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Tartalom
Ki gondolta volna egy éve, hogy 2006-ból a zavargások fognak

emlékezetünkbe vésõdni? Ki gondolta volna, hogy a horni „na

és” kedélyes beszólásnak minõsül majd a politikai cinizmus mai

mértékéhez képest? Idén újabb leckéket kaptunk a magyar rög-

valóságról. Közéletünk nem a rosszízû tavaszi kampány idején,

hanem õsszel érkezett fordulóponthoz. A gyurcsányi beszéd

gátlástalansága minden oldalon átszakította a gátakat.

Az elsõ elrepülõ kõdarab új fejezetet nyitott Magyarország történetében. Ötven

évig nem volt erre példa. És nagyot téved az, aki úgy véli, hogy törpe minoritás ter-

rorizálta a békés milliókat. A fizikai erõszak csakis az elégedetlen milliók feszültségé-

nek kisülése lehet. Ha úgy tetszik, ez a jéghegy csúcsa. A tüntetõk azt üzenték a po-

litikának: elegük van. Elegük van a rendszerváltás elárulásából, a politikai felelõtlen-

ségbõl, a hazugságokra épülõ áldemokráciából. Elegük van a megalkuvásokból, a

megmerevedett struktúrák kényszerzubbonyából. Abból, hogy a felszín alatt szinte

semmi nem változott a kommunizmus óta.

Nemzedékek tanították egymásnak az önfeladás gesztusát: csak légy csöndben,

maradj ki, akkor nem lesz baj. Nos, ezt már nem tudják elfogadni azok, akik a rend-

szerváltás után eszméltek. Bennünket nem köt, nem korlátoz az útlevél hiánya. Nin-

csenek korlátok. Vagy mégis? A rendszerváltás utáni nemzedék a fogyasztás bûvöle-

tébe került. A Commodore-tól a Nike cipõkön és a gameboyon át gyorsan eljutot-

tunk az utánunk jövõ, épp most eszmélõ nemzedék mobil-plaza-sms-chat világáig.

Felépítettek nekünk egy virtuális világot, és a globális mátrix kábulatába kerültünk.

Mi az, hogy politika? Mi az, hogy erkölcs? Mi az, hogy gondolkodás? Diktatúra nél-

kül váltunk apolitikussá és érdektelenné. Most kezdünk ébredezni.

A barikádok mögött tizen-huszonéves párocskák, borzas hajú suhancok álltak.

Középosztálybeli fiatalok magyar zászlóval, kamerás mobillal felszerelkezve vállalták

önmagukat,  saját véleményüket. Persze,  lecsúszott arcok ugyanúgy voltak kint,

mint középkorú házaspárok, csinos nõk és nemzetiszín karszalaggal felszerelt öltö-

nyös account managerek. Vegyes volt a társaság. Olyan vegyes, mint a nép maga. Ha

másra nem is volt jó az a másfél hónap, legalább történt valami. A kádári levesben le-

fõtt, alkohollal átitatott, megaizékkel szórakoztatott tömegek maradék, épelméjû ré-

sze ráébredhetett a valóságra. Egy saját hazugságaiba belegabalyodó, pártállami ref-

lexekkel mûködõ szocialista kolhoz kormányozza hazánkat. Idén betelt, és végül ki-

csordult a pohár. Meglepõdtek?

Tetszettek volna demokráciát csinálni.                               – RAJCSÁNYI GELLÉRT
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FÉLTVE ÕRZÉS

Kevesen tudják, hogy Máté Krisztina és

Bárdos András a napokban ünnepelték

ötödik házassági évfordulójukat. A ma-

gánéletüket féltve õrzõ híradósok a hot!

Magazinnak nyilatkoztak kapcsolatuk-

ról. (stop.hu, novemer 23.)

És végig kussoltak az interjú során.

ÉN ÍROK LEVELET ÖNNEK

Tizenkét éve dolgozom együtt Gy. Né-

meth Erzsébettel. Az MSZP frakcióveze-

tõjeként konfrontatív alkatú politikus-

nak ismertem meg. (Demszky Gábor le-

vele Steiner Pálnak, 2006. november 28.

hirszerzo.hu)

Akkor még nem sejtettem, hogy Dá-

niel Zoltán az angolok kéme…

BEZZEG

Amerikáról beszélek, mert ami a szá-

zadelõ világát illeti, onnan sokkal több

információ jutott el hozzánk. Nálunk

ezalatt más volt; kommün, Horty Mik-

lós fehér lovon, világháború. Ezeket az

egyik idõszakban így nézték, a másik-

ban úgy. Amerikában akkor volt szesz-

tilalom, gazdasági világválság, de an-

nak a korszaknak mégis van valami

kedves kis romantikája, hangulata. (Fe-

küdtem a földön véresen, és azt mond-

ták: all in – interjú Korda Györggyel,

velvet.hu, 2006. november 16.)

A Horthy-rendszer Magyarországa

annyira reakciós volt, hogy inkább a

gazdasági világválság is messzire el-

kerülte.

LÍRA

Lehet, hogy közben azt énekelte magá-

ban, hogy azt mondja, régi mániám,

tankkal hajtani az Astorián? Ezért

kötötte el október 23-án a kiállított

T34-est, ezért indult el vele? Csak hát a

benzin elõbb fogyott el, mint a nóta?

Vagy prózaibb tervei voltak? Az eljárás

alá helyezett botcsinálta tankista

Horváth György beszél A szólás szabad-

ságának. (A szólás szabadsága, MTV,

2006. november 19.)

Lehet, hogy tényleg földig kéne rom-

bolni a köztelevíziót és behinteni a

helyét sóval?

MALACA VOLT

Eltávozott az élõk sorából George

Clooney legjobb barátja: a malaca. Az

amerikai színész élete leghosszabb kap-

csolatát mondhatta magáénak Max

személyében, akivel 18 évig éltek együtt.

Max volt a legjobb barátom – kesergett

Clooney. – Együtt keltünk, együtt feküd-

tünk. Miatta még a barátnõimmel is

összekaptunk, hiszen mindig velem

aludt, ráadásul általában a lány és

köztem. (Blikk, 2006. december 5.)

Kinek a pap, kinek a papné.

VALLÁSOK ÉS FELEKEZETEK

A vallási, a nacionalista és a felekezeti

szenvedélyek uralják és szakítják szét

Irakot. (Messze a béke Irakban, Vas Né-

pe, 2006. december 1.)

A klerikalizmus Mekkája.

FÜSTBE MENT TERV

A hosszú, egészséges élet receptje egy

120 éves indiai nõ szerint a cannabis és

a pálmalikõr rendszeres fogyasztása.

Fulla Nayak a The Sun bulvárlap szerint

naponta elszívja és megissza a maga

adagját. Az öregasszony 92 éves lányá-

val és 72 éves unokájával él egy fedél

alatt. Családjában többen fiatalon

meghaltak, ezért következtetett arra,

hogy életformája összefüggésben lehet

jó egészségi állapotával. (www.transin-

dex.ro, 2006. december 5.)

A néni a Kendermag Egyesület korel-

nöke is egyben.

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk elõzõ számában 

nyereményjátékot hirdet-

tünk az UFi-ra novemberben

elõfizetõk számára. Az akció

keretében, a Vox Nova kiadó

kiadványait sorsoltuk ki.

A szerencsés nyertesek: 

Takács Judit, Debrecen; 

Kovács Ferenc, Miskolc;

Császár Jánosné, Érd

A nyerteseket postán értesít-

jük. Gratulálunk! A játék

folytatódik, a decemberben 

elõfizetõk között is értékes

ajándékokat sorsolunk ki!
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egalábbis a magyar lakosság szerint. A Nemzet-

közi Gallup Intézet 101 országban kérdezte meg

a polgárokat arról, hogy mennyire tartják kor-

ruptnak a hivatalokat. A 101 nevezõbõl Magyarország a

vert mezõnyben, a 78. helyen zárt, holtversenyben

Kirgizisztánnal.  Na ja. Kirgizisztán gazdag vidék. Egyéb-

ként a kutatók erõs összefüggést fedeztek fel a lakosság

által vélt korrupció-index és a lakosságnak az állam ve-

zetésébe vetett bizalma közt. Na ja. Ez is stimmel.

Egyébként a lista élén állók véleménye szerint a kemény

munka meghozza gyümölcsét. Ez a mi helyezésünkre le-

fordítva azt jelenti, hogy a kemény munka egy fél disz-

nóval, egy libával, ne adj’ isten kápéval meghozza gyü-

mölcsét.  Csak ne álljunk a fa alá, mert aki másnak ver-

met ás, azt elüti egy villamos. 

rõsen megkarcolódott a 2002-es év szocialista fõ-

polgármester-jelöltjének nimbusza. Megint. Gy.

Németh Erzsébet azonban fajsúlyosabb versenyzõ

annál, hogy hanyatt vágódjon a Demszky képviselte férfi-

erõ láttán. Még mit nem! Õ fõpolgármester-helyettes lesz.

Nem ezért keccsölt évekig Bõhm bácsinál. A fõúttörõ paj-

tásnak azon mód tisztelettel jelenti, hogy milyen elv-

szerûtlenül viselkedik a fõpolgármester elvtárs.

Gyuriczáné Zsóka lapzártakor vesztésre áll. Mert már a

társadalmi kapcsolatára sem számíthat. A hivatkozott

Bõhm András ugyanis szintén túl van a csúcson. Hol van-

nak már azok a felejthetetlen közös prágai kiruccanások,

hol van már a tavalyi jó, amikor még szadi-szoci két jó ba-

rát, együtt itta a borát. Nem több már, mint egy könnyáz-

tatta lábjegyzet Zsóka emlékkönyvében. 

EL

a valakirõl már az önkormányzati választások elõtt

is bizton tudhattuk, hogy Budapest egyetlen fontos

gondját sem fogja megoldani, az Demszky Gábor.

Igen, egyedül õ bizonyított, hiszen már 16 év telt el úgy,

hogy nem oldotta meg Budapest egyetlen fontos gondját

sem. Ez idõ alatt több mint négyszázezren költöztek ki a vá-

rosból (persze naponta visszaautózva a betevõ falatért).

Nem véletlenül menekültek el: az utcák koszosak, a falak

grafittisek, az utcai üzletek tömege bezárva. A képzeletsze-

gény forgalomszervezõktõl legfeljebb járdasziget méretû

projektekre telik, az ázsiai közönybe süppedt közlekedési

rendõrség pedig tompán tûri az utcákon százötvennel re-

pesztõ, belõtt fiatalok esti mulatságait, nem is beszélve a

belváros szûk utcáin terpeszkedõ sötét Mercedesek kény-

urainak parkolási szeszélyeirõl. Eközben a hajléktalanok sor-

sa az égbe kiált, méghozzá olyan vérlázítóan, ahogy sehol az

általam ismert nagyvárosokban.

Budapesten a városépítõ stratégiai gondolkodást, akár a

közlekedés, akár a szociálpolitika, akár kereskedelem terén,

évtizede már csak üres kampányok helyettesítik: plázs, gya-

logoshíd, sörsátrak a Lánchídon, parádék, jégpálya a Parla-

mentnél, ingyenmozi augusztusban, és a pofátlanul a válasz-

tások elé idõzített, amúgy régóta esedékes útfelújítások.

Egyedül a színházi élet szinten tartása, a bicikliutak és a vá-

roskép megóvása volt Demszky érdeme, ám a bicikliút-pro-

jekt évek óta tetszhalott, és úgy tûnik, hogy a fõpolgármester

magasház-ügyben is beadja a derekát: a HVG szerint túl erõs

a szocialista párti tõkés csoportok (!) nyomása. Mindeneset-

re rossz hír, hogy Schneller úr megüresedett fõépítészi helyé-

re a Kálvin téri pocsék üvegketrecek tervezõnõje pályázik…

Mindeközben a kevéssé látványos közintézmények sor-

vadnak. A háziorvosi rendelõkben nõ a zsúfoltság, a várako-

zási sorok az önkormányzatokban hetekre rúgnak. A

Komjádi Uszoda nyitott ötvenese egy vízcsere ürügyén ma

már meghatározatlan idõre zár be, azok után, hogy évek óta

az infláció többszörösével drágul a jegy, miközben folyama-

tosan szûkül a passzionátus úszásra hozzáférhetõ pályaszám

és nyitvatartási idõ. A Zeneakadámiához menet, a Liszt Fe-

renc tér mondén kávéházai között pedig szembesülhetünk

a Nagy Fõvárosi Nyomorbulival, a lomtalanítással: mosdat-

lan szájú guberálók között átslisszolva, bokáig szemétben,

szöggel a talpunkban lépünk a Zeneakadémia megkopott

(tudom, tudom, a Minisztériumé…) épületébe, ahol farme-

res és pullóveres értelmiségiek között élvezhetjük a gumital-

pakon becsámpázó zongorista emelkedett játékát.

Aki pedig a választásokon paraszthajszállal gyõztes város-

vezetéstõl legalább liberális közérzettel átfûtött, emberi me-

legséget remél, kérem tekintse a fõvárosi keresztezõdések-

ben egymás elé ékelõdõ autók reménytelen tömegét. Ime,

ezt tudja a szabaddemokraták közösségszervezõ ereje. Ott,

a kocsikban, elborult aggyal tolongva, tán nem is vesszük

észre, hogy minden szitkunkkal Demszkyrõl és az általa elté-

kozolt 16 évrõl szavazunk.                        – PÁKOZDI IMRE
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Égbeszökõ kereslet, tartósan magas olaj- és gázárak, fokozott import-

függés – ezek a leggyakrabban elhangzó értékelések a világ energiapia-

cairól. A nagy zabálásból jócskán kiveszi a részét Európa, amelyre a fen-

ti értékelések különösen találóak. A világ második legnagyobb energia-

piacának számító EU a tomboló szélerõmû-õrület és biodízel-divat elle-

nére fogyasztásának nyolcvan százalékát még mindig fosszilis források-

ra építi. Ezekbõl pedig saját készletei igencsak végesek: ma kõolajának

fele a Közel-keletrõl, további egynegyede Oroszországból származik, s a

már második legfontosabb energiahordozónak számító földgázból is

csak szükségleteinek felét fedezi a saját termelés. Utóbbi szerepe ráadá-

sul rövid- és középtávon egyre meghatározóbb lesz Európában. 

