, és csak
másnap reggel hétre kell visszajönnünk, kettő, hogy a frissen
felírt gyógyszereket legyünk szívesek kiváltani és magunkkal
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hozni. Most nem jut eszünkbe a
magyar egészségügy siralmas
helyzete, akár a nővérkék esti
bevásárlását is elintéznénk, csak
végre már utcai levegőt szívhassunk. Régen örültünk ennyire
egy rozsdás trolibusznak. Persze
csak haladék. Nem érdemes kicsomagolni. Másnap már hét
előtt tíz perccel ott vagyunk. Kezünkben egy zacskó gyógyszerrel. Első az egészség. Ügy.
De ezen a reggelen már sokkal elszántabbak vagyunk. Nem
is csoda, hogy meggondoljuk
magunkat, legyen inkább a kiszakadt kábeles ágy, hiszen az
ablaka az állatkertre néz. Most
már nem alkuszunk, minden
nap oroszlánbőgésre akarunk
ébredni. A sorstárs már az ágyában, ő is most érkezett. Hasonszőrű, rutinműtét. És itt a nem
várt pillanat, felpróbáljuk a pizsamát és várunk. Kis vizit. Doktor, nővér. Egyeske, műtétre
kész. Ketteske, műtétre kész.
Hármaska, hármaska? Doktor
értetlenül körbenéz. A nővérke
tisztázza a helyzetet, ő csak papíron van itt. Nem igazi beteg. Be
se jön ma. És holnap se. Kimennek, összenézünk. Te is azt hallottad? Én is. Húha. Egy kis
plusz tb-támogatás. Reméljük a
mi műtétünkre is fordítanak belőle. Nagyvizit. Doktorok, nővérek. Szimpatikus határozottság.
Ma már ne kezdjen el könyvet ol-

FOTÓ : UFI/KÉSMÁRKI PÉTER

Kórház szélén

vasni. Biztos nem ér a végére. És
tényleg. Ezt a szurit most beadjuk. És már délután is van. Egy
ismerős, kedves mosoly. Túlvagyunk rajta. Elkezdhetünk
gyógyulni.
Másnap. Most már teljes jogú
kórházi polgárok vagyunk. Ideje
körülnézni. Térülünk-fordulunk
a teszkós pizsamában. Itt megállt
az idő. Magunkban jegyzetelünk. Rágyújtanánk, de nem dohányzunk. Csak Gothár Péterre
meg egy kamerára várunk, hogy
a Megáll az idő kimaradt kórházas jelenetét velünk forgassa le.
Biztos, hogy jön ő is, hiszen már
mindent előkészítettek. Tökéletesek a díszletek. Korabeli műtőságyak, korabeli műtősökkel,
nehézfém műszerek sok vasból,
a vécétartályból egyenletesen folyik a víz, a díszleteseknek arra
is volt türelmük, hogy szép barna vízkőcsíkot fessenek a fajanszra. Az ember elismerően csettint.
Szép munka. A falakról a festéket a retusálók a korabeli ízlésvilág szerint helyreállították. Nem
lehetett könnyű dolguk, hiszen
élethűen ábrázolták az évtizedes
kopásokat. A járólapok sokszínűsége arról árulkodik, hogy melyik évben milyen akciós járólapot árultak az ötvenes évekbeli
tüzépeken. Fantasztikus. No és
az ablakok. Hát persze, hogy
olyanokat sikerült szerezni, amelyeken már három-négy centi

vastag festék van, ezért képtelenség őket rendesen becsukni. Így
a huzatban az ember szinte érzi
az ötvenes évek fojtó levegőjét.
Tökéletes, tökéletes. Épp azon
gondolkodunk, hogyan fogjuk
köszönteni Pierre-t a filmben,
amikor szólnak a nővérkék. Itt
az ebéd. No ez a mozi is elmarad, hiába a nagy felhajtás. Az
ebéd inkább vizuális élményt jelent. Nem is csoda, hiszen a laikusok számára is egyből feltűnhetett, hogy a konyhán igazi kis
művészek élnek. Akiknek végre
sikerült egészen sejtelmes színű
folyékony zöldet és szilárd halmazállapotú pasztellsárgát kifejleszteniük. Az így tányérba kerülő alkotások pedig a nonfiguratív
avantgarde forradalmian új állomását jelentik. Másnap örömmel
nyugtázhattuk, hogy hasonló az
ízlésünk. Hiszen a zöld színhez
egyáltalán nem nyúltak, míg a
sárgát kekivel színezték. Ezáltal
ezek az alkotások büszkén hirdethették a lázadást a mindennapok szürkeségével szemben.
Bravó.
És amint az ember megfejtette ezeket az apró trükköket, a
kórház egyből otthonossá vált.
Sakkcsata a szobatárssal, akiről
persze egyből kiderül, hogy a felesége az egyik barátunk anyjának a fiának a szalagavatós táncpartnere volt. Csinos nővérek,
barátságos orvosok. Esti meccsnézés egy húszéves fekete-fehér
tévén, amire az egyik beteg egyszer ugyan vett egy antennát, de
egy huzaldarabbal mégis jobban
lehet fogni a magyar 1-et. Aztán
röhögtetni a mandulaműtétes
betegeket, akiknek persze nem
lenne szabad nevetni, de ha már
reggelire kekszet kaptak, akkor
úgyis mindegy. Aztán barátok,
akik kompótot hoznak, és ráülnek a bevetett ágyra, pedig a
doktor úr százszor megmondta,
hogy arra nem szabad. Az a papíros betegé.
Végül aztán zárójelentés és
borítékcsere, kézfogás és köszönöm.
– NOVÁK TAMÁS

Szilveszter
tévézéstõl
tévézésig
Túl az óévet búcsúztató szoft igénybevételen, kissé még bágyadtan vázoljuk e helyt az
elmúlt tízenöt esztendő alatt kikristályosodott szilveszterelméletünk kulturális, társadalmi és pszichés tapasztalatait, nem középiskolás fokon.
özépiskolásként kezdődött. Miként a nagy ’45-ös
földosztáskor levert első
karó, a mi életünkben is oly fényesen ragyogott fel az új korszakhatárt jelölő viszonyítási
pont: apámék távkapcsolót markoló keze ajtó felé intve jelezte,
elengedtek. Épp érettségi, meg
rendszerváltás, de ez akkor számunkra nem volt érdekes. Akkortájt túlságosan is egészséges
férfiúi valónk a szilveszteri
Szuperbola című Árkus József
(van-e ki e nevet nem ismeri?)
műsorban feltűnő nők tüdőcsúcsaira volt kihegyezve. Ennek fényében igyekeztünk aztán az év
hátralevő óráiban is eljárni. Bár
éjfélkor – úgy tájékoztattak –
Mátyás, az igazságos parádézott
rendkívül demokratikusan, köztársasági elnöki pezsgőspohárral
a kezében, mi inkább közterüle-
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ten nyomultunk az első utunkba
akadó szívünk választottjára.
Jófejkedés, cigi és sör a pirosban,
rettegő tekintetű szende szűzek,
leharcolt szendvicsestál és
egyöles okádék a zöld sarokban.
Nagyjából így nézett ki a fellelt
kéró, az első, minden szempontból szabad szilveszteri mulatságának küzdőtere. Lazák voltunk
(értsd ordenárék) és módfelett
korszerűek (azaz hosszú hajú
szakadékok).
Mindezeket azért érdemes
ilyen pontossággal rögzíteni,
mert akkor és ott minden együtt
volt későbbi skizoid önértékelésünk eredőjeként. Mint viharban
a szalmakalap, úgy repült le éveken át szilveszterkor a szuperego
önkontrollt jelentő védőernyője.
Mert ugyan ki merné állítani,
hogy még sosem csurrantott a
vén Dunába az Erzsébet hídról,
vagy ne rugdosott volna kukákat
a körúton. Egy biztos, én rugdostam. Bohém ifjúság! S, hogy kiirthatatlan a kettős mérce, arra
bizonyíték: ma, bár viceházmesterként hörgünk ki a szabadba,
ha egykor volt énünk újkori kiadása üvölt az ablak alatt, titkon
azért nosztalgiázunk. Vállalhatatlan volt és szerethető.
Aztán történelmi szükségszerűség és az évek múlása hozta
magával a konszolidációt. Ennek
több félreismerhetetlen jelét is
könyveltük a nagy kockás füzet-