Gázban vagyunk?
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z alternatív energiaforrások

uralma még finoman szólva is

a jövõ zenéje, a kormányok

félnek a magukat ide-oda láncoló zöld-

anarchisták atomenergia-ellenes ámok-

futásának közvéleményformáló erejé-

tõl, az értelmes környezettudatosság

jegyében pedig a széntüzelésû erõmû-

veket fokozatosan „tisztább” (azaz ki-

sebb káros kibocsátású) gázturbinás

egységekre cserélik. Jelenleg az EU föld-

gázbehozatalának mintegy huszonöt

százaléka származik Norvégiából, har-

minc százaléka Algériából, miközben

az import energiatorta legnagyobb

szeletét – negyven százalékkal –

Oroszország birtokolja. Norvégia már

ma is teljes termelését az EU-ba irá-

nyítja, s nemsokára megkezdõdik észa-

ki-tengeri mezõinek kimerülése. Az

eredmény: a következõ negyedszázad-

ban az EU gázfogyasztásának import-

ból fedezett aránya 70% fölé nõhet.

Ezen belül az orosz részesedés – a je-

lenlegi tendenciák mellett – 2030-ra

hatvan százalékra fog emelkedni.

A térképre pillantva könnyen belát-

ható, hogy Európa az orosz energiahor-

dozók természetes felvevõpiaca.

Oroszország a világ bizonyított föld-

gáztartalékának egyharmadán ülve

igencsak szerencsésnek mondhatja

magát. Exportmonopóliumot élvezõ,

többségi állami tulajdonban lévõ

mammutcége a világ össztermelésének

egyötödén tartja rajta vigyázó szemét.

A híres-hírhedt Gazprom a kitermelt

földgáz nagyobbik hányadát kénytelen

az exportár kb. egyötödéért – hatósági

áron – a szélsõségesen kemény orosz

téltõl és a sokoldalúan fejlett szovjet

technológiától sújtott, rendkívül pa-

zarló belföldi piacon értékesíteni. A

nagyságrendekrõl azonban sokat el-

árul, hogy a Gazprom által végül ex-

portált földgáz még így is a világ gázke-

reskedelmének egynegyedét teszi ki. A

pár évvel ezelõtti árrobbanás és a szén-

hidrogének várhatóan elhúzódó keres-

leti piaca pedig valóságos bonanza-

banzájt biztosít Moszkvának: az orosz

szövetségi költségvetés minden tíz ru-

beljébõl négyet az energiahordozók ex-

portjának köszönhet. 

AZ OROSZOK MÁR

A SPÁJZBAN VANNAK

A kivitel az elmúlt három-négy évti-

zedben épült sûrû csõvezeték-rendsze-

ren, döntõ hányadában Ukrajnán, ki-

sebb részben Belaruszon keresztül bo-

nyolódik. Elemzõk szerint a Gazprom

stratégiai célkitûzése, hogy az elkövet-

kezõ idõszakban a Kreml segítségével

vezetõ globális energiacéggé nõje ki

magát, a hazai energiarendszer teljes

bekebelezésével és átszervezésével

maximalizája az exportgáz arányát, és

az ebbõl nyert extraprofittal geopoliti-

kai fegyvert adjon a Szovjetunió össze-

omlása utáni lúzerkedést megelégelt

Putyin és kágébés kollégiumi szobatár-

sainak kezébe. Moszkva ezért féltéke-

nyen õrzi energiapiacát a külföldi be-

fektetõk elõl, nem ratifikálja a piacnyi-

tást elõirányzó, s évtizede aláírt Energia

Chartát, a lazább jelcini idõkben beszi-

várgott imperialistákra pedig könyör-

telenül sújt le a nép vasökle – amint

azt például a Szahalin-félszigeten a

Royal Dutch Shell példája mutatja (l.

keretes írásainkat). Moszkva idegen

befektetést csak alárendelt szerepben,

az ellenõrzés szigorú megtartásával, a

know-how átadása és némi tõke bevo-

nása érdekében hajlandó nagy duzzog-

va elviselni. A Gazprom azonban hülye

lenne megelégedni a nyersanyagterme-

lõ monokulturális gazdálkodással. A je-

lek szerint kontinensnyi méretû verti-

kális integrációban gondolkodik,

amely a lábánál heverõ európai piacon
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urópa energiaellátásában

stratégiai jelentõségû szere-

pet játszhat az a tervezett

földgázvezeték, amely a kaukázusi

térségbõl indulva Törökországot,

Bulgáriát, Romániát és  Magyarorszá-

got átszelve Ausztriában csatlakozna

a kontinens hálózatához. A kezdet-

ben azeri készleteket szállító csõve-

zeték esetleges Kaszpi-tenger alatti

meghosszabbításával a közép-ázsiai

– elsõsorban kazah – földgáz is köz-

vetlen kijáratot találna Európa felé, a

politikai helyzet függvényében pedig

viszonylag kis befektetéssel megold-

ható az iráni mezõk becsatornázása

is. Bár a kapacitás tekintetében

messze nem váltaná ki az orosz im-

portot – ez nem is lenne cél, hiszen

az orosz gázra szüksége van Európá-

nak –, a Nabucco egészséges ver-

senyhelyzetet teremtene az egyre

torzabb EU–orosz gázkereskedelem-

ben. Az alternatív forrás és útvonal –

idegen szóval a diverzifikáció –

ugyanis a Gazpromot az európai „ex-

portágon” árcsökkentésre, a közép-

ázsiai „importágon” árnövelésre

kényszerítené. Részben épp a

Nabucco semlegesítésére iparkodik

Oroszország a Fekete-tenger alatt

már kiépült, Kék Áramlat nevet vise-

lõ gázvezeték Törökországon és Bal-

kánon át történõ meghosszabbításá-

val, amely ismételten csak az európai

orosz gázpiac bebetonozását segíte-

né. A két vezeték ugyanis kapacitás-

kihasználtáság szempontjából aligha

„férne el” egymás mellett.         – B. L.

A Nabucco-projekt

E

Oroszország a világ bizonyí-

tott földgáztartalékának egy-

harmadán ülve igencsak sze-

rencsésnek mondhatja magát



kis túlzással a fúrófejtõl a háztartási sü-

tõig az energiaszektor szinte minden

szegmensét ellenõrizné. Ezt célozzák

agresszív – s nem teljesen sikertelen –

tulajdonszerzési kísérletei az európai

ún. downstream-rendszerekben, azaz a

nemzeti csõhálózatokban és az energia

nagy- és kiskereskedelmében.

A Gazprom és Moszkva üzleti, ill.

geopolitikai célkitûzései egyre jobban

és egyértelmûbben fedik át egymást,

amelybõl immár nem is csinálnak tit-

kot. A szovjet utódállamok nyakán foj-

togatóan szorulnak a csõvezetékekbõl

és gázszámlákból font hurkok. A látvá-

nyosan nyugati irányba tájékozódó

Grúziának persze kéjes örömmel kal-

kulálják az árat a Gazprom-

székházban, de kiszolgáltatottságuk

miatt az eddig grátiszgázon tartott

oroszbarát szövetségesek sem kerülhe-

tik el a sorsukat. A dinamikusan fejlõ-

dõ azeri õsellenség és a hasonlóan ba-

ráti Törökország satujában vegetáló

Örményországnak például a

csõvezetékhálózat orosz kézbe adásá-

ért fejében Moszkva „csak” kétszeresé-

re nyomta fel a földgáz árát, de még a

hiperlojális Lukasenko is csak a négy-

szeres áremelés és a csõvezeték-háló-

zat tulajdonjogának átadása között

választhat jövõre. Ukrajnára a naran-

csos zavarkeltésért kapott tavalyi

tockos után az idén újabb áremelés

vár. Az Európában is szép lassan bebú-

torozó s erejét egyre jobban érzõ

Gazprom ceruzája az EU-fogyasztók-

nak küldött legutóbbi cechen is vasta-

gon fogott, hiszen átlagosan csaknem

ötödével kell majd többet fizetniük,

mint eddig. Putyin nemrég egy orosz–

iráni–türkmén „gáz-OPEC” alapítását

is felvetette – amely a világ földgáztar-

talékainak háromnegyedét uralná –,

és a hírek szerint a Gazprom egy szép

bekerítõ hadmozdulattal kartell-

megállapodásra törekszik Európa má-

sik fõ ellátójával, Algériával is. A szíva-

tás azonban nem merül ki ennyiben.

Miután az orosz mammutcég idén

februárban akadályokba ütközött egy

brit gázipari cég, a Centrica felvásárlá-

sára irányuló kísérlete közben, maga

Alekszej Miller vezérigazgató fenyeget-

te meg a huszonöt EU-tagállam nagy-

követét egy moszkvai találkozón: ha az

európaiak sokat pattognak, Oroszor-

szág kelet-ázsiai piacokra – elsõsorban

Kínába – irányíthatja át gázexportját.

Persze, nem eszik olyan forrón a kását:

az orosz vezetékrendszer földrajzi el-

helyezkedése gyakorlatilag kizárólag

európai irányú szállításokat tesz lehe-

tõvé, egy hasonló kapacitású alterna-

tív hálózat kiépítése elképesztõ költsé-

geket és idõt emésztene fel. Ráadásul a

rendszeresen felemlegetett orosz–kí-

nai együttmûködés egyelõre legin-

kább papíron mûködik, fõképp a Szi-

béria egyes részei utáni állítólagos kí-

nai sóvárgással kapcsolatos – nem tel-

jesen megalapozatlan – orosz pszichó-

zis miatt.
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ITT A GÁZ, HOL A GÁZ?

Miller fenyegetése egyébként ráirányít-

ja a figyelmet a Gazprom ágyéktáji se-

bezhetõségére: arra a tényre, hogy

Oroszország így is alig tudja kielégíteni

exportpiacai igényeit. Figyelmeztetõ jel

volt az idei ukrán gázkrízis után mind-

össze két héttel történt eset, amikor is

legnagyobb télvíz idején Moszkva kö-

zölte nyugati partnereivel: pár napra

csökkentenie kell Európába irányuló

exportját, mert egy még Oroszország-

ban is durvának minõsülõ hirtelen

hõmérsékletzuhanás miatt megugrott

a hazai gázfogyasztás. Egy friss számí-

tás szerint a közeljövõben Oroszor-

szág 665 milliárd köbméterre terve-

zett éves termelésébõl 479 milliárdot

emészt majd el a hazai ellátás, nagyjá-

ból 161 milliárd köbméternyit az EU-

ba irányuló export tesz ki, miközben

80 milliárd köbméter jut a FÁK-tagál-

lamokba és 24 milliárd köbméter

Ázsiába. Nem kell hozzá matemati-

kusnak lenni, hogy rájöjjünk: a keres-

let kielégítéséhez a világ legnagyobb

szénhidrogénkészlete fölött terebélye-

sedõ Oroszország paradox módon

mintegy 79 milliárd köbméternyi im-

portra szorul. S e feladatot – tegyük

hozzá – nem akármilyen szovjet lele-

ményességgel oldja meg. A hiányt

Türkmenisztánból pótolja, ezer köb-

9

Shell még a kilencvenes

években kapott koncessziót

a csendes-óceáni Szahalin-

sziget partjainál olaj- és földgázkiter-

melésre. A cég ellen az elmúlt idõ-

szakban több alkalommal is környe-

zetvédelmi szabályok megsértéséért

indult eljárás: állítólag túl sok fát vá-

gatott ki, partmenti létesítményei

pedig zavarják a szürke bálnák pár-

zását és a lazacok vándorlási útvona-

lát. Az orosz kormány a fúrási enge-

délyek visszavonásával fenyegetõzik.

Egyes hírek szerint ezt csak úgy ke-

rülheti el, ha a Gazprom többségi ré-

szesedést nyerhet a projektben. A

mazeikiui litván kõolajfinomítót idén

tavasszal az orosz állami olajvállalat

orra elõl a lengyel PKN Orlennek sike-

rült elhalásznia. A döntés után nem

sokkal súlyosan meghibásodott a Ba-

rátság kõolajvezeték ide vezetõ leága-

zása, ezért a finomítónak más, jóval

drágább megoldás után kelett néznie.

Pár hónapja ismeretlen okból tûz

ütött ki a létesítményben és a terme-

lés a felére esett vissza.

Az ún. rózsás forradalom óra

Grúzia látványosan törekszik az

Oroszországtól való távolodásra.

Tavaly a Gazprom egyik napról a

másikra duplájára emelte a gáz

árát, majd nyomást gyakorolt a

csõvezeték tulajdonjogának áten-

gedése érdekében. Miután Tbiliszi

ellenállt és Azerbajdzsánnal kez-

dett tárgyalni, az orosz–gúz határ-

övezetben felrobbant az országba

tartó csõvezeték, és Grúzia napokig

gáz nélkül maradt. Az orosz fél sze-

rint terrorista támadás történt.

– B. L.

Esettanulmányok
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méterenként nagyjából 75 dollárt fi-

zetve – azért csak ennyit, mert a veze-

tékrendszer miatt Közép-Ázsia egy-

elõre szinte csak Oroszországon ke-

resztül tudja értékesíteni szénhidro-

génkincsét –, majd párezer kilométer-

rel nyugatabbra 250-300 dollárért ad

túl rajta. Nem csoda, hogy Moszkva

mindent megtesz a helyzet konzervá-

lására, nehogy a nyugati befektetések

és az alternatív exportirányok által tá-

masztott verseny felverje az árakat. Ez

az egyik kulcsa annak az elszántságnak

is, amellyel Oroszország védelmezi Kö-

zép-Ázsia korrupt, kriptokommunista

rezsimjeit. Egyes elemzõk arra figyel-

meztetnek: amennyiben az EU belát-

ható idõ alatt nem hozza tetõ alá kö-

zös energiapolitikáját és nem épít ki

közvetlen szállítási útvonalat ebben az

irányban, akkor a térség hamarosan

már nem jöhet szóba gázszállítóként.

A türkmén és az üzbég gáz nagy részét

Moszkva már jó elõre lekötötte, a kül-

földi behatolás iránt viszonylag nyi-

tott Kazahsztán viszont geopolitikai

értelemben még „billeg”.

JÓ REGGELT, EURÓPA!

Amíg tehát az EU bóbiskolt és saját li-

berális elveinek illúziójában ringatta

magát az Oroszországgal fenntartott

gazdasági és politikai kapcsolatainak

jövõjét illetõen, az elmúlt években

Moszkva gõzerõvel készült az energia-

fegyverre alapozott Nagy Visszavágóra.

A Gazprom – éppen a jól csengõ libe-

ralizációs érvekre hivatkozva, ám való-

jában kõkemény geopolitikai domi-

nanciára törekedve – fokozatosan kö-

tögette le a potenciálisan alternatív

gázforrásokat és építgette pozícióit az

EU elosztórendszereiben, hogy bebiz-

tosítsa monopóliumát. Az idén januári

ukrán árválság viszont egy szovjet vek-

keróra csörömpölésével ébresztett, s ez

tükrözõdött abban a márciusban ki-

adott ún. Zöld Könyvben is, amelyet az

állam- és kormányfõk kérésére az Euró-

pai Bizottság készített a közösség ener-

giahelyzetérõl. A ta-

nulmány megállapítot-

ta, hogy az EU energia-

ellátásának biztonsága

érdekében alternatív

források felkutatására

van szükség – megne-

vezve a Kaszpi-tenger

térségét és Észak-Afri-

kát –, ahonnan újon-

nan építendõ vezeté-

keken és – cseppfolyó-

sított állapotban –

tengeri úton látnák el

gázzal Európát. Az al-

ternatív beszerzés

kulcsprojektje a Kasz-

pi-tenger mellékérõl

induló ún. Nabucco

vezeték lenne, amely

az eddigi hálózat meg-

kerülésével versenyt

támasztana az orosz

monopolisztikus törekvéseknek. A ter-

vek szerint az állam- és kormányfõk

2007 márciusában akciótervrõl is dön-

tenek az energiapolitika terén – amely

egyébként az EU jövõjét illetõ egyik

legjelentõsebb vitatémává kezdi kinõni

magát. Egyfelõl az energiapiac lassú, de

fokozatos egységesülése lassan közös

politikai kérdéssé teszi a gázbeszerzés

ügyét, és sok ország érthetõ okokból

óvakodik az orosz tulajdonszerzéstõl

nemzeti energiarendszereiben. Ebbe az

irányba tolja az EU-t a bõvítés hatása

is, hiszen a közép-európaiak szinte tar-

kójukon érzik a jeges orosz lehelletet:

teljes fogyasztásuk 60 százalékát a

Gazpromtól szerzik be, míg a régi tag-

államokban ez az arány sokkal alacso-

nyabb. (Nem véletlen, hogy oroszkér-

désben épp Lengyelország veri leghan-

gosabban az asztalt Brüsszelben.) Más-

felõl ugyanakkor az esetleges közös

energiapolitikának komoly akadályo-

kat kell vennie a megvalósulásig. Az

energiabeszerzés egyelõre továbbra is

nemzetállami hatáskörben van, s a ta-

gok védik szuverenitásukat a felhasz-

nált energiafajták megválogatásában.

Emellett „távolabbról” nézve az EU-

orosz kapcsolatokat, sok tagállam nem

akarja kockáztatni a jó viszonyt Moszk-

vával, ami például a százmilliárd eurót

is meghaladó éves kereskedelmi forga-

lomban nyilvánul meg. 

SCHRÖDER MÁR JÓL JÁRT

Megint mások némi haszonszerzés re-

ményében egyenesen Moszkva érdeke-

it képviselik az EU-ban. A társutas poli-

tizálás eme digitálisan felújított verzió-

jára a modern európai baloldal kettes

számú idolja, Gerhard Schröder nyúj-

totta a legjobb példát. Ma már tudjuk,

hogy Vlagyimir Putyinnal fenntartott,

kezdetektõl kissé gyanús barátságának

legfontosabb gyümölcse az Északi

Áramlat néven futó balti-tengeri föld-

gázvezeték lett – pontosabban a pro-

jektet megvalósító, feketeöves Stazi-

ügynökök és KGB-összekötõk által
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összegrundolt cég alaposan elõkészí-

tett felügyelõbizottsági elnöki posztja,

ahová a Második Legmodernebb Euró-

pai Baloldali rögtön a bukott 2005-ös

Bundestag-választás után  katapultálta

magát. Az Északi Áramlat jelentõsége,

hogy 2010-re tervezett üzembehe-

lyezésétõl kezdve közvetlenül, a kelet-

és közép-európai tranzitországok ki-

kapcsolásával fecskendez majd orosz

földgázt az Európai Unióba. A nagyko-

alíció élén álló Merkel nemigen tud ki-

hátrálni elõdje ötletes karriermegoldá-

sából, amely egyébként nem csak a né-

met, hanem az összes európai polgárra

nézve is súlyos következményekkel jár-

hat. A projekt hívei szerint a tranzit-

országok megkerülése révén az új veze-

ték elkerülhetõvé teszi majd a tavalyi

ukrajnaihoz hasonló válsághelyzeteket.

Az érv komolysága azonban körülbelül

olyan, mintha Lengyelországot okol-

nánk a második világháború kirobban-

tásáért. A gázfegyver ravaszán ugyanis

nem Kijev, hanem Moszkva tartja rajta

a kezét, és õ is húzta meg idén január-

ban. Az Északi Áramlat megépítésével

csak fokozódik majd a tranzitországok

kiszolgáltatottsága, közvetlenül a tran-

zitdíjak csökkentése, közvetve pedig

politikai nyomásgyakorlás révén.

Moszkva keményebben tudja szoron-

gatni nem csak az Oroszország „karjai-

ba” ezáltal is visszataszított Ukrajna,

hanem például Lengyelország, Szlová-

kia és Csehország adekvát testrészeit

(hímtagjait – a szerk.) is. Az üzleti-po-

litikai rövidlátás emellett azonban az

EU egészének „oroszfüggõségét” is fo-

kozni fogja. (Az Északi Áramlat pen-

dantja e szempontból a Fekete-tenger

alatt húzódó, s a Balkánon keresztül

meghosszabbítani tervezett Kék Áram-

lat.) Moszkva részérõl ugyanis nem a

politikai szándék hiánya akadályozza a

kíméletlen érdekérvényesítést, hanem

a technológiai alulfejlettség és az Euró-

pa számára továbbra is elérhetõ alter-

natív források megléte. Ha ezek kihasz-

nálásával az EU nem támaszt árver-

senyt Moszkvával szemben – hiszen

nem az orosz gáz kiváltásáról van szó,

ez nem is lenne megoldható –, belát-

ható idõn belül zsarolás áldozatává

válhat. A Gazprom monopolhelyzete

hosszú távon politikai értelemben is

csökkentheti Európa mozgásterét az
folytatás

múlt évben Oroszország em-

bargót hirdetett a Lengyelor-

szágból származó húskészít-

ményekre. Már akkor mindenki elõtt

világos volt, hogy itt nem egyszerûen

állategészségügyi problémáról van szó

(amire hivatkozott az orosz fél), ha-

nem politikai lépésrõl. Az orosz kor-

mányzat döntés mögött az a szándék

húzódhatott meg, hogy a meghu-

nyászkodni nem akaró szom-

széd(ok)ra büntetés vár.

Formálisan Varsó azt szerette volna

elérni a vétó meghirdetésével, hogy az

Unió ebben a kétoldalú vitában álljon

ki a tagállama mellett, s egyúttal számí-

tott az egész európai közösség szolida-

ritására. A szakértõk megjegyezték,

hogy a vétó nem éppen a megfelelõ

idõben érkezett, hiszen Nyugaton a

lengyeleket ruszofóbnak tartják, mi

több, a több mint egy éve regnáló

jobboldali-populista kormány európai

megítélése – finoman szólva – nem ép-

pen kedvezõ. Erre hajazott az orosz el-

nöki tanácsadó, Szergej Jasztzsembszkij

nyilatkozata is, aki szerint „Lengyelor-

szág szemmel láthatóan egy olyan

frusztrált ország, amely nem tud bele-

nyugodni abba, hogy az Európai Unión

belül nem játszik kulcsszerepet.”

Varsó bekeményítése mindenesetre

jó volt arra, hogy Kreml rájöjjön, hogy

az eddigi taktikája a tagországokkal

szemben (a klasszikus „divide et

impera”) egyre kevésbé hatékony. De

arra is, hogy a lengyel kormány jelezze

mind Brüsszel, mind Moszkva irányá-

ba – a Visztula-menti ország önálló

hangon kíván szólni az Unió bel- és

külpolitikáját illetõen. S Lengyelország,

mint az EU teljes jogú tagja akár még

ilyen drasztikus módon kiállhat a saját

nemzeti érdekeiért, még akkor is, ha

ezzel látszólag megbontja az – amúgy

illúziónak tûnõ – európai egységet. 

Az egykori Nagy Testvér iránti féle-

lem Lengyelhonban nem csak a nega-

tív történelmi tapasztalatokban (l.

Molotov-Ribbentrop paktum, Katyn)

gyökerezik, hanem a jelen eseményei-

ben is. A tervezett balti-tengeri gázve-

zeték megépítésével Varsó nem csak

dollárszázmilliós tranzitdíjtól esik el,

hanem bebizonyosodott az is, hogy az

európai középhatalmi álmokat dédel-

getõ Lengyelország nem számíthat a

nyugati szomszédja szolidaritására. S

Lengyelország még örülhet annak,

hogy a szükségleteinek kétharmadát

orosz gázzal elégíti ki, a balti államok

(de Finnország és Törökország is) eb-

bõl a szempontból teljes mértékben ki

vannak szolgáltatva a Gazpromnak, s

közvetett módon a Kremlnek.              

– LAGZI GÁBOR

Kisebbfajta kavarodást okozott, hogy a lengyel kormány

november közepén megvétózta az Európai Unió és Orosz-

ország közötti megállapodás megkötését. A kormány vé-

tója mögé az egész lengyel politikai elit felsorakozott.

Liberum veto

A
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Oroszországgal támadt viták során.

Éket verhet például a transzatlanti vi-

szonyrendszerben, Európát mintegy

„leválasztva” Amerikáról egyes fontos

kérdésekben. Ehhez persze remélhetõ-

leg az Egyesült Államoknak is lesz majd

néhány szava. Tavaszi vilniusi látogatá-

sa során a meghatározó befolyású

Cheney amerikai alelnök figyelmeztet-

te Moszkvát, hogy ne használja megfé-

lemlítés vagy zsarolás eszközéül az

energiahordozókat. Nem kizárt az sem,

hogy az amerikai adminisztrációval

köztudottan meghitt viszonyt ápoló

konzervatív lengyel kormány Washing-

ton hallgatólagos jóváhagyásával fe-

küdt keresztbe a hosszútávú EU-orosz

partnerségi megállapodásnak. Egyelõre

azonban nehéz az energiabiztonságra

vonatkozó átgondolt stratégiát felfe-

dezni Washington Oroszországot érin-

tõ döntéseiben.

RUSZKI I VENGER DVA BRATANKI?

A bazi nagy energiapartiból Magyar-

ország sem marad ki. Részint történel-

mi okok, részint az 1990-es fordulatot

követõ lelkes hálózatbõvítés miatt ma

Magyarország az Európai Unió kilenc

nagyfogyasztójának egyike. (A rend-

szerváltás elõtt Szásáéktól annyi gáz

jött, amennyi a csövön kifért – az ak-

kori idõket visszasírókat azonban em-

lékeztetnénk, hogy az olcsó szovjet

energiával fûtötték az ideiglenesen

ittartózkodók öröklakásait is. A ki-

lencvenes évek elején pedig a tartósan

alacsony világpiaci árak miatt jó ötlet-

nek tûnt az addig elhanyagolt magyar

kistelepüléseket gázzal ellátni.) Az évi

14 milliárd köbméteres gázszükségle-

tünk döntõ részét orosz forrásból sze-

rezzük be. A honi – napi 9,5 millió

köbméter/nap – kitermelés nem so-

kat segít, ha morcos a ruszki maci, és

valamiért úgy gondolja, most inkább

kevesebbet szállítana. Egy átlagos nyá-

ri napon 15 milló köbmétert fogyasz-

áromszáz méter magas fel-

hõkarcoló áll majd annak az

épületegyüttesnek a köze-

pén, amely a Néva-partján, a

Szmolnijjal szemben épül meg het-

ven hektáron és Gazprom-City néven

kerül rá Szentpétervár jövendõ térké-

peire. A nép egyelõre Diliház-Citynek

hívja, és tiltakozik ellene, de aligha-

nem hiába. December elsõ napján

hirdették ki a tervpályázat eredmé-

nyét. Hét világhírû tervezõ iroda ver-

senyében egy brit cég lett a gyõztes: a

Gazprom majdani szentpétervári

központja egy kukoricacsõre fog ha-

sonlítani.