be. Diplomaszerzés körüli években már biztos, hogy nem tartottuk viccesnek, amikor a seggünk
alatt robbantottak petárdát.
Másrészt – ez hangsúlyosabb – a
korábbi külső helyszíneken már
megfigyelésünk tárgyává tett célszemély (jól van na, a kiszemelt
női hölgy (sic!) – akinek egyébiránt egy partira való invitálással
igyekeztünk kegyeibe férkőzni;
kezdett számunkra igencsak fontossá válni. Ez onnan tudható
biztosan, hogy amikor – egyébként társas – évbúcsúztató összejövetelen komoly italok acélosította szívünk minden vágyával
azt akartuk, amit ő nem, mégsem fordult érdeklődésünk könynyebb préda felé. Ennek aztán
két eredménye lett: 1. az alkoholos befolyásoltság éjsötétbe vezető lépcsősorán további ereszkedő
lépések megtétele 2. a fülünkbe
suttogott egyetlen elharapott
kedves szó: türelem!

sen nem dj Goldhand Kaméleon mulatóbeli produkciójának
és ehhez hasonló dáridók elmulasztására utalunk. A sajnálatos
események – ahogy az éjfél utáni órák ködképeit szoktuk volt
emlegetni – többnyire a nagyjából ismerős ismerősök teljességgel idegen családi hajlékában
történnek. Ez a szolid pezsgőlocsolástól, a szomszéd (honvédelmi miniszter) kertjébe dobált
robbanó kütyükön át egészen a
gépkocsival táncparkettre hajtásig széles spektrumon mozoghat. További szontyolodási ok,
az érdekmúlás alkalomhoz illő
ruházat kiválasztásában, smink
illetve koktél elkészítésében.
Nincs már a szívem légy szíves
húzd fel hátul / elöl a zippzáramat /-dat szerű rákészülésfíling,
hiszen otthon a trenya a legkényelmesebb, és nekünk már
amúgy is kijár a kényelm, hogy
az ülve pezsgőzésről ne is beszéljünk.
Eredményként
Szilveszterkor Sas
jelentkezik ugyanJózsistól úgy beszorultunk
akkor a kasszában
a négy fal közé, mint
maradó taxiköltség, illetve a saját
Ságvári a cukrászdába
járgányok össze
Nos ez a türelem azóta hár- nem töréséből eredő jelentős kimat is bimbózott, ami egyfelől a adások megspórolása. Az otthon
narrációban jelentős ugrásra ragadás preventív hozadéka toutal, másfelől viszont azt jelenti, vábbá, hogy nem kell ahhoz hahogy szilveszterkor Sas Józsistól sonló kínos kérdéseket megválaúgy beszorultunk a négy fal kö- szolni mint pl. mi járt a fejünkzé, mint Ságvári a cukrászdába. ben, amikor ’96-ban az ingzseTöbb évi karácsonyi haknizás és bünkbe hulló parázs égető kínjó pár elkeseredett szilveszterezé- ját egy pohár vörös bezúdításási kísérlet mondatta ki velünk az val orvosoltuk.
antitézist: gyerkőkkel nem megy!
És akkor még szót sem ejtettünk a szilveszteri televízió műEnnyit hát a hetyke ifjúságról.
Miután a szilveszterezés vo- sorokról, a teljes népesség megnatkozásában esetünkben lezá- közelítőleg 80 százalékának elrult a felnőtté válás folyamata, ső és legfontosabb örömforrásáérdemes
számvetés-jelleggel ról. Kiscsávó koromban Hofi
egyenleget készíteni: mi a hoza- Géza jelentette a szilveszteri kadéka és mi az, amit szilveszter- barét. A nyolcvanas évektől mákor bukunk az otthon melegé- ig tartó áramkimaradás után
azonban csak most sikerült isben, ahol senki se’ lát.
Mindenképpen a veszteséglis- mét felvennem a fonalat.
tára kerül, hogy nem lehetünk Hofiról tudom azt, amit akkor
már jelen ott, ahol a nagy dol- még nem. Idén nélküle próbálgok történnek. Itt természete- tam lazítani.
– A. B.
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Kapitalizmus, farkastörvények és börtön

Monopoly & Co.
„Megkapod a Dóm teret a Nagyerdőért, ha
adsz hozzá még negyvenezret, a vízműveket, és
kétszer nem fizetek nálad!” – nem, nem Botka
László alkudozik Kósa Lajossal birodalmuk
ékkövei felett, csak a világszerte népszerű társasjáték magyar változatában pörög a biznisz.
Monopoly a 30-as évek világgazdasági válságtól sújtott Amerikájában született meg, egy megélhetési gondokkal küzdő, munkanélküli
műszer-eladó, bizonyos Charles
Darrow kezei között. A kezdetben kézzel készített társasjáték
hamar népszerű lett Darrow ismerősei körében, szájról szájra
terjedt a híre, így egy idő után
már nem tudta tartani a lépést
a növekvő kereslettel, a nagyobb volumenű sorozatgyártáshoz nem volt elég tőkéje
(igaz, így is mintegy 5000 darabot értékesített 1933–34-ben),
ezért szakmai befektető után

A

nézett. A játékiparban már akkor is nagypályás Parker
Brothers-nél előbb csúnyán elhajtották, majd – nem egészen
egy évvel később – a sikereket
látva önkritikát gyakoroltak,
megkeresték a feltalálót és megállapodtak, így 1935-ben már a
cég neve alatt indulhatott hódító útjára a Monopoly.
Magyarországon ekkortájt jelent meg a Capitaly, amiben budapesti ingatlanokkal és közművekkel lehetett üzletelni. A
Capitaly-t egyértelműen a
Monopoly ihletette, bár 40 helyett 42 mező található a táblán
és az elrendezésük is különbö-

zik valamelyest az eredetitől. A
második világháborút követően
mindkét kapitalista játék tiltólistára került, de mint mindenre,
erre is volt szocialista megoldás:
a „Teljesítsd a tervet!”. A résztvevők az általuk vezetett tervországot igyekeznek győzelemre
vinni, életszínvonal-pontok gyűjtögetésével – a pénzre nincs
gondjuk, a milliárdok korlátlanul állnak rendelkezésükre, a
nyerő stratégia a nehézipar fejlesztése.
Később, már a kádári időszakban ezt váltotta fel a „Gazdálkodj okosan!”, majd a „Takarékoskodj!”. Míg előbbiben egy
házat kellett megvásárolni, berendezni (pl. porszívóval és
konyhabútorral),
valamint
2 000 Ft-os megtakarítást összegyűjteni, addig utóbbi már jóval
merészebb célokat tűzött ki maga elé: háromszobás házat, autót, hétvégi házat és 10.000 forintnyi megtakarítást. A két játék közös jellemzője, hogy a kapitalista eredetikkel szemben a
játékosok nem egymás kárára
gazdagszanak, mindenki rója
csak a köröket, és előbb-utóbb
lesz kétszoba-konyhája, porszí-

Világmonopólium
2004-ben tizenegyedik alkalommal került sor Monopoly
Világbajnokságra, s ehhez kapcsolódva rendezték meg a IV.
Magyar Monopoly-bajnokságot.
Az elődöntők Budapest mellett
Pécsett és Debrecenben zajlottak. A budapesti elődöntőknek
a főváros egyik biznisz-szentélye, a Bank Center adott otthont. A játékosok között a tízéves korosztály ugyanúgy képviseltette magát, mint a hatvanévesek, a legtöbb versenyző a
huszon-harmincéves férfiak közül került ki. A 90 percre korlátozott játékban az asztalnál ellenfeleim között akadt mázlista, ámde körülbelül semmiféle
30