Hogy ez már a költözés elõjele,

avagy az „északi fõváros” csak egy al-

központnak ad majd otthont, azt egy-

elõre nem tudni. Idõrõl idõre fölröp-

pennek hírek, hogy bizonyos orosz

kormányhivatalok átköltöznek Moszk-

vából Szentpétervárra, aztán mindig

jön a cáfolat. A Gazprom azonban

nem kormányhivatal, esetében tehát

ez nem jelentene akkora szenzációt,

mintha mondjuk valamelyik központi

hatóság változtatna székhelyet: a kon-

szern-óriás valamelyest  így is pétervári

már, hiszen mind  Dmitrij Medvegyev,

az igazgatótanács, mind pedig

Alekszej Miller, a menedzsment elnöke

a Néva partjáról került annak idején

Moszkvába. Mindketten Vlagyimir

Putyin elnök szûk baráti köréhez tar-

toznak. A negyvenegy éves

Medvegyev a jogtudomány kandidá-

tusa, a kilencvenes években docens-

ként tanított a pétervári  egyetemen,

közben több éven át a városházán dol-

gozott, elõbb elnöki tanácsadóként,

majd a külkapcsolatokkal foglalkozó

bizottság szakértõjeként. Ez a terület

akkor Vlagyimir Putyin polgármester-

helyetteshez tartozott. Ott dolgozott

ezekben az években a Medvegyevnél

négy évvel idõsebb Miller, a közgazda-

ságtudomány kandidátusa is. Aztán

Putyin Moszkvába került, átmenetileg

elváltak útjaik, de amikor a KGB egy-

kori ezredesének karrierje váratlanul

fölívelt, hamarosan õk is elõléptek. A

2000. év Medvegyevet már az elnöki

hivatalban találja, Miller energiaügyi

miniszterhelyettes lesz, alig egy év

multán pedig már õ a Gazprom me-

nedzsmentjének elnöke. Kezdetben

ezt megérzi a cég: visszaesik a kiterme-

lés, de két évre rá már elindulnak fölfe-

lé, és tavaly Millernek sikerül végképp

meghálálnia az elnöki bizalmat: a

Gazprom részvényeinek több mint 50

százalékát immár az orosz állam birto-

kolja. 

Medvegyev is gyorsan bekerül az

igazgatótanácsba, sõt, rögtön elnöke

lesz, aztán egy ideig elnökhelyettes,

majd  2002 júniusától ismét a testület

elnöke. A világ harmadik legértéke-

sebb vállalata – csak két amerikai

cég, a texasi ExxonMobil és a General

Electric elõzi meg – a két kipróbált,

régi bizalmas révén Putyin közvetlen

ellenõrzése alá kerül. Medvegyev rá-

adásul 2005 novemberétõl az orosz

kormány elnökének elsõ helyettese is.

Egy ideje úgy emlegetik õt, mint aki-

nek a legnagyobb esélye van rá, hogy

szûk másfél esztendõ múlva elfoglalja

mentora helyét a Kremlben: Putyin

elnök néhány hónapja bejelentette,

hogy õ jelöli majd ki utódját, a talál-

gatásoknak lehet tehát némi alapjuk,

amint annak is, hogy esetleg  elegáns

helycsere történik majd a Gazprom

igazgatótanácsa illetve az Oroszor-

szági Föderáció élén.  

A földkerekség legnagyobb gáz-

ipari vállalata a világ földgáztartaléka-

inak körülbelül tizenhét százalékát

Az elnök
oligarchái

H
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tudhatja magáénak. Nagyjából há-

romszázharminc-háromszázötven-

ezer embert foglakoztat. 2005-ben

547,9 milliárd köbméter gázt termelt

ki, ez a világtermelés egyötöde. Az

évtized végére a tervek szerint 550-

560 milliárd köbmétert tudnak fel-

színre hozni, 2020-ra 580-590 milli-

árddal számolnak. Már most látszik,

hogy ez a mennyiség nem lesz elég,

sem az otthoni, sem a külföldi keres-

letet tekintve, és különösen szembe-

szökõ az, hogy néhány évvel koráb-

ban még magasabb értékekkel szá-

moltak. Ami az exportot illeti, már

ma is minden harmadik köbméter

orosz gáz  valójában nem orosz, ha-

nem közép-ázsiai. Elvileg kisegíthet-

nék a céget az úgynevezett függetle-

nek, amelyek többnyire a nagy olaj-

társaságok gázmelléküzemágai, de ne-

kik nehéz hozzáférniök a szállító veze-

tékrendszerhez. (A hatszázezer kilo-

méter hosszú oroszországi vezeték-

rendszerbõl több mint négyszázhat-

vanháromezer a Gazprom tulajdona,

és külföldre kizárólag õ szállíthat.) A

részvénytársaság szerint csak akkor

tagadják meg a hozzáférést, ha a tech-

nikai lehetõségek azt nem engedik,

például nincs szabad kapacitás, vagy

minõségi kifogásaik vannak. A min-

dennapos huzavona egyre több gon-

dot okoz belföldön, most már nyáron

is. Legutóbb a legnagyobb orosz nagy-

bani energiaelosztó vezérigazgatója

panaszkodott egy rádióinterjúban,

hogy csaknem két hónapon át kény-

telenek voltak fûtõolajat tüzelni erõ-

mûveikben, mert nem kapták meg a

szerzõdött földgázmennyiséget.  Az

ilyesmit télen, mínusz harmincötben

még csak megértené, nyáron azonban

nem tudja mire vélni. 

Az alapvetõ ok a rögzített belföldi

ár (a külföldi vásárlóknak ezért nem

kell aggódniok, a cég nekik más áron

számláz). A hazai ár már régóta nem

fedezi a költségeket, márpedig a ter-

melés kétharmada az orosz piacon

talál gazdára, és a kereslet egyre csak

nõ. „Oroszországban nincs gázhiány,

mindössze az a probléma, hogy hiá-

nyoznak azok az ösztönzõk, amelyek

a hatékony fölhasználásra késztetné-

nek” –  nyilatkozta a Die Welt címû

német lapnak Viktor Hrisztyenko ipa-

ri és energiaügyi miniszter, amúgy az

igazgatótanács tagja. A közelmúlt-

ban a Gazprom elérte, hogy piciny,

szinte szimbolikus mennyiségû föld-

gázt az orosz piacon is szabad áron

értékesíthessenek. Az elsõ kötések

azt mutatták, hogy a szükség nagy

úr: akinek nagyon kell, az a jelenlegi

átlagosan negyvenöt dollár helyett

hatvan dollárt is hajlandó kifizetni

ezer köbméterért – de ez még mindig

messze van a körülbelül kétszázötven

dolláros európai ártól. A gondokon

pedig nem igazán segít, hiszen a gáz-

tõzsdére az éves kitermelés kevesebb

mint egy százalékát volt csak lehetõ-

ség kivinni, és boldogok lesznek, ha

jövõre az öt százalék közelébe tornáz-

hatják föl ezt a számot. 

Sokan a rögzített hazai árnak tud-

ják be, hogy a Gazprom újabban alig

fektet be lelõhelyek kiaknázásába, szí-

vesebben foglalkozik inkább sok min-

den mással. Van bankja (az egyik alel-

nöki székben a védelmi miniszter fia

ül, a papát is a lehetséges államfõ-

utódok között emlegetik), egyre gya-

rapodó médiabirodalma, legutóbb a

Komszomolszkaja Pravdát, a legna-

gyobb példányszámú orosz napilapot

vette meg (amely eddig is mindig

tudta, mire gondol a Kreml), övé már

az Izvesztyija, a szebb napokat látott

NTV televízió és más tévék, rádiók,

van olajtársasága, szállodája, mozija,

légitársasága. Az ilyen cégre mond-

ják, hogy több lábon áll, bár vannak,

akik szerint egyszerûen csak állam az

államban.           – KEREKES ANDRÁS

tunk, ez azonban hidegebb téli napo-

kon felmehet 70 millió fölé is.  Ezt a

fogyasztást pedig a csurig töltött tá-

rozók sem bírják sokáig utánpótlás

nélkül. Az esetleges orosz hangulat-

változásból fakadó gázmegvonás nem

az oroszfób pánmagyarok rémálma,

hiszen – a fent leírtak következtében

– a cég 2010 körül kapacitásait meg-

haladó teljesítési kötelezettséggel ren-

delkezik majd, így elõbb-utóbb el kell

döntenie, kit szeret jobban. Nyilván

azt, aki többet ígér, nekünk azonban

egy ilyen játszmában nem biztos,

hogy lapot osztanak.  Jelenleg ugyan

2015-ig érvényes a megkötött szerzõ-

dés árképlete, de mint fentebb rámu-

tattunk, Oroszország Anyácska nem

zavartatja magát, ha geostratégiai ér-

dekei és egy darab papír között kell

választania. Errõl bolgár barátaink

tudnának hosszan mesélni, õk éppen

azért harcolnak, nehogy a 2010-ig ér-

vényes szerzõdésben szereplõ árakat

– mondvacsinált okokra hivatkozva –

az orosz fél önkényesen megemelje.

Bár üzleti titoknak számít, lehet tud-

ni, hogy Magyarország már most is a

jelenleg 250 dollár/ezer köbméteres

uniós átlag felett fizet a gázért – a be-

avatottak 280, sõt, 300 dolláros árak-

ról suttognak. 

Az orosz függés lazítása már koráb-

ban is felmerült: az Orbán-kormány

idején tervbe vették egy Lengyelorszá-

gon és Szlovákián keresztül hazánkig

érõ vezeték megépítését, amelyen nor-

vég gáz érkezett volna, de az elképzelés

végül nem valósult meg. A jelenlegi

magyar kormány meglehetõsen fur-

csán viszonyul a gázfegyvert forgató

Nagy Testvérhez. A legendás

Gyurcsány–Kóka páros nem a diverzi-

fikáción – pl. új atomerõmû építésén,

a „zöld” energiák hangsúlyosabb alkal-

mazásán, a horvátországi Krk-szigetén

tervbe vett, Algériából cseppfolyós ál-

lapotban érkezõ gázt fogadó ún. LNG-
folytatás
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terminál és onnan induló vezeték társ-

finanszírozásán – gondolkodik, hanem

igyekszik minél közelebb férkõzni

Putyinék hátsójához. Mindezt úgy,

hogy kihagyja a buliból az MSZP ha-

gyományos, Kapolyi-féle energiaipari

lobbiját: az akadémikus úr kissé sértõ-

dötten nyilatkozta, hogy szakértelmé-

re nem volt szükség az oroszokkal foly-

tatott tárgyalásokon, mindent a gaz-

dasági tárca emberei intéztek. A ma-

gyar kormány úgy véli, határ a csillagos

ég, ha az oroszok rokonszenvének

megõrzésérõl van szó, a kabinet éppen

kitáncol a Nabucco-vezeték megépíté-

sére évek munkájával összeszervezett

nemzetközi csapatból. Sokatmondó

tény, hogy míg idén június 27-én az

építést deklaráló szándéknyilatkozat

bécsi aláírásán az érdekelt országok

miniszteri szinten képviseltették ma-

gukat és megjelent az unió eregiaügyi

biztosa, Andris Piebalgs is, addig Ma-

gyarország nevében a Gazdasági és

Közlekedési Minisztérium közigazgatá-

si államtitkára írta alá a dokumentu-

mot. Az érdektelenség annál is inkább

figyelemreméltó, mert néhány nappal

korábban a fél magyar kormány ott

tülekedett Alekszej Miller Gazprom-

vezér körül, amikor az a Bush-látoga-

tással egy idõben Budapestre csoszo-

gott boltolni egy keveset. Gyurcsány

Ferenc, Kóka János, Veres János is ott

volt azon a tárgyaláson, amelyen rög-

zítették, a két fél közös projektcéget

hoz létre a Kék Áramlat továbbépíté-

sére és egy tízmilliárd köbméteres,

magyarországi gigatározó kialakításá-

nak elõkészítésére. Hiába nyilatkozta

nem sokkal ezt követõen a puma-

idomár liberális csodagyerek, hogy a

Kék Áramlat és a Nabucco nem zárja

ki egymást, s Magyarország mindket-

tõt támogatja; a valóságban a

Gyurcsány-csapat manõverezése miatt

patthelyzet alakult ki. Nincs ugyanis az

a befektetõ, aki beszállna a Nabucco

finanszírozásába, amikor vele párhu-

zamosan halad egy másik csõvezeték.

Ám a szláv lélekbe beleszerelmesedett

szocialista és liberális politikusaink

nem tudnak betelni az orosz kapcso-

lattal. A Moltól március végén megvá-

sárolt gázüzletág közel felét, valamint

hazai gáz- és áramszolgáltató cégének

közel negyedét júliusban a német óri-

ás, az E.on szibériai kitermelõhelyért

cserébe a magyar kormány cinkos ka-

csintásaitól  kísérve

továbbadta a

Gazpromnak. Így

Putyinland már nem-

csak az energiaszállí-

tásban, hanem a táro-

lásban és az elosztás-

ban is megvetette a lá-

bát, kiváltva bizonyos

nyugati körök ideges-

ségét is –  a Standard

and Poor’s úgy fogal-

mazott, hogy Magyar-

ország immár az orosz

energiacég foglyává

vált. A lépéssorozat

miatt a huszonegye-

dik században nem-

zetbiztonsági szem-

pontból is kiemelkedõ

fontosságú energia-

kérdések honi alakulá-

sában meghatározó szerepe van im-

már Oroszországnak, amelynek egy kis

túlzással csak tekernie kell a gázcsa-

pon, ha neki nem tetszõ politikai erõ-

ket akar idehaza megrendszabályozni.

Igaz, nálunk legalább nem lesz szükség

polóniumos teára, szusis leszámolásra. 

– BENKÕ LEVENTE CSONGOR,

ABLONCZY BÁLINT

z Északi Áramlat csõvezeték

már a tervezõasztalon is csak

úgy árasztotta a bûzt magá-

ból. A 2005-ös Bundestag-választá-

sok elõtt kampányhajrában nagy

sebtében aláírt megállapodás révén

létrejött Gazprom–E.on–BASF-ve-

gyesvállalat felügyelõbizottsági elnö-

ke a kancellári lelépõ után alig egy

hónappal maga Gerhard Schröder

lett. Ez azonban még csak a szag ele-

je. A cégvezetõ az a Matthias

Warnig egykori Stazi-õrnagy, aki a

Wall Street Journal – a Kreml által

rögtön cáfolt – értesülése szerint

Putyin összekötõje volt, amikor

utóbbi ezredesi rangban, drezdai

KGB-rezidensként szolgált. Az adó-

paradicsomként ismert svájci Zug-

ban bejegyzett cég igazgatótanácsi

tagja egy ügyvéd, aki hírek szerint

szintén Stazi-színekben segített az

NDK-nak kijátszani a COCOM-lis-

tát. Engedjük szabadon a fantázián-

kat, de ne engedjünk az

összeesküvéselméletek csábításá-

nak. Nyilván csak a véletlenek pusz-

ta egybeesésérõl van szó…

A Schröder-KGB-Stazi háromszög

A

HIRDETÉS
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z idei eredményeket azonban

már megszületésük elõtt is

meghatározónak tekintették

Washingtonban. A tét nem kisebb,

minthogy Amerika még a jelenlegi el-

nök regnálása alatt megkezdi-e a Bush-

éra örökségének elkerülhetetlen feldol-

gozását (kiigazítását?) gazdaságban,

külügyekben, társadalompolitikában

és más területeken. 