üzleti/stratégiai érzékkel nem
rendelkező, nagydarab hivatalnok, rámenős ifjú bróker és ifjúházas társasjáték-őrült egyaránt (a házaspár hölgy-tagja
más hölgyekkel és egy lelkes
kissráccal egyetemben egy másik asztalnál küzdött a továbbjutásért). Némi szerencsével és
néhány jól sikerült megállapodással sikerült a legnagyobb vagyont összegyűjtenem a csoportunkban, amivel a következő
körbe kerültem.
A középdöntőre és a döntőre
a budapesti Grand Hotel Royal
egyik különtermében került
sor, a négy elődöntő legjobbjai,
valamint a korábbi bajnokok

részvételével. Itt már érezhetően nagyobb volt az izgalom, a
győztesre a tokiói világbajnokság várt, így több olyan vitás
helyzet is akadt az összecsapások során, amikor a bíróknak
kellett dönteniük. Viszonylag
szerencsésen kezdtem a játékot, de kisvártatva masszívan
balszerencsésre fordult a sor-

vóval és pingpong-asztallal, az
általa nyújtott teljesítménytől
függetlenül.
A keleti blokk pótmegoldásaival szemben a Monopoly szabályai az első kiadástól eltelt évtizedek alatt szinte semmit sem
változtak. A játékot az infláció is
elkerülte, ma is minden ugyanannyiba kerül, mint az első kiadásban. Az adókon is csak egyszer, 1936-ban módosítottak, a

Az igazán profik
fejbõl fújják az
egyes mezõkhöz
tartozó
látogatottsági
valószínûségeket
hagyományos, öntött figurákat
pedig a II. világháború fémhiányos évei alatt készítették átmenetileg fából. Hivatalosan 26
nyelven jelent meg a Monopoly,
s léteznek nem hivatalos változatok is. Az egyes nemzeti verziókban az adott ország pénznemében kereskedhetünk az ottani ingatlanokkal, így az eredeti
som, így egy húzósabb szálloda-számlának köszönhetően
idő előtt becsődöltem és búcsúztam a további küzdelmektől. A döntőbe a középdöntő 6
legvagyonosabb versenyzője került, végül Révész Tamás nyerte el a bajnoki címet, minden
riválisát csődbe juttatva.
Ő képviselte a magyar színeket a világbajnokságon, végül a
21. helyen végzett. A 4 résztvevős döntőbe az ír, a norvég, a
lengyel és a spanyol versenyző
került be, ahol az utóbbi,
Antonio Zafra Fernandez diadalmaskodott. A hagyományoknak megfelelően nyereménye,
többek között, a játék eredeti
változatában
megtalálható
pénzmennyiség, 15 140 amerikai dollár volt.
– B. Á. G.

FOTÓ : UFI/KÉSMÁRKI PÉTER
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készlet legértékesebb telke, a
Boardwalk megfelelője a magyar kiadásban a Dunakorzó, a
franciában a Rue de la Paix, az
egyiptomiban pedig a Shareaa
Kasr El Nil. Az országokra szabott mutációk mellett számos tematikus is született, többek között pokémonos, gyűrűkurás és
waltdisneys. A szabályok egyetlen esetben térnek el lényegesen
az eredeti játéktól: a kisebbeknek szánt, jelentősen leegyszerűsített Monopoly Juniorban.

Magát a játékot legalább ketten, legfeljebb nyolcan játszhatjuk, a szabályok könnyen tanulhatóak és áttekinthetőek. Az
azonos településen lévő (azonos
színnel jelzett) ingatlanokat a
banktól vagy játékostársainktól
megszerezve kell házakat és
szállodákat építenünk, amik
után (a házak számától függő)
díjat szedhetünk az ingatlan
mezőjére lépő riválisunktól.
Emellett még vasutakat és közműcégeket birtokolhatunk, sze-

rencsénk függvényében javunkra tévedhet a bank, vagy éppen
adót kell fizetnünk, sőt, akár
börtönbe is kerülhetünk (ami
csak a játék elején hátrány, a
végjátékban a rácsok mögül lehet a legnagyobb biztonságban
üzletelni – akárcsak az igazi
nagymenők). A szerencse szerepe ugyan nem elhanyagolható,
de főleg sok játékos esetén a
stratégiai/üzleti érzék dominál,
a kezdetben mindent megvásárló üzletemberek könnyen szembesülhetnek likviditási problémákkal, amiből aztán a kevés
telekkel, de annál több készpénzzel rendelkező riválisaik
segíthetik ki őket, néhány ingatlan árán. Az igazán profik fejből fújják az egyes mezőkhöz
tartozó látogatottsági valószínűségeket és várható hozamokat (nem véletlenül tanulmányozták a Monopoly-t komoly
játékelméleti koponyák is), de
amatőr szinten is számos vidám, vagy éppen bosszús, vi-

szont mindenképpen gondolkodtató órát lehet eltölteni a játéktábla mellett – jó néhány
partit le kell játszani, míg unalmassá válik.
Míg az Egyesült Államokban
2600 forintnak megfelelő dollárért már lehet kapni a klasszikus Monopoly-készletet, addig nálunk 6-8 ezer forintot
kell fizetni érte, a kapitalizmus
nagyobb dicsőségére. A tematikus verziók ára 9-10 ezer, a Junioré 3 ezer forint körül mozog. A Capitaly-nak pár éve jelent meg az „aktualizált” változata („Az üzleti élet játéka” alcímmel), mindössze 3500 Ft
körüli áron: a példásan igénytelen kivitelű játékban euróval
fizethetünk a különféle magyarországi városokban található ingatlanokért. A békebeli,
reprint Capitaly is jelen van a
piacon, azonban nehéz hozzáférhetősége és 13.000 Ft körüli
ára vélhetően sokakat elriaszt.
– BALOGH ÁKOS GERGELY
HIRDETÉS
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Alámerült Atlantisz és Disney-álomvilág

Strasbourg
Az ég felé törő katedrális. Forralt bor és sült
alma a karácsonyi vásáron. Gruber choucroute-ja. Tisztán, hangtalanul suhanó hipermodern villamosok (hannoveri járgány lesüti
a szemét), szkeptikus gólyák. Jó levegő, kedélyesség, francia–német megbékélésbe bújtatott, finoman erotikus izzás. A polgári Magyarország reménye, meg gyermekkorunk
egy darabja. Ez mind Strasbourg.

K

már végleg Franciaországé,
vonzza a megfontolt kényelem
világa és egy elsüllyedt Atlantisz után kétségbeesetten vágyódó magyart. Hiszen itt még
ismerik az almásrétest, szép
számmal akadnak protestánsok. A történelmi tapasztalatok adta érzékenység miatt kevéssé háborodnak föl azon a
jellegzetesen magyar neurotikus tüneten, hogy becsápolva
Kogutowicz Manó térképét

Itt még ismerik
az almásrétest,
szép számmal
akadnak
protestánsok

talnál foglaltunk helyet, összehajolva pusmogtunk, rózsaszínű aperitifet (l. kir) ittunk és
néha édesdeden kacagtunk. A
kiszolgálás így is kifogástalan
volt, bár nem tudjuk, hogy mit
csináltak az ételünkkel a színfalak mögött.

gebb európai parlamenti képviselők vegyülnek. A házi főzésű
sört egy csizmára emlékeztető
műanyag valamiben, a sajtos,
tejfölös, szalonnás, hagymás lepényt, a flammeküchét (francia
nackóknak: tarte flambée-t) kicsi lapítón hozzák. A pincébe
ne menjünk, a hányást elvből
nem takarítják el, csak leszórják fűrészporral.