Az amerikai választópolgárok több-

sége egyértelmû igennel felelt e kérdés-

re. Döntésük értelmében a Képviselõ-

házban 33 fõs, míg a Szenátusban egy

fõs többséget szereztek az eddig mind-

két házban kisebbségbe szorult de-

mokraták. Hasonló kettõs baloldali si-

kerre utoljára tizennégy esztendõvel

ezelõtt – Bill Clinton megválasztásakor

– akadt csak példa. A liberális sajtó

2004-ben még az eltûnõ politikai cent-

rumról, a fundamentalista jobboldal

totális elõretörésérõl írt – ma minden-

nek épp az ellenkezõjérõl áll módjában

tudósítani. Az eredmények elsõszámú

okaként az iraki kudarcot szokás emle-

getni. Nem véletlen, hogy  a csúfos ve-

reség másnapján távozott posztjáról a

közel-keleti nehézségekért elsõsorban

felelõssé tett Donald Rumsfeld védelmi

miniszter (helyét Robert Gates egykori

CIA igazgató veszi át), és Bush intenzív

párbeszédet sürgetett a demokraták-

kal az Irakot érintõ stratégiai javaslata-

ikról is. A jelek szerint tehát teret nyer

a konszenzuskeresés – más kérdés,

hogy az elnökválasztásokig hátra levõ

két év  aligha enged már kibontakozni

egy módosult Bush-doktrínát. Így a va-

lódi kérdés az, vajon milyen hatással le-

het a jelenlegi kormányzat veresége a

következõ elnökválasztáskor megfo-

galmazódó választói igényekre?

A törvényhozási választások legna-

gyobb nyertesei (a Demokrata Párt

megerõsödésén túl) a középre húzó

médiapolitika képviselõi. Õk mindkét

politikai oldalon megtalálhatóak, ott-

hon a kicsi, de erõs állam, külpolitiká-

ban a tapasztalati racionalitás hívei.

Esetükben nem egy jól megkülönböz-

tethetõ lobbi-csoportról van szó, mint

a republikánus neokonzervatívok vagy

éppen a kétkezi munkásokat képviselõ

demokraták esetében, sokkal inkább

önállóan is meghatározó befolyású

egyéniségekrõl beszélhetünk. Eddigi

atomizált szerepük azonban most átér-

tékelõdni látszik. Szervezõdni és növe-

kedni kezdett egy, a politikai közepet

célzó laza hálózat Amerikában.  

Többek közt éppen ezért lehet – ha

csak a háttérben is – John McCain az

idei választások legnagyobb nyertese.

Bár az arizonai republikánus szenátor

(egykor a vietnami háború nemzeti

hõse) ezúttal nem küzdött saját újra-

választásért, de számos jelölt kampá-

nyát támogatta 42 különbözõ állam-

ban, Alabamától Illionisig. Kikét? Az ál-

tala is képviselt centrista jobboldali

(ún. Common Sense Conservatism)

platform helyi képviselõiét; a liberáli-

sabb jobboldali szellemiséget, követke-

zetesebb költségvetési politikát, új ira-

ki stratégia megalkotását – vagy ahogy

õk mondják, „egyenes beszédet” belül-

rõl követelõ jelöltekét. McCain straté-

giai áldozatkészsége sikerrel járt: e re-

publikánus politikusokat többségük-

ben elkerülte a Bush-kormányzattal

szembeni elégedetlenség, térnyerésük

pedig fõ patrónusuk számára biztató

jel. A szenátort ugyanis a 2008-as el-

nökjelölés legfõbb republikánus esé-

lyeseként tartják számon, sõt, a felmé-

rések szerint a regisztrált demokrata

szavazók többsége is õt találja a leg-

szimpatikusabb lehetséges elnökjelölt-

nek (megelõzve a sokkalta megosz-

tóbb Hillary Clintont). A 2000-es el-

nökválasztáskor a mérsékelt konzerva-

tív szenátornak még esélye sem volt a

jelöltség elnyerésére. Most azonban

immár hivatalosan is bejegyzésre ke-

rült a 2008-as elõválasztási kampányát

elõkészítõ bizottságnál.

McCain jobboldali-liberális belpoli-

tikai agendájáról még korai volna érte-

kezni, ám a külpolitikában egyértelmû

a kontraszt a Fehér Ház jelenlegi irány-

vonalához képest. A Bush-kormányzat

katonapolitikai szárnyával régi vitában

álló szenátor, aki különbözõ kétoldalú

(pl. a brit konzervatívok vezérével,

David Cameronnal folytatott) találko-

zókkal máris megkezdte külügyi kap-

csolatainak erõsítését, multilateraliz-

must, intenzívebb szövetségi politikát,

valamint megfontoltabb amerikai sze-

repvállalást hangoztat. Tartós hangu-

latváltozás esetén a konzervatív politi-

ka egy újabb átalakulása is elképzelhe-

tõ Amerikában. 

– BÖSZÖRMÉNYI NAGY GERGELY

2006. november 7-én részleges kongresszusi választásokat

tartottak az Egyesült Államokban. A Képviselõházba, ill. a

Szenátus harmadának széksoraiba pályázók kétévenkénti

megmérettetése önmagában akár csekély jelentõségû is le-

hetne a nemzetközi kapcsolatok szempontjából. 

A

A közép Amerikája? 
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z elmúlt hetek politikai fejlemé-

nyei pontot raktak egy régóta

húzódó találgatás-sorozat végé-

re. A 2007-es franciaországi elnökválasz-

táson a szocialisták Segolene Royal-t in-

dítják a jobboldali Nicolas Sarkozy ellen,

aki méltó kihívóra akadt a négygyerme-

kes politikusasszony személyében. A két

üstökös-karriert befutó, ugyanakkor

már évtizedek óta politizáló jelölt üze-

netei között a számos különbség ellené-

re legalább egy közös elem van: elkerül-

hetetlen a szakítás a politikai elit számos

hagyományával, mivel a gyökeres refor-

mok hiánya az egykor nagyhatalomnak

számító Franciaország további térvesz-

tését eredményezheti, akár a diplomá-

cia, akár a gazdaság terén. Az egyre so-

kasodó kampányszlogenek nem nélkü-

lözik az idehaza már megszokott „húz-

zunk bele kedves barátaim!” zöngéjû

hangulatot sem, de ezen a téren máris

nagymértékû a változás az évtizedek

alatt némiképp elkényelmesedett politi-

kusokhoz képest. 

Feltételezve, hogy az imént említett

két rivális szerez felhatalmazást arra,

hogy az elnökválasztás második fordu-

lójában megmérkõzzön egymással, elõ-

ször lesz olyan elnöke Franciaországnak,

aki nem a második világháború elõtt

született. Royal, aki megválasztása ese-

tén egyúttal az elsõ francia nõ lehetne

államfõi székben, a szocialisták elõvá-

lasztásán magabiztos többséggel utasí-

totta maga mögé a baloldal olyan õskö-

vületeit, mint Dominique Strauss-Kahn

vagy Laurent Fabius. Megválasztása ja-

varészt annak köszönhetõ, hogy a fel-

mérések szerint pártbeli riválisai közül

senkinek sincs esélye arra, hogy megszo-

rongassa Sarkozy-t. A volt környezetvé-

delmi miniszterasszony hátrányaként

róható fel, hogy hangzatos vízióit még

korántsem töltötte meg tartalommal, s

mindez végzetes lehet a politika terén

könyörtelen ellenfél hírében álló, már

kézzelfogható eredményeket is felmuta-

tó „Sarko” ellen. 

A most belügyminiszterként tényke-

dõ Nicolas évek óta sejteti államfõi am-

bícióit. Más kérdés, hogy ezen szándé-

kát csak pár nappal ezelõtt, egy, a vidé-

ki lapokban közétett interjúban nyilvá-

nította ki egyértelmûen. A részben ma-

gyar származású, következésképp a fran-

ciák egy jelentõs része számára kimond-

hatatlan nevû Sarkozy úgy vált népszerû

politikussá, hogy sikerült függetleníte-

nie magát attól a kormánytól, amelynek

maga is tagja. Ez fõleg manapság tekint-

hetõ nagy politikusi teljesítménynek,

mikor a jobbközép kormányerõk, vala-

mint Chirac elnök népszerûsége koránt-

sem nyaldossa a csillagokat. Belügymi-

niszterként ügyesen lovagolta meg a

közvéleményt egyre inkább nyugtalaní-

tó bevándorlás és közbiztonság téma-

körét, megteremtve a kompetens, ke-

ménykezû vezetõ imázsát. 

Az esélylatolgatáskor nem szabad

megfeledkeznünk a francia politikai élet

„fekete lováról”, a Jean-Marie Le Pen ve-

zette Nemzeti Frontról sem. Az évtize-

dek óta reflektorfényben lévõ szélsõ-

jobboldali pártvezér népszerûsége 2001-

hez képest csak növekedett, amikor is

nagy meglepetésre a második fordulóba

verekedte magát az elnökválasztáson. A

népszerûség oka elsõsorban az, hogy a

francia kormányerõk legyenek jobb-,

avagy baloldaliak, az elmúlt évtizedek-

ben elmulasztottak válaszokat találni a

társadalom legégetõbb problémáira.

Mindenesetre az a tény, hogy a tavaszi

államfõválasztáson a karakteres Royal

mérkõzik majd meg a szocialisták színe-

iben, könnyedén elszívhatja a levegõt a

szélsõséges erõk elõl, hiszen a szavazás a

korábbi várakozásokkal ellentétben

nem lesz tét nélküli. 

Royal és Sarkozy eltökéltsége ide vagy

oda, a francia értelmiség is egyre jobban

magáévá teszi azt a gondolatot, hogy le

16

A L’Express francia hetilap internetes kiadása „boldog szüle-

tésnapot” aláírással közölt egy képet a 74. évét nemrégiben

betöltõ Jacques Chirac-ról. A szóban forgó fotón a francia

kormányfõ a rigai NATO-csúcson kezébe temeti a fejét, kül-

ügyminiszterének aggódó tekintete mellett. A jelenet jól ér-

zékelteti, hogy a jövõ tavasszal esedékes elnökválasztás egy

korszak lezárultát jelentheti a francia politikai életben. 

A

Megújulást ígérõ tavasz Franciaországban 

Variációk egy elnökválasztásra
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kell zárni egy szakaszt Franciaország éle-

tében. Valóban, mind az uniós alkot-

mány elutasítása, mind az egy évvel ez-

elõtti súlyos zavargások egy válságjeleket

felmutató országról adtak látleletet. 

A válság elsõdleges oka politikai jellegû.

A francia politikusok az elmúlt évtize-

dekben rendre külsõ tényezõkre (global-

izáció, EU, Egyesült Államok) hárították

a felelõsséget olyan kérdésekben, ame-

lyekben valójában õk rendelkeztek a kel-

lõ jogkörökkel. Az idõben elvégzett vál-

toztatások hiányában, a szociális és köz-

igazgatási rendszer megmerevedésével a

francia gazdaság teljesítménye fokozato-

san lemaradt európai riválisaitól. Mind-

ezt úgy, hogy a sokat emlegetett szociá-

lis biztonság kifejezés is egyre többet ve-

szít fényébõl, hiszen növekszik a társada-

lom perifériájára kerülõ rétegek nagysá-

ga. A korábban magasztalt francia köz-

igazgatás teljesítménye messze elmarad

az egyébiránt jól muzsikáló versenyszfé-

ráétól. A bevándorlás, mint egyre inkább

meghatározó tényezõ pedig csak szapo-

rítja a politikusok ráncait. Nem véletlen,

hogy a migráció a szélsõségesnek tekint-

hetõ pártok szótárából fokozatosan át-

került a politika diskurzus centrumába. 

A francia külpolitika Charles De

Gaulle regnálása óta leginkább a különu-

tas jelzõvel illethetõ, melynek legfõbb

célja a „Hatszög” egykori nemzetközi te-

kintélyének, visszaállítása. A „grandeur”

visszaszerzésének óhaja állandó konflik-

tushelyzetet teremtett Párizs transzat-

lanti kapcsolatrendszerében, ennek leg-

utóbbi jellemzõ példája Chirac államfõ

iraki háborút makacsul ellenzõ állás-

pontja. Az alkotmányozó szerzõdés nép-

szavazás által történõ elvetése az EU-ban

is érzékelhetõen csökkentette a franciák

befolyását. Mindezt az a tény is erõsíti,

hogy a két bõvítési kör után az EU súly-

pontja keletebbre tolódik el, mindenek-

elõtt a német érdekek elõnyére. 

Párizs hiába próbált kompetenciát fel-

mutatni egyes afrikai, volt gyarmati régi-

ókban, avagy a Közel-Keleten, az Egyesült

Államokéhoz hasonló erõs katonai jelen-

lét hiányában szándéka gyakran pusztá-

ba kiáltott szó maradt. Ami Nicolas

Sarkozy-t illeti, Chirac államfõhöz képest

mindenképpen atlantistább vonalat kö-

vet. Ellenfelei egyenesen Bush leendõ fel-

tétlen hívét látják benne, persze Tony

Blair mellett. Ha ez túlzás is, Sarko eddigi

Washingtont illetõ nyilatkozatai min-

denképpen szakításnak tekinthetõek az

eddigi francia irányvonalhoz képest.

Ségolene Royal Amerikához fûzõdõ vi-

szonya ezzel szemben lényegesen nem

tér el az eddigi hagyományoktól. 

A parázs viták ellenére francia elnök-

választási kampány eddigi szakasza job-

bára csak show-elemekkel kápráztatta el

a szavazókat. Hogy a fennen hangozta-

tott „szakítás a múlttal” jelmondat

mennyire telítõdik meg tartalommal az

elkövetkezendõ hónapokban, elsõsor-

ban a jelölteken múlik. A francia politi-

kának olyan területeken kell meghatá-

roznia új csapásirányait, mint a beván-

dorlás, a piacgazdaság, Európa, a tran-

szatlanti kapcsolatok, a szociális bizton-

ság, avagy az egyoldalú szitokszóvá me-

revedett globalizáció. Ha azonban nem

találja meg viszonyulási pontjait, a

grandeur továbbra is a történelmi köny-

vekbõl felidézhetõ kifejezés marad. 

– DÖMÖTÖR CSABA
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a az izgága csõcselék kicsit is

megértõbbnek mutatkozik a

„Hazudtunk reggel, éjjel meg

este” nemzetépítõ doktrínával szemben,

és nem gyalázza meg folytatólagosan a

budapesti munkások által fáradságos

munkával telepített Kossuth téri gyep-

szõnyeget, majd pedig elõre eltervezet-

ten, csoportosan nem vereti össze ma-

gát a közeggel, nos akkor az SZDSZ sem

kényszerülne magával foglalkozni. De.

Szekeres Imre az önkormányzati vá-

lasztások után már pult alatt betolta a

kiskést a szövetségesének, amikor az

SZDSZ-t országos kis pártból budapes-

ti középpárttá lecsúszó szervezetként

festette le. Igazságtartalma a párton

belül meglévõ feszültségeket is felszín-

re hozta. A sors fintora, hogy a

Gyurcsány csomagként elhíresült költ-

ségvetési tarvágás miatt Veszprém-

ben, Békéscsabán, Jászberényben,

Szekszárdon és Tiszaújvárosban is bu-

kó korábbi polgármesterek épp a libe-

rális, mélyen piaci elvû, fiskális alapú

reformok bejelentése miatt kénysze-

rültek feladni a hadállásokat. Ez ko-

moly jelzés arra, hogy a liberális hitvi-

lág templomát a nép bezáratná. Bár a

párt vezetõi igyekeznek a kormány-

program akciótervének védelmében

egységet mutatni, egyben feledtetni,

hogy õk valaha is az adócsökkentés

ígéretével polírozták névtáblájukat;

közben újabb frontot nyitottak a sza-

badság és szolidaritás eszméjének levi-

zelésével. Az SZDSZ dogmáinak ilyen

kendõzetlen semmibevétele azonban

felszínre hozta a korábbi elvi típusú el-

lentéteket. 

AZ ERJEDÉS

A felgyorsításában az is közrejátszott,

hogy a jelenlegi pártelnök bejelentette,

nem jelölteti újra magát a párt elnöké-

nek. Kuncze Gábor így a Révész

Mártíriusz fogalom megalkotásával, az-

az a brutális erõszak pártolásának pe-

csétjével a homlokán távozik. Visszavo-

nulása, ha nem is olyan látványosan,

mint az MSZP-nél, mégis egyfajta gene-

rációváltás elõtt nyithat teret. A Pe-

tõ–Magyar–Kuncze–Demszky tengely

csapatai azonban még harcban állnak,

hátországukat leginkább az adja, hogy

a kormány a helyén van. Az erõs kéz

politikája mellett hitet tevõ csapat

szemmel láthatóan az MSZP liberális

platformjává maszkírozná a pártot. Az

arcbõr-vastagítók baráti körérõl min-

den – egykori elveket számon kérõ –

kritika lepattan, függetlenül attól, hogy

kívülrõl vagy belülrõl érkezik. A nagy

öregek mögött egyedül Kóka János áll,

mint a gyurcsányi bizalom megtestesí-

tõje, így természetes, hogy a tisztújítás-

kor is õt tolják majd maguk elõtt. Az

SZDSZ koalíción belüli autonómiáját

szûkítõ, önfeladó politikusok retoriká-

ban és bátorságban sem igazán külön-

böztetik már meg magukat az MSZP

felsõ vezetésétõl. Ez leginkább a hatás-

vadász szófordulatokban („Ha le akar-

juk csapolni a mocsarat, nem a békák

számára kell kiírni a népszavazást”) ölt

testet, mely a yuppie-sra hangolt kor-

mányzati kommunikációra hajaz. A

frappáns ön-PR mögött azonban kevés

tartalom lapul. Ezt igazolja az újravá-

lasztott Demszky évtizedek óta húzódó

metróprojektje, vagy a pannon pumá-

zó Kóka elfelejtett vasúti reform kon-

cepciója.

Az egykori miniszter, Magyar Bálint

egyedüli tiszteletet érdemlõ kezdemé-

nyezése, a roma oktatási integráció be-

indítása, illetve a területi és kulturális

szegregáció felszámolása volt. A prog-

ram motorjaként számon tartott Mo-

hácsi Viktória Brüsszelbe exportálásá-

val azonban a kisebbségi jogok védel-

mezõjeként sem tündökölhet tovább a

párt (Mohácsi épp a lemondani kény-

szerült Demszky mandátumát vette át

az Európai Parlamentben), noha a ro-

ma kivándorlás újraéledése éppen arra

világít rá, hogy a megkezdett munka

folytatására lenne igény. 

LESZ, AMI MARAD

A rendszerváltó, markánsan antikom-

munista formáció elsõ krízisét az utód-

párthoz fûzõdõ kapcsolatának újraér-

telmezésekor, 1994 környékén szenved-

te el. A koalíciókötés traumája sokakat

kivetett a pártból, ám a hatalom kínál-

ta posztok a többség számára kellõ el-

„Kedves szabad demokraták, legalább a múltra ne hozza-

tok szégyent, a jelen úgyse ér sokat. Oszlassátok föl a pár-

tot, hagyjátok a fenébe az egészet. Már minden hiába.

Demszky levele után, higgyétek el, nem lehet többé sza-

bad demokratának lenni.” Az egykori fõ szakállas, Tamás

Gáspár Miklós ezzel a felütéssel megrendelte egykori párt-

ja, minden külsõségtõl mentes állami temetését.

Identitásválságban a Szabad Demokraták Szövetsége

Napok romjai

H

Szertefoszlott az illúzió, mely

kisebbségi jogok védelme, az 

antikommunizmus, verseny-

képesség és adócsökkentés 

formájában eddig körüllengte 

a szövetségeti
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lentételezést jelentett. A D-209-es bot-

rány kirobbanására már a megválto-

zott identitású SZDSZ adott választ.

Kuncze pártelnök hitelessége ettõl a

ponttól került komolyabb konyuló pá-

lyára. A 2006-os parlamentben mara-

dás eufóriája csak rövid ideig hozta

össze a pártot holdudvarával és szim-

patizánsaival. Az egymásra találásnak is

inkább a szõrös, patás Orbán, semmint

az elvek mentén kialakult konszenzus

lett kovásza.

És ekkor jött az õszödi be-

széd, majd a „sajnálatos októbe-

ri események” és az SZDSZ tör-

ténetének második legnagyobb

meghasonlása. Az országos

rendõrfõkapitány által szaksze-

rûtlen intézkedések miatt elma-

rasztalt Gergényi Péter kitünte-

tésével és a gyülekezési törvény

rendeleti hazavágásával kizu-

hant a csontváz a Gizella utcai

madárházból. Demszky saját

ügybuzgalmának foglyává és

egykori önmaga karikatúrájává

vált. Traktorostiltó tábláival pe-

dig végképp nevetségessé tette

magát.

Szertefoszlott az illúzió, mely

kisebbségi jogok védelme, az

antikommunizmus, versenyké-

pesség és adócsökkentés formá-

jában eddig körüllengte a szö-

vetséget. A szürkeállomány

pártja most a szabadságjogok

zászlóvivõjeként is hasra esett.

Egy dolog azonban még fellel-

hetõ a liberális szertárban, ami-

rõl Gusztos Péter ekképpen be-

szélt: „Mi, fiatal liberálisok nem

adjuk oda az utcát a gyûlölet-

nek, a kirekesztésnek, a megosz-

tásnak. Nem félünk a náciktól!

Nem kérünk a nácikból.” Októ-

ber közepén a nyilas hatalomát-

vételre emlékezõ politikus mal-

mára hajtja a vizet az SS-egyen-

ruhába bújó fideszes önkor-

mányzati képviselõ és a Fidesz

kongresszusán árpádsávos zászlót len-

getõ küldött egyaránt. 

A fasizmussal és náci eszmékkel szem-

ben az SZDSZ továbbra is betonkemény

védelmet nyújt, függetlenül attól, hogy ol-

talmat kérõ ügyfelei gyakorlatilag nincse-

nek. A veszély mindaddig fennáll, míg Ma-

gyarországon piros-fehér csíkos zászlókat

forgalomba lehet hozni. Ez maradt a párt

egyetlen máig megmaradt dogmája.

Fenntartása az SZDSZ számára létkérdés.

A MÁSIK SERPENYÕBEN

a Szent-Iványi István és Fodor Gábor ne-

vével fémjelezhetõ idealista irányzat ta-

nyázik. A rendõri erõszak kapcsán ez az

oldal legalább tett egy bágyadt kísérletet

a Haraszti Miklósnak illetve, Kis János-

nak, Tölgyessy Péternek, Tamás Gáspár

Miklósnak, azaz a nagy kilépõknek is tet-

szõ jogvédõ álláspont irányába. Kõszeg

Ferenc, a Magyar Helsinki Bizottság fris-

sen lemondott elnöke ugyancsak kár-

hoztatta a rendõrségi önkényt és

a civil ellenõrzést sürgette. Az

üggyel kapcsolatban Kõszeg a

parlamenti vizsgáló bizottság

munkájának értelmetlenségét is

hangsúlyozta. 

Bár hivatalosan még sem

Kóka, sem Fodor nem jelentette

be pártelnök-jelöltségét, kettejük

párharca elég valószínûnek lát-

szik. Ellentétük elvi jelentõségû,

mivel Kóka a pragmatikus, konk-

rét ügyek mentén haladó, kor-

mánytagként kellõ médiahát-

széllel feldíszített közszereplõ, aki

az MSZP számára kellemetlen fi-

lozofikus kérdésekkel nem inger-

li a nagy testvért. Új fiúként és

életpályája ismeretében ezt hite-

lesen nem is nagyon tehetné. Fo-

dor antagonisztikus ellentéte ri-

válisának. Különös ismertetõjele,

hogy különösebb lelkiis-

meretfurdalás nélkül bírálja a je-

lenlegi kormányt, annak személyi

összetételét, döntéseit és szerke-

zetét. Nem kétséges, ez a belsõ

ellenzéki attitûd közelebb áll az

õs-SZDSZ világához. A tavaszi

tisztújítás majd megmutatja,

hogy a pragmatikus gyurcsányiz-

mus vagy a dogmatikus liberaliz-

mus-e az erõsebb. Ez pedig a jö-

võben a parlamenti küszöbig ve-

zetõ út irányát is kijelöli. Egy

azonban világosan látszik a pla-

kátfiúknak a kilencvenes évek ele-

jérõl: a nagy öregeknek már lefõtt

a kávé.           – AMBRUS BALÁZS
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Kuncze Gábor – hálózatok csapdájában
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TÚL KICSI A MAGYAR MAGASHÁZ

Mi a baj toronyházakkal? – kérdeztük

Cselovszki Zoltán építészt, város-politi-

kust, aki szerint van egy olyan része Bu-

dapestnek, különösen a Belváros, ahol

nem képzelhetõek el magas házak. Vi-

szont fontos tudni, hogy a magas ház

nem „Manhattant” jelent. A magas ház

kisebb léptékû, európai fogalom. Az Ár-

pád-híd pesti hídfõjénél épült házakkal

például az a gond, hogy alacsonyak, s ha

nem is fele akkorák, mint kellene, de a

városképet akkor határoznák meg job-

ban, ha nagyobbra építették volna õket.

Ez tehát egy tipikusan rossz kompro-

misszum volt. Cselovszki szerint a magas

házakra adott merev „nem" helyett egy

komolyabb elemzést szükséges végezni

azzal kapcsolatban, hogy egyes helyszí-

neken (csepeli szigetcsúcs, Angyalföld)

lehetségesek-e ilyen beruházások. „Van-

nak olyan pontok a városban, ahová je-

leket érdemes tenni. Erre a magas ház is

alkalmas.” – fogalmazott az építész.

ELTÛNT A VILÁGSZÍNVONAL

Arra a felvetésünkre, hogy Budapest

XIX. századvégi tervezõi mit szólnának,

ha látnák a mai magyar fõvárost, úgy fe-

lelt: nagyon meglepõdnének a lakótele-

peken, amelyek önálló struktúrákként

feszülnek a város testében. Furcsa lenne

számukra, hogy az eklektikus város,

amelyet Belvárosként hoztak létre, nem

fejlõdött szervesen tovább. Csodálkoz-

nának a holt ipari zónákon, a kihalt, ki-

használatlan rozsdaövezeteken, amelyek

miatt „szétesik” ez a város. De a legna-

gyobb értetlenség azt övezné, hogy mi-

ként lehetett hagyni ennyire lepusztulni

a százéves épületeket. Nem értenék,

hogy miért lett ilyen amortizálódott,

aládúcolt város Budapestbõl. Cselovszki

emlékeztetett arra, hogy a XIX. század

végén Budapesten világszínvonalúan

építkeztek az épületgépészettõl, a fûtési

rendszereken át a stílusokig minden te-

kintetben. Ez a színvonal eltûnt az el-

múlt évtizedekben. 