Les Brasseurs
(3, rue de la Grande Pierre) Részeg gimnazisták és még része-

Elzászi múzeum
(3, quai Saint Nicolas) Nem innen indul majd a nagy muze-

Helyek és dolgok
Gruber
(Gutenberg tér, srégen jobbra,
ha háttal állunk a szobornak)
Kockás terítő, hatalmas korsó
sörök, a choucroute hegyek alá
pedig nyugodtan elbújhatunk
játszásiból (hatalmas adag kápi,
oldalassal, kolbásszal, krumplival). Rendes konzervatív hely,
ránk furcsán néztek legutóbb,
mert véletlenül a szimpatikus
melegpárt adtuk: egy sarokasz32

A katedrális a világ csodája

FOTÓ : UFI/ARCHÍV

ezdjük ott, hogy életünkben először Strasbourg-ban kötöttünk
nyakkendőt? Vagy, hogy itt jöttünk rá: a kir (egyötöd ribizlilikőr, négyötöd fehérbor)
megingathatatlan gasztronómiai pozíciója egy fontoskodó
középhatalom ragaszkodása
az őt naggyá tevő dekadenciához? Mondjunk csak annyit,
hogy francia ismerőseink kedvesen figyelmeztetnek minket
ma is érezhető elzászi akcentusunkra, amit mi – egy rövid
ideig tartó szégyenkezés után
– a saját, különbejáratú
másságunként büszkén vállalunk?
Strasbourg, bár hosszas
francia–német játszódás után

ológiai forradalom, az biztos.
Rendes, tárlós, eszközös, hímzéses néprajzi múzeum, csak
semmi multimédia, angolok vagyunk. De így is érdekes dolgokat tudunk meg a tájegység valahai paraszti kultúráról – kedvencünk a malom-berendezés
és az elzászi zsidóságról szóló
terem.
Musée historique
(Történeti Múzeum, Quai des
bateliers) Tizenöt éve zárva.
Unokáink sem fogják látni.

Stendhalt
megdöbbentette
a dóm monumentalitása, Goethe
pedig nem tudott
betelni
szépségével
A latin és a germán kultúra
között lebegő város identitását
megértjük, ha ellátogatunk a
szinte teljes egészében favázas
szerkezetű házakból álló Petite
France-ba, amelyet XIV. Lajos
túlcsorduló toleranciájának köszönhetünk (a Franciaországból elűzött hugenották itt telepedtek meg az akkor szabad birodalmi város jóvoltából).
Hosszú idő telt el addig, amíg a
nyugat-európai történelem elkezdett hasonlítani Gyurcsány
Ferenc békességcentrikus világszemléletére. Vonjuk magunkra
a modernek haragját, mi szeretjük a vörös vogézeki homokkőChoucrouterie
Elzászi nyelven játszó kabarétársulat. Létezése jóleső bizonyíték arra,
hogy magyar nyelvű polgári underground lapot csinálni csak a világ
második legmarginálisabb dolga.
Villamos
Hipermodern, csendes, tágas,
babakocsisok is felférnek, elfutja
agyunkat a méreg, ha arra gondolunk, hogy (innen egy székesfővárosunk főpolgármesterét és
politikáját kritikus jelzővel illető
mondatot húztam ki – a szerk.)
2005. JANUÁR

ből épült katedrálist, amelyet
kétszázötven éven keresztül
építtettek a szorgalmas polgárok, s amely a XIX. századig a
kereszténység
legmagasabb
temploma volt. Stendhalt megdöbbentette a dóm monumentalitása, Goethe pedig nem tudott betelni szépségével. Mi sem
tudunk, ha azoknak az építőmestereknek a hitére gondolunk, akik a magasban, a lentről szemlélődő ember számára
láthatatlan helyen is művészi
gonddal faragták a vízköpőket.
Nem tehetünk róla, de az egyik
minket határozottan Pataki
Atusra emlékeztet (mínusz párducos cicanadrág), s amikor
hallani véljük, hogy „mindent
itthagyok, mit Miskolc adhatott”, magunk is megrémülünk.
Sipirc el.
A város meglep és elbűvöl,
kis csatornái, nyugodalmas terei, bután tipegő galambjai, otthonos sörözői, bicikliző, franciásan kacér és németesen szőke
női tesznek arról, hogy otthon
érezzük
magunkat.
Az
Orangerie, a narancskert kiválóan alkalmas arra, hogy magunkat megfáradt Krúdy Gyulának képzelve üldögéljünk egy
padon, hallgassuk a jól tartott,
Elzász jelképének számító gólyák kelepelését s várjuk a halál vagy Majmunka érkezését.
Az Európa Tanács és az Euró-

A Petite France negyedben megállt az idõ

pai Parlament épületei közvetlen közelében az Orangerie
olyan, mint a rendesen táplálkozó és önállóan kakiló gyerekek álomországa egy ostoba
Disney-filmben. Kis állatkert
(mondjuk a majmok látványosan unatkoznak), több játszótér, műrom, sok zöld, vidáman
pajtáskodó eurokraták, akik
úgy bujócskáznak, hogy mindig
a karamell uniós szabványait
nem tudó kretén a hunyó.
Ilyenkor elnézően, a klubon
belüliek mindentudó és sok
mindent megbocsátó mosolygásával jelezzük, hogy bár értjük
a tréfát, nem szeretjük. Nekünk az Unió még jelent valamit, ki nem állhatjuk, ha csúfot űznek belőle.

S hogy a konzervatív andalgás mellett végre liberális olvasóink is kapjanak valamit, hát
csavarjuk a multikulti helyi
változatát: a város focicsapata,
az RC Strasbourg (mondjuk
most éppen tizenötödikek, a
hüje Pagis alig lőtt idén gólt,
az embert szétvágja az ideg)
hazai meccsein, ha megy a szekér, az arab és távol-keleti származású szurkoló teljes egyetértésben üvölti az ős-strasbourgival elzásziul, hogy „Es geht’s
los”.
Strasbourgot tehát látni
kell. Strasbourgot érezni kell.
Ha pedig Nyakó István miniszterelnök lesz, Strasbourgban
fogjuk főbe lőni magunkat.
– ABLONCZY BÁLINT

Boche
Szigorúan csak Patrubány Miklós politikai érzékével rendelkező srácoknak ajánljuk a francia
kifejezés használatát. Kábé „káposztazabáló germán gernyó”-t
jelent, itt már kevesebbért is öltek embert.
Vadkacsák
Tele vannak velük a történelmi
belvárost átszelő csatornák, idegesítően hápognak. Hogy elnyomjuk a hangjukat, ropogtassunk sült gesztenyét!

FOTÓ : UFI/ARCHÍV

akarjuk borotvahabbal reprodukálni az ifjúsági szállás folyosóján. És Abrudbánya, Nagyenyed
meg Gyulafehérvár is valami hasonló lehetett volna kicsiben, ha
Traianus és Decebal nem parancsolja meg az ő népének, hogy
márpedig a beton és a DAC teherautó az egyetlen hiteles jele a
modernségnek.
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s olyan elszánt az ügyben
mint egy Monte Christo.
Monte Kriszta, merthogy
édesanyánkról van szó. És amikor véletlenül az angol tagozatra
teszik be, akkor küzd, becibálja
az ő édesanyját (a mi nagyinkat)
az iskolába, aki szintén melegszívű, ám egyúttal roppant elszánt
nagyi, és aztán édesanyánkat átteszik a francia tagozatra. És amikor erről a választásról kérdezzük, hogy miért pont a francia,
édesanyánk kedvesen mosolyog
és elméláz. „Nem tudom, talán a
dallama. A francia sanzonok” –
mondja, és olyan elbűvölően nevet ránk továbbra is, hogy egyfelől mélyen értjük édesapánkat,
másfelől le vagyunk mintegy fegyverezve, harmadsorban kapiskálni kezdjük, hogy egyáltalán miért
van állandó francia képviselő az
ENSZ BT-ben. Pedig jó darabig
ellenálltunk: csakazértse francia.
És bár járattak minket mindenféle tanfolyamra, sokáig úgy voltunk vele, mint az úszással: min-

É
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Oli bácsi megmongya a frankót

A franciákról
Nem tudni, hol indul a nemzetáruló pályája.
Úgy kezdődik, hogy az ember megszületik, járni tanul, villával enni, megismeri az órát, a negyvennyolcas buszt, meg a Bolond Józsit a piacon.
Azután iskolába jár, először általánosba. Majd
megszállja az ördög. Amikor gimnáziumba kell
menni, kijelenti, hogy ő franciát akar tanulni.
den tornatanáron kifogtunk, és
azóta vélhetően tananyag lettünk
a Testnevelési Főiskolán, a „Pedagógiai munka kudarca” című
speciálkollégiumon. Aztán édesanyánk kibabrált velünk, elvitt
minket oda, ahol mindenki baszk
sapkában mászkál, bagettel és
borosflaskával a hóna alatt, mindenkinek Eiffel-tornyos kulcstartója van, és ott nyomták ránk Trianont, a mocskosak. Franciaországba, na. Aztán így-úgy kerültek nekünk francia ismerősök –
barátot nem mondanánk, vagy
csak óvatosan, félve, hogy kinevetnek. A franciák a cinizmus népe.
P. meg a főcinikus: itt ül a
konyhában, számos borokat elfogyasztottunk már, hitvesünk lefeküdt, az ablakot résnyire nyitjuk,
hogy P. bagózhasson. A hangulat
épp hasonul ahhoz, amelyet felhasználva Yves Montand is nagyokat mond a Félelem bérében.
Halk kabócaszó kéne még, de azt
nehéz összehozni a decemberi
gangon. „Fura társaság vagytok
ti” – mondja P., tűnődőn. Körbenézünk: kikre gondol? Mi, csepeliek? Budapestiek? Bélyeggyűjtők? Makettbuzik? Csak tettetjük
magunkat; értjük mi. Ő is tudja,
hogy mi értjük. Sőt, az ő tudását
is tudjuk. Ezzel tehát megvolnánk. P. valami zavaros nonprofit állásban van, egy darabig magyar nője volt, imádja Budapestet, és valamilyen rejtélyes okból
Verőcét, elpötyög hungarusul,
maga sodorja a cigarettáit és

nyűtt tvisztpulóvereket hord. Humora az a gallokonform, amit talán a legjobban szeretünk: nem
olyan jó mondjuk, mint Beregi
Péteré, de csaknem. Nem is az,
amit a francia filmvígjátékokban
látunk, mert a francia filmvígjátékok sírnivalóak, az Éretlenektől a Jöttünk, láttunk, visszamen-

Egy ország,
amely Deneuve-öt,
Philippe Noiret-t,
a hõlégballont
és a kepit adta
a világnak
nénk-ig. Hanem pikírt, gyors, látszatra épp csak odavetett, kegyetlenül pontos. P. is megkapta már
az akut trianonozást évekkel ezelőtt egy budapesti sörözőben,
akkor csak riadtan pislogott, ma
már elnéző. Ilyenkor mi érezzük
magunkat kínosan.
Mert ez a trianonozás, sajnáljuk: végtelenül provinciális. Nem,
nem a veszteség számon tartása, a
magyar történelem ismerete, hanem az, hogy arról: francia, egyből Trianont mondunk. És azért
nem veszünk Citroënt, morgunk,
ha a gyerek franciául tanul, verjük le minden szerencsétlen nyaralón azt a szerencsétlen kastélyt,
még akkor is, ha csak azt kérdezi,
hogy merre van a skanzen. Közben javarészt fogalmunk sincs,
mi történt ott, mikor, milyen

okokból. Nyolc magyarból hat veszettül állítja, hogy a Kis-Trianonpalotában írták alá a békeszerződést, holott nem. Mi szeretjük, ha
a kalandozásokkal szívatnak minket? Clemenceau egyébként nagyon jó figura volt, Monet és
Rodin pajtása, lendületes nőcsábász, dilettáns színműíró, egy
homme de lettres, a miheztartás
végett. Miniszterelnökként pedig
saját államfőjéről közölte, hogy a
világon két fölösleges dolog van:
az egyik a vakbél, a másik
Poincaré. Hoppá. Készséggel aláírjuk, hogy amint a franciák
adott helyen elérnek egy kritikus
tömeget (két fő): arrogáns, hálátlan, intoleráns banda lesznek,
akik természetesnek veszik, hogy
mindenki beszéli a kiveszőfélben
lévő nyelvüket. De. Nem kell szeretni őket, ám a honi frankofóbia
annyira szánalmas, mint egy Kiszel Tündének öltözött sánta házmesterkislány az agárdi pezsgőfutáson. Nagyon. Franciaország
azon kevés ország egyike ezen a
ronda kontinensen, amelyik körömszakadtáig ragaszkodik saját
kultúrájához. Politikusai lehetetlen alakok, de aki közülük ad magára valamit, szükségesnek érzi,
hogy legalább egy történeti munkát jelentessen meg a neve alatt.
És nem a sumérokról. Egy ország, ahol nincs rossz étterem,
legfeljebb gyenge közepes, ahol
nincs rossz bor, ahol még olvasnak szépirodalmat, ahol harmincon felül az emberek normálisan
öltöznek, nem a benzinkutas és
nem az olajszőkítő a sztenderd,
és ahol nem mászkálnak pitbullok az utcán. Ahol mindenki magázódik, még az IKEA is. Egy ország, amely Deneuve-öt, Philippe
Noiret-t, a hőlégballont és a kepit
adta a világnak. És bár a Citroën
túlkomplikált hidraulikáját nem
szeretjük, a Renault igenis nagyon
jó autó. Egyszerre egy franciával
igenis kitűnően meg lehet értetni
magunkat. Nekünk P. jutott.
„Azok volnánk” – feleljük –
„Fura alakok. Sokban hasonlí– TVISZT OLIVÉR
tunk.”
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Kis utazás

A cunami és a magyarok
Minden idők legnagyobb természeti katasztrófáját okozta, a december végén a dél-kelet
ázsiai térségben történt földrengés és az azt
követő szökőár, a cunami. Eddig 150 ezer ember holtestére találtak rá, de valószínűsíthető,
hogy ez a szám növekedni fog, hisz több tízezerre tehető az eltűntek száma.
orzalom, rémség, felfoghatatlan. Az első napok bizonytalanságai után, már
elindultak a földkerekség minden
tájáról az adományok. A világ legnagyobb katasztrófája után, a világ legnagyobb segélyezési akciója

B

vette kezdetét. És nem csak a kormányok, nem csak a nemzetközi
szervezetek mozdultak meg.
Több száz nyugati turista – felhagyva nyaralásával – állt be önkéntesnek. Életük kockáztatásával mentik a még menthetőt.

Lassan megérti mindazt, ami
körülötte zajlik: a reggeli italt,
a frissfölt, az alternatív sajtot,
a sörszármazékot, a 23 millió románt

Doromboló cicus-díj
Megállíthatatlanul
magát megnyerő spártaisággal csak „mÉrtékadó
hírforrásként” meghatározó, Jáksó László főszerkesztette stop.hu stábjának legfényesebb csillaga kétségkívül Dr. Tucker Tamás.
Átgondolt és visszafogott publicisztikáin véghetetlen jóindulat és jámborság sejlik át.
Hősünk témaválasztása teljesen lendületes magyarország-kompatibilis, különösen
az ellenzékkel és a katolikus
egyházzal foglalkozik előszeretettel, adott esetben egy zseniális húzással össze is köti a
kettőt: „A magyar jobboldal a
theokrácia felé”. Szerzőnk újszerű meglátásokkal gazdagít-
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ja a honi antiklerikálisok érvrendszerét. A János-napi áldással a katolikus egyház kisajátítja magának a bort,
amit egyébként is a zsidóktól
vett át („így semmissé teszi az
Ó-Testamentum, illetve annak eredetijét, a Tanach jelentőségét”). Innen már csak
egy ugrás a revizionizmus, hiszen mi más célt is szolgálhatna a kisajátítás…
Mindez természetesen egy
nagyívű terv része, „a magyar
katolikus egyház úgy látszik,
nem hagy föl azzal, hogy a
jobboldal ösvényeit felhasználva térjen vissza a magyar
politikai életbe”. E cél eléréséhez a cúna, cúna katolikus