FEJLÕDÉS-STOP 1990 ÓTA

Kérdésünkre, amely szerint „beteg-e Bu-

dapest, és ha igen, akkor mennyire?” –

úgy válaszolt, hogy budapesti identitás

lényegében megszûnt. A szétesettség

nemcsak a városszerkezetben, hanem a

budapestiek lelkében is fellelhetõ. A fõ-

város 1990-tõl gyakorlatilag nem fejlõdik,

képtelenség benne konszenzusos fejlesz-

tési döntéseket hozni, és politikai mutyik

alapján születnek döntések az emberek

feje fölött. Nagy baj, hogy hiányzik a

megújulás képessége. A városfejlesztés

alapcélja a lélekszám növelése, ehhez ké-

pest csökken a népesség, és az elvándor-

lás nem fordítható vissza. A városi közös-

ségek szétesése legalább ekkora problé-

ma. Megoldási lehetõségként említette a

közterek visszafoglalását, azok eredeti

funkcióinak tartalommal való megtölté-

sét. Pozitív példa is akad azért. Amikor

néhány évvel ezelõtt a Belvárosban felújí-

tották a Szabadság tér környékét, és a

parkkal együtt visszaadták a gyalogosok-

nak, akkor egy év alatt 1200 lakást vettek

külföldiek azon a környéken. 

A JÓ PÉLDÁK

De ez még ritka, és ha a fõvárosban egy-

két évtized múltán is minden úgy halad,

A fõvárosi közélet vitái folyamatosan az építészet körül

zajlanak. Botrány és indulatok tárgya sok beruházás, de

legalább ennyire az is, ami nem épül(t) meg. Egy szakem-

berrel és egy mûvésszel arról beszélgettünk, mivé lett Bu-

dapest, mit szólnának hozzá egykori tervezõi, és mit fo-

gunk mi szólni hozzá, ha minden így halad.

Visszafoglalható-e Budapest?

Aládúcolt nagyravágyás
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vagyis inkább úgy áll, mint most, akkor

riasztó dolgokkal kell szembesülnünk.

Cselovszki Zoltán egy, a tinédzserek kö-

rében végzett felmérést idézett, amely

szerint a mai fiatalok nem használják a

várost, üres a mentális térképük. Nem is-

merik a várost, eltévednek, iszonyatosan

alacsony a kapcsolati tõkéjük és a szoci-

alizációs szintjük. Ám az építész mégis

optimista, ugyanis szerinte az önkor-

mányzati választások néhány helyen

olyan eredményt hoztak, ami reményt

ad a változásra. A helyi politika és a ma-

gántõke bevonásával jöhet el a javulás,

például a ma legkorszerûbbnek számító,

ún. „tematikus városfejlesztés” formájá-

ban, amelyre sikeresnek nevezhetõ példa

a Ráday utca és a Liszt Ferenc tér. De ha-

sonló, egyéni arculat formálódik az

Andrássy úton és a Falk Miksa utcában is. 

A VÁROS MEGHAL

Kevésbé derûlátó Karátson Gábor író,

festõmûvész, akinek meggyõzõdése,

hogy Budapest hangulattalan város.

„Persze ha az ember egy nyári vasárnap

kora reggel a Városháza utcában végig-

sétál, és egy kicsit esik az esõ, az nagyon

szép tud lenni” – de nem ez a jellemzõ,

a várost egyszerûen nem erre a forga-

lomra tervezték. A legnagyobb baj ma a

lárma és a mocsok. Kérdésünkre, amely

szerint miért elõzte meg a magyar fõvá-

rost összes versenytársa, az író úgy felelt:

„Lassan valami talán összezárult, ami

mindig is rossz volt itt. Ötven éve, a 

forradalom idején még kivirult Buda-

pest.” Karátson kínai filozófiával is fog-

lalkozik. Példázata szerint a régi Kínában

–  páratlan módon – szokás volt a fõvá-

rost áthelyezni. „Megállapították, hogy a

város meghalt és akkor elmentek on-

nan.” Ez a lépés nem függött össze a gaz-

dasági prosperitással, hanem inkább a

szentélyekkel állt kapcsolatban. Buda-

pest baja az is, hogy kevés benne a

„szentély”. Sok szép templomunk van

ugyan, de megközelítõleg sincsenek

olyan épületeink, mint amilyenek példá-

ul Krakkóban vannak. Mostanában csak

szállodák és irodaházak épülnek, de ezek

nem helyettesíthetik a templomoknak a

város életében játszott funkcióit.

BAZÁR, GÖDÖR, SÁTOR

A fõváros másik súlyos gondja, hogy a

kolhozosítás idején a tudatosan elsor-

vasztott falvakból a Budapestre került

emberek nem váltak városlakókká. Ez

nehéz is, mert a városi gondolkodáshoz,

hagyományhoz többszáz év kell. „Ren-

dezetlenség, lelketlenség, szemét és a

közösségi mozgások hiánya” – így össze-

gezte a budapesti aurát Karátson Gábor,

aki hiányolja a jó építészeti szellemet is a

fõvárosból. „Közösségi terekre lenne

szükség, ehhez viszont elõbb eleven kö-

zösségek kellenének” – mondta. Példa-

ként említette, hogy a hagyományos

térfelfogás kizárná, hogy egy templomot

úgy agyonnyomjon a környezete, mint

ahogy ez a Deák téri evangélikus temp-

lom esetében történt. Az elbontott kár-

oly körúti bazársor utóélete is elrettentõ

példa, szoros összefüggésben a Gödörrel

és a Liberális Sátorral. 

BÕSZÍTÕ PROJEKT

Karátson szerint az új kormányzati ne-

gyed terve bõszítõ. Egy város lényegét

ugyanis éppen az adja, hogy van egy bi-

zonyos folyamatosság benne. Nálunk

azonban követhetetlenül és értelmetle-

nül változik minden. Csupán nagyravá-

gyásból akarják az új kormányzati ne-

gyedet létrehozni, holott a minisztériu-

moknak ma is megvan az atmoszférájuk

építészeti tekintetben. A Nyugati Pálya-

udvarnál tervezett kormányzati negyed

egy életidegen döntés és elképzelés, szo-

katlanul durva beavatkozás a város éle-

tébe. „Az új kormányzati negyed helyett

inkább a hajléktalanoknak kellene építe-

ni egy városnegyedet” – javasolta

Karátson Gábor. Kérdésünkre, amely

szerint mivel lehetne kitörni a rossz bu-

dapesti közérzetbõl, úgy felelt: a megol-

dás csak az lehet, ha az emberek össze-

fognak, és helyben próbálnak tenni vala-

mit az irritáló jelenségek ellen. Erre let-

tek volna eredetileg az önkormányza-

tok. Jó lett volna, ha az emberek átveszik

a hatalmat a saját sorsuk felett. Buda-

pestet nem világvárossá, hanem normá-

lis, élhetõ várossá kellene tenni. „A sar-

kunkra kellene állnunk, de elbátortala-

nodtunk, és azt gondoljuk, hogy ennek

így kell lennie.”            – NÉVAI GÁBOR
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UFI: Van tévéd?

Wahorn András: Igen, sõt néha még

nézem is. Az elején nem volt könnyû a

magyar mûsorokat végignézni.

UFI: Csak azért kérdezem, mert sokak

számára attól válik egy-egy ember té-

nyezõvé, hogy benne van-e a tévében.

Ennek megfelelõen téged a Fábry autós

haverjaként könyvelnek el, miközben

számos más ügyben – kiállítások, Bi-

zottság zenekar, Jövõ Háza kultúrpro-

jekt – fontos szerepet vállaltál. Közsze-

replés vagy magánügyek, szóval mi

most a legfõbb csapásirány?

W. A.: Ebben a pillanatban azzal foglal-

kozom, hogy egy nap alatt kiássak egy

köbméter földet. Most ez köt le. A

mezõszemerei ingatlanfejlesztésrõl be-

szélek, ebben a kis faluban vettem meg

életem elsõ házát.

UFI: A nagyvárosi közegbõl eleged lett?

W. A.: Már nem érdekel. A szórakozási

lehetõség már nem vonz, és a társaság

sem. A kultúra sem igazán, legalábbis

az a része, amit mások csinálnak. Szíve-

sen festek, de például nem izgulok fel

új képeken és nem járatok mûvészeti

folyóiratokat. Mindezekkel együtt a

képzõmûvészet még ma is meghatáro-

zó az életemben, ez a megélhetésem. 

A rendszerváltozás elõtt hittem abban,

hogy a képzõmûvészet képes az életet

jobbá tenni, képes az emberek szemét

felnyitni.

UFI: A rendszerváltozással mi válto-

zott?

W. A.: Az, hogy ezt már nem hiszem. A

képzõmûvészet tud csak igazán kielégí-

teni, ezt azonban tágan értelmezem.

Most épp természetes anyagokkal dol-

gozom. Nem vászonra ecsettel, hanem

ásóval, földet odébb rakva. Nagyon

szórakoztat. 

UFI: A trógerolás mûvészete?

W. A.: Úgy hívják: land art. Már 50 éve

voltak olyan mûvészek, akik épített ho-

mokdombot fényképeztek, mások egy

százméteres árok kiásásával hoztak lét-

re alkotást. Ki ne ismerné Christo ne-

vét, õ területeket vont be anyaggal. So-

kan persze csak mosolyognak ezen, de

a mûvészet kalandjába ez is belefér. Ed-

dig ez nem nagyon érdekelt, de öreg

koromra kívánatos lett. Kell egy kis

testmozgás. Az elmúlt 15 évben kom-

puter elõtt ültem, elhíztam.

UFI: Ezek az Amerikában töltött évek

voltak. De miért épp a szabaddá váló

Magyarországról mentél el? Úgy is kér-

dezhetem, a Kádár éra bezártsága volt

a múzsád?

W. A.: 1990-ben mentem el. Ám elõtte,

16 évesen jártam már Kanadában és

visszatérve szembesültem azzal, hogy

itt minden hazugság. Vágytam vissza,

de aztán megalapítottuk a Vajda Lajos

stúdiót és fontossá váltam itt; én és a

mûvészetem. Nem beszélve a Bizottság

zenekarról. Kialakult bennem egyfajta

küldetéstudat. Ebben az idõszakban

hittem azt, hogy a mûvészet az életet

jobbítja és mi itt a barátaimmal a sza-

badságot képviseljük. A rendszerváltás-

sal aztán kiderült, hogy ez a sok hülye-
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Az ismert képzõmûvész, zenész, világpolgár kubikosnak

jeleztük a nagy, piros Cadillac-jének hollétét, majd a ma-

gyar néplélekben rejlõ érdektelenség okait kutattuk.

Megbizonyosodhattunk arról, hogy a mûvészet képes

hidat képezni a politikai oldalakat elválasztó szakadék

fölött, és azt is megtudtuk, hogy hol található a kalandos

életút legújabb állomáshelye: Mezõszemerén.

Wahorn András új alkotói eszköze az ásó és a csákány, a

szaxofonja viszont eladó

Azt hittem, a mûvészet
az életet jobbítja



ség, ami nem tetszett, amirõl azt hit-

tem, hogy a kommunisták vagy az oro-

szok az okai, arról kiderült, hogy való-

jában a magyarok. Én pedig Magyaror-

szágon, magyarok ellen nem fogok

küzdeni. Szóval elvesztettem azt az ál-

lásomat, amit magamnak adtam. A

pomázi fõtéren állva feltettem a kér-

dést, miért ne mehetnék el Amerikába.

Szóval elmentem, mert tudtam, hogy

itthon a mûvészetem nem válhat glo-

bálissá, nem lehet itt az ember világhí-

rû festõ. Bár vágytam erre, az amerika-

iak nem voltak vevõk arra, amit csiná-

lok.

UFI: Nem vagy valami nagy vélemény-

nyel Magyarország mentális állapotá-

ról…

W. A.: Nézd, 1990-ben sem pártokra,

fõleg nem programokra szavaztunk,

hanem fényképekre. Ezek között volt

egy idõs ember, aki letargikusan tá-

masztotta a fejét, beszédeiben is legin-

kább a halál, a pusztulás, a nem szó

szerepelt, na a nép ezt az embert vá-

lasztotta. Ilyen negatív sorsú a társada-

lom. Az emberek panaszkodnak, nya-

fognak, önmagukat szidják. 

UFI: Kornis Mihály ennek az okát a ká-

dári évtizedek romboló hatásának tu-

lajdonította.

W. A.: Ez egy faszság. Nem értem a

Kornis Mityut, õ is ezzel a demagógiá-

val jön. Ady is a Kádár korszakban

szedte fel, hogy a végén megírja a Ma-

gyar ugaron-t? Semmit nem lehet a

múltra fogni, az nem határoz meg

semmit. Ahová betört a civilizáció, ott

az emberek elõbb utóbb beilleszkedtek

a megváltozott társadalmi rendbe. Per-

sze különbözõ területeken élõ népek

magatartását az adott terület alakítja.

Egy amerikai mitõl válik amerikaivá?

Mert azt rögtön lehet látni valakin,

hogy amerikai. Attól, hogy azon a föl-

dön él. Én is elkezdtem amerikaiasodni

és rendkívül nehéz volt ide visszaszok-

ni. Csak számunkra tûnnek az amerika-

iak felszínesnek. Egy házibuli mondjuk

csak két órát tart délután, és senki sem

haverkodik meg dumál félrészegen haj-

nalig az életérõl, az anyósáról meg a

politikai hitvallásáról. Ott másban mé-

lyülnek el, például a munkájukban.

Mert ott az a fontos.

UFI: Neked mennyire sikerült elmélyül-

ni a kulturális kormányzat Jövõ Háza

projektjében?

W. A.: Még Amerikában voltam, ami-

kor megkerestek. A kultúra, a jövõ és a

technológia együttes bemutatása,

népszerûsítése volt a feladat. Ehhez ke-

restek vezetõt. Már 20 évesen úgy érez-

tem, hogy a mûtárgyaknak szemléltetõ

eszközöknek kell lenni. Szóval nagyon

passzolt. Itt lehetõség adódott, hogy

összefogjam és megmutassam egész

életem tapasztalatát. Részben ezért is

jöttem haza. Csak épp gõzöm sem

volt, hogy mi van itt Magyarországon.