Mit csinál eközben a magyar? Aggódik a pénzéért. Persze tudjuk, hogy népünk igen
árérzékeny. Leginkább a csirke
farhátra és a sri lanka-i nyaralásra. Mert hát ami jár, az jár.
Veszettül mindegy, hogy meghalt és eltűnt több százezer
ember, hajléktalan lett több
millió ember, mi akkor is elmegyünk Thaiföldre. Lenyaraljuk
azt, amit kifizettünk, ha beledöglünk is. Sőt olyanok is
akadtak, akik meghosszabbították egy héttel nyaralásukat,
mert most persze potom áron
lehet szobát kapni. Vágó István, a „nemzet kvízprofesszora” is tudatta a világgal, hogy
ő bizony elutazik Thaiföldre.
Nem a tengerpartra megy, hanem az ország kulturális értékeivel ismerkedik. Döbbenetesen jó megfejtés. Nem?
Érdekes volt látni, hogy azokat a magyarokat, akik hallgatván a Külügyminisztérium szavára mégsem vállalták az utaegyház nem átallja a médiát is
felhasználni, jól példázza ezt
Erdő Péter („a magyar reverendások főnöke”) Magyar
Nemzetnek adott interjúja,
ami szintén kiverte Tuckernél
a biztosítékot és „történészpolitológus”
mivoltából
adódó felsőbbrendűséggel
oktat és zúz: „Mindenesetre
Erdő valamiféle párbeszéd
fontosságát hangsúlyozta ki,
amit éppen ő sértett meg azzal, hogy nem a magyar sajtó
fórumainak adott interjút,
hanem exkluzív interjút a
Magyar Nemzetnek.”
A cúna, cúna ellenzék
szándékairól
legalább
ilyen letisztult képe van
a mágusnak, nosza,
küldi is gondolatait a
sokat
szenvedetett
magyar éterbe: „csak azt
akarják elérni, hogy megrendítsék az olvasókat, rajtuk keresztül az ország lakosságát

zást, mi izgatta fel igazán. Természetesen a pénz. Az, hogy az
utazási iroda nem fizeti vissza
a nyaralás árát. Más utakat
ajánl fel Jordániába, Dubaiba
stb. Persze az nem jó. Mi akkor
is Thaiföldön, Sri Lankán, a
Maldív-szigeteken akarunk
nyaralni. Mert a szomszéd Rózsi is ott nyaralt, nehogymá’
nekünk nem lehet.
Az ember persze már semmin sem csodálkozik. Lassan
megérti mindazt, ami körülötte zajlik: a reggeli italt, a frissfölt, az alternatív sajtot, a sörszármazékot, a 23 millió románt meg a másfélmillió terhesnyugdíjas románt aki még
állampolgárságot is kap. Nem
csodálkozunk, csak szégyelljük
magunkat és a könyvespolcunkra a világ legrövidebb
könyvei közé az olasz hadisikerek, a német humor és az angol konyha mellé odatesszük a
magyar szolidaritást is.
– S.F.

az MSZP kormány politikájának stabilitásában”. A kormány szerencsére résen van
(pedig már megijedtünk,
hogy egy pillanatra kihagytak, lsd. nyári kormányfőcsere, stb.). Így szerzőnk a
kormányátalakítási híreszteléseket cáfoló kormányszóvivői tájékoztatóhoz fűzött
kommentárjának végén lenyűgöző magabiztossággal állapíthatja meg: „Ez most sem
jött be.” Cicus elégedetten
dorombol.
– TURUL
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Pedofil besúgók
és a Karácsony

Jézuska vs. Mikulás

„Idén először rendezték meg Budapesten a
„Az eredmény, mondhatni, teljes kudarc, né- Dreher Mikulás kocogást. Az egy szál alsógatyápünk spirituális fogékonysága kritikán aluli…” ban és Mikulás sapkában 3 km-t futó, éneklő fi(Váncsa István, Élet és Irodalom, december 17.) atalok célja az volt, hogy vidám keretek között
hívják fel a figyelmet valamely fontos célért küzz Élet és Irodalom című heti- „A kapitalizmusban a pap is malap szokásához híven de- gára maradottan, a kényszerű dő szervezet tevékenységére. Teszik ezt azért,
cember vége felé dupla önzés egyéni útjait járva kereste mert az ilyen tevékenységet végző emberek legszámmal jelentkezett. Az ünnepi és keresi a boldogságot, vagyis többször csendben, a háttérben végzik munkáforgatagban mindenki karácsony pedofil lesz, a szocializmusban vi- jukat, és megérdemlik, hogy így a karácsonyi
lázában ég, de nincs két ember, szont megfogja embertársai kiakinek ugyanazt jelentené Euró- nyújtott kezét, majd besúgja őket. ünnepek környékén köszönetként előtérbe kepa egyik legnagyobb ünnepe.
Nyilván volt olyan, aki egyszer- rüljenek.” (Kocogtak a (Dreher)Mikulások,
Váncsa István főszerkesztő-he- smind meg is rontotta az ifjakat, nb1.hu, 2004. december 21.)
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lyettes is beleszagolt a fenyőgyantás, szalmaillatú levegőbe. A karácsonyi ünnepkör közeledtén
túl a Heti hetes alkalmi bedolgozója még valamit azonosított. A
fenyőfaünnep farvizén évről évre
konok elszántsággal felbukkanó
opportunista és perverz papság
orrfacsaró bűzét. Stille Nacht című parabolisztikus írásának apropóját egy interneten keringő,
joggal alázható bárgyú „betlehemes” kereskedelmi szolgáltatás
hirdetése szolgáltatta. Ha sikerül
visszagyömöszölnünk Váncsa szőrös bőre mögé a belőle
órarugógerincű felpattanóként
előugró Kuncze Gábort – bízvást
állíthatjuk, egészen szórakoztató.
Talán még megengedő attitűdünkre is számíthat, hajlamosak
vagyunk az elgyengülésre így ünnepek táján. Nem lett azonban
nekünk rendesen elmagyarázva,
hogy a Patrubány valagába dübörögve bevonuló történelmi egyházak kép szolgál-e egyéb célt túl
azon, hogy összemosható egy politikai gengszter ámokfutása a
határon túli magyarokért felelőséget érző klérus állásfoglalásával. A problémák árnyalt megközelítésére kínosan ügyelő ÉS a
történelmi egyházak vonatkozásában rendre kivételt tesz. Nézzük (szó szerint) milyen gondolatokkal kíván nekünk áldott karácsonyt a főszerkesztő-helyettes:
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akiket figyelt és besúgott, de hát
az csak egyfajta plusz szolgáltatás
volt, nem egyéb.” Ezen a postára
adott szürreális üdvözlőlapon a
neutrális Mária és József mellékszereplők mellett tehát ott állnak
a fartúró, spicli papok, s hogy
azért meglegyen az egyensúly,
megjelenik maga Gyurcsány Ferenc, a felelősen gondolkodó hazafiak apafigurája – cikkbeli szerepe szerint – egy hős személy
(copyright by dr. Máriás) aki, hát
persze, hogy nem esik hasra a papoktól. A csetlő-botló miniszterelnök már a múlté.
Vagy mégsem? A lap 22. oldalán Ajándékozzon Karácsonyra
könyvet szeretteinek! – felszólítás
alatt a közéleti kategóriában két
kötet verseng az olvasók figyelmének felkeltéséért. Az egyiknek a
címe Medgyessy. A másik könyv a
Gyurcsány címet viseli. Jézus
Krisztus születésének ünnepével
összefüggésbe hozható cikket a
fentebb ismertetett Váncsa cikken
kívül csak Molnár Erzsébet írt a
fürdőkádban verdeső, később ünnepi menü alkatrészévé váló
pontyról. Ennyit a karácsonyról.
Apropó, többé ne kívánjunk
boldog karácsonyt. Ebben az öszszefüggésben – ha korrektek kívánunk maradni – még a kifejezés is
kerülendő. Mert kirekesztő. Az ÉS
minden szerzőjének utólag is boldog ünnepeket. – AMBRUS BALÁZS

is faluban több házon is felé, azonban ők nem különöMikulás-figura világít ka- sebben vertek gyökeret a marácsonyi dísz gyanánt, gyar közgondolkodásban, a
sok ünnepi képeslapon rénszar- rendszerváltoztatással gyorsan
vasok húzta szánon feszít a a süllyesztőbe kerültek. Más orpirosruhás, a legnagyobb mo- szágokban sincs minden rendbil-szolgáltató reklámjában és ben a karácsony és a hozzá kapaz egyik kereskedelmi csatorna csolódó szokások megítélésével.
reklám-felvezető képsorain is a Romániában tovább él az előző
Mikulásé a főszerep... Mindez rendszer által meghonosított
teljesen normális lenne a ködös ajándékozási hónap, amihez
Albionban, netán az Újvilág- mostanában Karácsonyapót is
ban,
nálunk
kezdik rendazonban nemszeresíteni. Az
A kritika nélkül
igen lehet másEgyesült Állaátvett külföldi
ként értékelni a
mok egyes részokások az
helyzetet, mint
szein a szélsőa Jézuska pozíséges politikai
értékzavar,
cióinak gyengükorrektség jea szilárd identitás gyében nem
léseként és az
hiányának jelei,
angolszász
lehet az iskoglobálkult
lákban utalást
s csak tovább
újabb nyerésre
tenni az ünfokozzák
álló
csatájanep keresza káoszt
ként. Magyarortény eredetészágon a hagyore, a karámányok szerint a pirosruhás- csonyfából is „közösségi fa” lesz
nak december 6-a után egy évig szépen lassan.
nem osztanak lapot, a karácsoA kritika nélkül átvett külfölnyi ajándékok logisztikai felada- di szokások az értékzavar, a szitai már a Jézuskára hárulnak.
lárd identitás hiányának jelei, s
A karácsony és a Jézuska csak tovább fokozzák a káoszt,
nem először szembesül hasonló legyen szó akár Valentin-napkihívással: néhány évtizedig a ról, akár a kéményen át érkező,
hivatalos álláspont szerint csak harisnyákba pakoló Mikulásról.
fenyőünnepről
és
Gyed Magyar hagyományt a magyar
Marózról eshetett szó az év vége fák alá! – BALOGH ÁKOS GERGELY
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feladat új volt, egyedül még
nem érintkeztem a felnőttek világával. Ha szülővel
van az ember, az egyszerűbb,
ott csókolom van, utána meg
kuss. Szegény mozgássérült trafikos bácsi azt még eltűrte,
hogy kezicsókolommal köszöntem, de amikor közöltem vele,
hogy „Légy szíves adjon” két
olyan szép farmotoros buszos
bélyeget, akkor a képernyőjére
hangos pityegéssel kiíródott a
„revenge” parancs. Miután lehordott a sárga földig, modortalan tacskónak nevezett, hozzámvágta a bélyegeket, és még
sokáig kísért a morgolódása.
Én ezt akkor roppant méltánytalannak éreztem, és az igazat
megvallva a trafikos bácsi sem
érezte az idők szavát. Ma már a
„lécci” oly mértékben a magyar népnyelv részévé lett, hogy
a Google találatai között gyanúm szerint igen magas arányban szerepel (2005. jan. 2-án
59 ezer találat – a szerk.).
Ez egy tapló ország. De nem reménytelen. Sokat kacarászunk
azokon, akik a zakózsebben fésűt tartanak, ez azonban egy
olyan világ utolsó nyoma, amikor a rendezett frizura, a tiszta
cipő, a borotváltság, az esterházy-kockás zakó és a decens
arcvíz a mindennapok része
volt. Mert a hatvanas évekig
még élt az a két világháború
közti normarendszer, amelyben a rendezett külső a társadalmi elfogadottság fontos kritériuma volt. Becsüljük tehát
meg a fésűsöket. Vannak ma
Magyarországon idős úriemberek, akik kezet csókolnak a
nőknek, véletlenül sem visznek
páros számú virágot; étterembe, liftbe a hölgyek előtt, egyéb
helyekre utánuk lépnek be. Titkon nyilván a Budapesti Szemle régi számait olvassák otthon,
de erre nincs bizonyítékom.
Lenne tehát honnan merítenünk.
A helyzet ezzel szemben az,
hogy az értékrendek összeku-
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Jól modorni • Cekker és sértődékeny taxisok

Kicsi bunkó
ország,
nagy-nagy
önérzet
Huntington mestert legalább egy évtizeddel
megelőzve, valamikor a nyolcvanas évek elején elért engemet is a civilizációs clash. A
csiroki naptánchoz hasonló beavatáson
mentem át, amikor édesanyám bélyegért
küldött, az azóta lebontott lakótelepi trafikba, a Baross utca és a Bíró Mihály (Prieszol
József [komcsi gazfickó: MAORT, egyebek],
Topánka [Prieszol emlékének elkenése]) utca sarkára.
szálódásával, az általános,
egyenlő és titkos választójognak nevezett félreértéssel és
mindenféle tömegkommunikációs placebóval a magyar társadalom jelentős része szerepzavarban van, vagy csak semmibe
veszi az együttélés legelemibb
szabályait is. Ma már mi érezzük magunkat kínosan, ha a

főrnek tekintjük” (életből ellesett panasz). Pedig hát mit tegyünk: tényleg az. Lehetett volna csillagász, hullamosó, vadakat terelő juhász, az MTA levelező tagja – de ezt választotta.
Ne csak a szolgáltató szektoron
tiporjunk mindazonáltalhovatovább megvadult kellerlászlóként. A magyarság széles tö-

Ma már mi érezzük magunkat kínosan,
ha a pincér sziázására jóindulatú,
ámbár határozott jónapottal felelünk
pincér sziázására jóindulatú,
ámbár határozott jónapottal felelünk. A taxis megsértődik, ha
nem vonjuk bele beszélgetésünkbe. Ha meg a hátsó ülésre
ülünk, akkor nyilván mi vagyunk a berzencei láncfűrészes
gyilkos, illetve őt „csak egy so-

megei dohányoznak embertársaik búrájába a villamosra várva, beszólnak, ha valaki megpróbálja kikerülni őket a mozgólépcsőn („Jaj de sietős!” – és
ha tényleg az?), a cekkert/hátizsákot jólesően a maguk mellett lévő üres székre zöttyentik,

nem köszönnek a szomszédaiknak, köpködnek a liftben, keresztnevükön mutatkoznak be,
a telefonba csak annyit szólnak, hogy: „Mondjad!” („Ekkora potentát vagy? És ha neked
fontos az én hívásom, kiskoma?”) Egyébként nyilván azért
telefonálunk, hogy egy kevéssé
ismert Bali-szigeti táncdarabot
adjunk elő a mobilon, és
amúgy nem mondanánk semmit. A magyar közlekedési morál pedig akkora közhely itten
témánk szempontjából, hogy
ahhoz képest Miska bácsi levelesládája igazi thriller.
Beleestünk ugyanis a Nagy
Kollektív Tévedések kondérjába, amikor kicsik voltunk: a
jómodor nem azért találódott
ki annak idején, mert selyeminges pederasztának szeretett volna látszani a művelt világ nagyobbik része, vagy mert a régiek hülye és unalmas szertartásokkal tették kacifántosabbá az
életet. Ha adott, és a fizika törvényei miatt nem tágítható térbe egyre több egyed települ
(sogenannt városiasodás, esetleg Szuperbuli, illetve józsefvárosi piac), ezek üggyel-bajjal
társadalmat képeznek, ott vagy
kialakulnak az együttélés íratlan szabályai, vagy cseszhetjük
az egészet, és sejtjeinkben halkan felizzik a hélium. A
jómodor (egyáltalán: valamiféle modor) a másik szuverenitásának megbecsülése, annak elismerése, hogy szabad egyének
közössége vagyunk, akik a ráció vagy éppen a hagyományok
erejének engedve, saját szabadságunkból feladunk valamenynyit, hogy nagyjából ugyananynyit kapjunk embertársainktól.
Ott, ahol ez a finom egyensúly
felborul, éppen lehet élni, csak
sok frusztrált idiótával leszünk
összezárva, és végül magunk is
hozzájuk leszünk hasonlatosak.
És akkor az lenne a konklúzió, hogy taplónak lenni jó.
– R. R.
Pedig.
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Beszélgetés Bednanics Gáborral, a Fiatal Írók Szövetségének elnökével

Élet + Vér = Irodalom?

FOTÓ : UFI/KÉSMÁRKI PÉTER

A leköszönő L. Simon László után egy vérbeli elméleti ember, Bednanics
Gábor lett a Fiatal Írók Szövetségének elnöke. Kérdés, hogy egy lendületben lévő írószervezet mire képes abban az időben, amikor a kultúrafinanszírozás költségvetési forrásai látványosan apadnak. Az elmúlt és a
következő évekről beszélgettünk a frissen megválasztott elnökkel.

– Lehet, hogy furcsa nyitás ez a
kérdés, de hogyan látod azt az
időszakot, amelyben L. Simon
László vezette a FISZ-t?
– Előbb elmondom, hogyan
kerültem közel a szervezethez,
aztán azt, hogy mit láttam. A József Attila Kör táborában voltam
egyik nyáron. Még nem voltam
FISZ-tag, és arról szavaztunk,
hogy beolvadjon-e a FISZ a másik fiatal írószervezetbe. A jelenlévők többsége ez ellen foglalt állást. Emlékszem, ekkor Simon
Laci azt mondta, hát jó, akkor tehát nincs más dolgunk, mint egy
nagyon jó dolgot csinálni a FISZből. És akkor komoly munka kezdődött: megcsináltuk a Szépirodalmi Figyelőt, amely azóta szinte ki is nőtte magát a FISZ-ből, aztán folytattuk a pályakezdőket bemutató FISZ-könyvek sorozatot,
sőt, megtöbbszöröztük a megjelent könyvek számát. Indult egy
másik, Hortus Conclusus című
sorozat is, ezek afféle életműöszszegzések. A tagság folyamatosan
bővült, Laci sokféle fórumon
kezdte hallatni a hangját.
– Nehéz lesz folytatnod ezt a
tendenciát?
– Úgy is fogalmazhatnék, hogy
ez az én keresztem. Nem tudom,
hogy nehéz lesz-e. Fiatal vagyok,
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de az a fajta, akire rá lehet mondani, hogy szobatudós. Nehezen
veszem rá maga, hogy publikus
közegben mozogjak.
– Mit is csinál egy fiatal szobatudós manapság?
– Könyvtárazik, olvas, ír, konferenciákra jár – és közben rákényszerül arra, hogy már ne
csak a könyvtárszoba négy fala
visszhangozza gondolatait.
– Kritikai munka?
– Hát igen, azzal kezdtem. De,
ahogy ezt Szilágyi Márton mondta, mindig eljön egy bizonyos idő,
amikor választani kell: kritika
vagy irodalomtörténet. Nos, én
kritikát egyre kevesebbet írok; az
önmaga egy teljes embert igénylő
tevékenység, sőt, más műfaj.
– Van olyan korszak, ami
szakterületednek nevezhető?
– Igen, a XIX. század végének,
az elmúlt század legelejének magyar lírája.
– Nem a legizgalmasabb időszak.
Vajda,
Reviczky,
Komjáthy… ki van még?
– Igen, ők, meg az olyanok,
akikről rendes ember nem is hallott. Valóban holtidő ez, amelyben meg kell küzdeni rengeteg
rossz verssel, ám igazi finomságokat is fel lehet fedezni, s nem éppen az említett szerzők tollából.
De még egy érdekes dolgot vettem észre. A FISZ nemrég meghirdetett egy pályázatot huszonnyolc év alatti, kötet nélküli szerzők részére, próza-, vers- és dráma-kategóriában. Szerencsére
sok a jelentkező, több száz pályázat érkezett. De a lényeg, hogy a
mögött az alkotói kívánalom mögött, ami a beérkezett verseken
átsugárzik, még mindig a XIX.

század végének stílusigénye áll.
Valahogy még mindig azt tartják
irodalomnak, amit akkor tarthattak, az érzelmes almanach-líra, a
biedermeier vagy az érzékenység
romantika utáni újraéledését.
– Egy elméleti ember hogyan fogja megállni a helyét
egy olyan szerepben, amely bizonyos pragmatizmust igényel?
Még az irodalompolitikába is
bele kell folynod.
– Már bele is folytam. Nyilatkoztam például a folyóirat-támogatási anomáliákról. Tudom,
hogy ez egy teljesen más szerep,
de a tagok érdekeit képviselnem
kell, és állást kell foglalnom a tagság nevében – még ha ebben az
ügyben erre egyre kevesebb lehetőségem is van. Megvonták ugyanis tőlünk a jogot, hogy a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumaiban jelölhessünk embereket. Utólag értesültünk róla, nem
volt valami felemelő élmény.
– Melyek a hosszabb távú
tervek?
– Természetesen a tagok számának további növelése. Aztán
gondnak tartom, hogy nincsen a
FISZ-nek olyan folyóirata, amelyben a másutt még nem publikált
pályakezdők megjelenhetnek.
Van persze a Szépirodalmi Figyelő, de az egy szemle: ott csak másodközlések jelennek meg, első
közlésben csak kritikák. A kritikusainknak ez persze jó. Aztán
szeretném, ha még több határon
túli jelenne meg a FISZ-könyvek
sorozatban. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a FISZ volt az első
magyarországi fiatal írószervezet,
amely lehetővé tette a határon túliak teljes jogú tagságát is. De en-

nek nem csupán morális szerepe
van: a fiatal erdélyiek kéziratai
szinte mind kitűnőek, sokat nyer
velük a sorozat.
– Csak erdélyiek jelentek
meg eddig?
– Igen, de ezen természetesen
igyekszem majd változtatni. Remélem, fog is sikerülni, hiszen az
előbb említett pályázatra érkeztek jó, kötet- és díjesélyes kéziratok a Kárpát-medence más területeiről is. És még egy észrevétel
ebben a témában. Úgy gondolom, hogy a külhoni irodalmi
műhelyek sokkal életképesebbek, mint a magyarországiak. És
itt nem csak Erdélyre gondolok,
ilyenek vannak szép számmal
Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban is. Mi talán már el is felejtettük, milyen az, amikor van
igény irodalomra. Odaát még
tudják, hogy a magyar nyelven
írott művek identitásmegtartó
források.
– Itt mindig a pénzt jelölik
meg elsőre, amikor az irodalomteremtés gátló tényezőire
kérdeznek rá. Odaát nincs
pénz – és mégis van irodalom?
– Igen, ez érdekes helyzet, de
így van. Ennek ellenére valóban
igaz, hogy minden kultúra a
pénzzel függ össze. Egyre kevesebb pénzből kell gazdálkodnunk, a finanszírozás megújítását célzó tervek nincsenek, pedig
a világ egyetlen magára valamit is
adó szegletében támogatásfüggő
a kultúra (nem pedig piaci tényező). És a pénzről magáról azért
beszélünk ilyen sokat, mert nincsen. Azon túl, hogy életünkkel
és vérünkkel odaállunk, sokat
nem tudunk tenni.
– SZ. B.
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