Az emberek teljesen megváltoztak. A

felkérés részben politikai megbízatás is

volt, ennek azonban nem láttam a hát-

terét. Mindenesetre két hónap alatt ki-

dolgoztam egy megvalósítható kon-

cepciót. Nagyon jól sikerült csak me-

net közben kiderült, hogy a Jövõ Háza

ügy elsõsorban nem az én progra-

momról szól. Ekkor beadtam a lemon-

dásomat.

UFI: Csalódtál a téged felkérõ politiku-

sokban?

W. A.: Amikor hazajöttem, az elsõ kiál-

lításomat három politikus – László

Csaba ex-pénzügyminiszter, MSZP; Ha-

lász János, Fidesz és Fodor Gábor

SZDSZ – nyitotta meg, úgy, hogy közö-

sen elénekelték a Szerelem, szerelem cí-

mû Bizottság dalt. Ennek jelentõségét

a mai politikai ellenfelek látható

kompromisszumképtelensége adja.

Nagyon örültem, hogy a kiállításomon

sikerült bemutatni, hogy a mûvészet

mentén mégis lehet összefogás. 

UFI: Viszont Waszlavik László egyene-

sen dalban mondta el, mi a véleménye

a mostani kormányfõrõl. Belõled nem

váltanak ki a napi események reakciót?

W. A.: Inkább csak figyelem. Érdekel. A

Tilos rádió egyik mûsorában rendsze-

resen elmondom a véleményemet, de

a mûvészetembe már nem szûrõdik be.

Nem hiszem, hogy az én véleményem

bármit is használna. Egyébként is na-

gyon eltér az enyém az emberek véle-

ményétõl.

UFI: A piros Cadillacet, amit hazahoz-

tatok az USA-ból, a Közlekedési Múze-

um idõszaki kiállításán láttam. Amit itt

elmondtál, az alapján úgy tûnik, hogy a

magyar közvélemény Wahorn Andrást

is egy múzeumi polcra tette porosodni.

W. A.: Hát ez a mûvészet sorsa. Ettõl

még persze csinálom a kiállításokat, de

az elfordulás kölcsönös. Nem veszek

részt a klubéletben, nem iszom, nem

dohányzom, már nem csajozom. Ilyen

paraméterek mellett pedig nem na-

gyon megy a nagyvárosi élet. Ef.

Zámbó Öcsi ebbõl a szempontból kü-

lönleges ember, õ megtartotta ezt a

bulizós énjét. Ettõl még jó kapcsolat-

ban vagyunk, 35 éve a sógorom. 

UFI: Elképzelhetetlen, hogy a Bizottság

a XXI. században is érvényes mondani-

valóval tud elõállni?

W. A.: A zenekart az idõ hozta létre,

mi csak a szereplõi voltunk. Akkor

mindig telt ház elõtt játszottunk, ezrek

hallgattak. Persze még ma is hallgatják,

de most már nem tudnánk olyan érde-

keset csinálni. 1980-ban az egész vilá-

gon megjelentek az ilyen együttesek.

Ez volt a new wave. Festõmûvészek,

akik nem nagyon tudnak zenélni. Ze-

nei elemeket használtak vicces és érde-

kes módon. A sorsok is hasonlóak. Hí-

res képzõmûvészekként folytatták a

pályát. A zenekar megalapítása elõtt

nem volt olyan, hogy egy kiállítás-meg-

nyitóra ezer ember jön el. Egészen a

nyolcvanas évek közepéig fe. Lugosival

és ef. Zámbóval együtt maradtunk,

mindig együtt rendeztünk kiállítást. Az

is mondhatnám, a mi nevünket is a Bi-

zottság tette ismertté.

– AMBRUS BALÁZS

(A hivatkozott politikus dalárda videója

a www.ufi.hu oldalról letölthetõ.)
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ét perc, semmi cécó a kávéfõ-

zõvel, nincs bénázás a kuka

mellé ömlött zaccal. Nagyjából

nulla energiaráfordítás, garantáltan

gyors eredmény. Ha pedig az elõbb is-

mertetett mozdulatsort a kereskedelmi

csatornák karácsonyi filmkínálatának

függvényén értelmezzük, a következõ al-

ternatívák – ünnepi instant csomagok –

feloldására van lehetõségünk:

XMAS CLASSIC

100% valódi ameri-

kai Télapó, hozzá-

adott názáreti Kisjé-

zus nélkül. A keresz-

tény kultúra összes

elemének figyelmen kívül hagyásával,

szigorúan amerikai recept alapján ké-

szült. Leggyakoribb megjelenési formája

Tim Allen, aki süteménnyel stimulálja

magát, majd Télapuvá hízik. Mellékha-

tás: gyermekes családoknál felmerülhet-

nek a következõ problémás kérdések,

közvetlenül a „Télapó vagy Jézuska hoz-

za az ajándékot” dilemma után: A Tél-

apó hogyan fér át a melegvizes csövön,

és mit kezd a radiátorral? A rénszarvas

elemes vagy akkumulátoros? A Télapó

szánját is be tudja mérni a traffipax? A

rénszarvas sebessége automata vagy

manuális gyeplõvel szabályozható?

XMAS STRONG

Nosztalgikus hangulatot ígér, régmúlt

korok örökzöld hõseivel. Nyílvesszõzá-

por, vágtató lovak, aromazáró csomago-

lásban. Harc a szabadságért, a nép nevé-

ben, Tell Vilmossal

az élen (T34-es fel-

használása nélkül).

Golyózáporral fe-

nyegetõzõ, pisztoly

használatára alkal-

mas elemeket már az 1960-as évek óta

tartalmaz, hét mesterlövész fedõnév

alatt. A hozzáadott Conan, a barbár

üvöltésének köszönhetõen kiválóan

élénkít. A többiekhez képest modernko-

ri, erõsen hardcore Bud Spencer és

Terence Hill pofonjainak éles csattanásai

– például a bunyó karácsonyig elnevezé-

sû hadmûveletben –, kitûnõ ritmust ad-

hatnak az ünnepi fenyõ tartóba faragá-

sához. A hõsök minõségüket megõrzik:

idõtlen idõkig…

XMAS ANIMAL

Az alacsony hõfo-

kon, hosszú ideig

történõ, lágy pör-

kölésnek köszönhe-

tõen akár Babe, a

kismalac is feldolgozható, többször egy-

más után. Elõször háztáji, majd városi ki-

adásban. Vigyázat, ez a csomag a nyuga-

lom megzavarására alkalmas képi és

hangelemeket tartalmazhat, fõleg

Dzsungel könyve formájában. A sokéves

gyakorlás ellenére Maugli még mindig

nem tudja magyarul elmondani, hogy

Sírkán fél a víztõl, és az emberek nem

csak akkor ölnek, amikor éhesek, ezért

mérgében rájuk szabadítja a dzsungelt.

Minden évben… A Xmas Animalben

párduc, tigris, kígyó mellett nyomokban

bernáthegyi és labrador kölykök is elõ-

fordulhatnak, kis csoportokban vagy

101 fõs alegységben. A felügyeleti jogot

pedig, kutyám, Jerry Lee kaphatja meg

felettük. Legvégsõ esetben Ed, a csim-

pánz, de az már a legalja.

XMAS 3 IN 1

3 in 1, avagy szõke, ötéves forma gyere-

kek, három variációban. Dennis, Kevin,

Richie. Reggel, délben, este. Vagy fordítva.

A nap bármely szakaszában fogyasztható.

Villanászszerû dol-

lárjellel ellátott – mi-

nõ meglepetés, Dol-

lár nevû kutya-im-

pulzusok elõfordulá-

sa lehetséges. Betö-

rõvel dúsított változata az évek folyamán

az ünnepi hangulat oszlopos tagjává vált.

Pavlov, ha még élne, valószínûleg a csen-

gõhang és a kutyák nyáladzási ingere he-

lyett Macaluay Culkin és a mákosbejgli-

sütõ-reflex kapcsolatát tanulmányozná.

Sírva könyörögne a receptért. 

XMAS FUN

Azonnali felüdülést

nyújt néhány tör-

pévé zsugorodott

kölyök és Macaluay

Culkin kislánybeli

megfelelõjének elegyével. Nicsak, ebben

a csomagban valaki beszél, még beszél,

aztán a valaki beszél még mindig… S leg-

elõször, még anyaméhbeli állapotában a

valaki már aziránt érdeklõdik, hogy nö-

vekvõ harmadik kezét hogyan fogja

tudni a szájába venni… Legelvetemül-

tebb összetevõnek mégis az égbõl kita-

gadott, bukott angyalt nevezném, aki

azért jött közénk, hogy bennünket itt a

Földön megnevettessen. Vagy pedig

azért, mert egyszerûen rosszul lépett

odafönn, és leszédült. Azóta folyamato-

san, Teddy macival karöltve, elõre meg-

fontolt szándékból elkövetett rekesz-

izom elleni támadásokat indítanak.

Több-kevesebb sikerrel.  

Az instant kávéról még befejezéskép-

pen elmondanám, hogy nem is annyira

„gyorsankész”. Ha az ember forrót akar,

ugyanannyi idõbe telik megmelegíteni,

mint amennyi idõ alatt lefõ egy igazi fe-

kete. Egyetlen elõnye, hogy nem marad

zacc, mert azt is megisszuk. Az ünnepi

instant filmcsomag lelkes fogyasztása

közben tartsuk szem elõtt Micimackó

gondolatait: „Ölelésbõl és mézbõl soha-

sem elég. Karácsonykor pedig mind-

egyikbõl duplán jár.” Boldog Karácsonyt!

– MOLNÁR NIKOLETT
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Nyisd ki a tasakot, öntsd a

tartalmát egy bögrébe.

Tölts hozzá 150-200 ml for-

ró vizet, keverd jól össze, és

idd meg. Nem mondok

újat: instant kávé. 

Gyorsankész
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ÁKOS – MÉG KÖZELEBB

A középkorúság felé bandukoló Ákos

úgy döntött, leszáll indián ikonságából,

és közelebb, még közelebb kerül hallga-

tóihoz. Az elõzetes pletykáknak megfe-

lelõen Ákos visszafogott, lassú számok-

kal teletûzdelt lemezt készített. Intim

hangvételû dalokat hallunk, akusztikus

gitárral, vonósokkal, zongorával és jaz-

zes dobokkal meghangszerelve. Az elsõ

ütemesebb ritmusra a hetedik számig

kell várni. A nosztalgikus, elvágyódó

szövegek, a moll hangnem lágysága az

õszi-téli szezon aláfestõ zenéjévé avan-

zsálja a lemez dalait. Mégis: a visszafo-

gottság unalmassá válhat, a letisztultság

ötlettelenséget takarhat, a szövegek pe-

dig néha közhelyes megállapításokba

fordulnak, amik nem érik el a korábbi

dalszövegek ihletett pillanatait. Ha nem

figyelünk igazán oda, a lemez úgy szól-

hat végig, hogy utána alig emlékszünk

egy-egy igazán megkapó refrénre, dal-

lamra. Alig találunk olyan számot, ami

az eddigi Ákos-életmû krémjéhez csat-

lakozhatna, talán az Ennyi nem elég, a

Még közelebb és az 1956 címû számok

jelentik a lemez csúcspontjait. A kon-

certturnékkal, borozóalapítással és köz-

életi szereplésekkel eltelt évek nem tet-

tek jót Ákos kreativitásának. Az énekes

persze tudatosan készíthetett csöndes

lemezt, ami éles kontrasztban áll a ko-

rábbi albumok zúzdájával. Így talán

könnyebben szerezhet új hallgatókat a

polgári táborból, de mi azért többet

vártunk és várunk az ideális popsztár-

tól. Például olyat, mint amilyen az Ideá-

lis Popsztár volt. Jó pont az igényes, íz-

léses, eddigi legszebb Ákos-lemezborí-

tó. De összességében: ennyi nem elég.

BALKAN FANATIK – HUNGARIKUM

A fenti lemezzel egy idõben jelent meg

Ákos évtizedes alkotótársának, Lepés Gá-

bornak és csapatának új albuma. A Balkan

Fanatik második lemeze, a Hungarikum

igazi unikum a mai popzenében. Korunk-

ban, amikor a gitárpötyögés és a lo-fi

hangzás a menõ, a Balkan Fanatik egy szín-

tiszta, jól kikevert elektro-techno lemezt

készített. A BF zenéje eredetileg a magyar

és balkáni világzenére épült, aminek az

energiáját elektronikus köntösben tették

fogyaszthatóvá a fiatal nemzedék számá-

ra. A Hungarikumon kevesebb az eredeti

etno-hangzás, helyette kemény elektro és

hiphop döngölést kapunk, amire ráépül

Rise FM egyedi ritmusú és tartalmú, ma-

gyar nyelvû szövegelése. Kedvenc száma-

ink: az Egyedem Begyedem mondóka

technofeldolgozása és a Nincsen a világon

címû triphop népdal. A Fanatik élõ do-

bossal megtámogatott, sodró hangula-

tú koncertjeinek hangorkánjában el-

vesznek a dalszövegek, ezek megértését

most pótolhatjuk. A Hungarikum tíz év-

vel ezelõtt világelsõ úttörõ lett volna. El-

telt tíz év, és mivel senki más nem csinált

ehhez foghatót itthon, most is úttörõ a

zene. Reméljük, lesz elég fül idehaza,

nyugaton és a Balkánon, aki meghallja.

P.S.: MC Jammin' rap-tánc-mûvésznõnek

hódolatát fejezi ki az UFi kollektívája.

HIRLEMAN BERTALAN – PRELUDE

Egyszerre nehéz és könnyû a rockdo-

bosok élete. A koncerteken a frontem-

ber, az énekes fürdik a népszerûségben,

mellette esetleg a szólógitáros juthat

még szóhoz. A dobos eltûnik felszerelé-

se mögött. Alig lehet észrevenni, de an-

nál fontosabb a zenekar számára. Õ ad-

ja a ritmust a zenészek alá, hozzá ido-

mulnak a kezdõ és menõ gitárosok.

Hirleman Bertalan nevét sem ismerik a

publikum széles rétegei. Pedig õ ott volt

a Bikini, az Edda, a Beatrice mögött a

zenekarok különbözõ korszakaiban. Fõ-

leg a Bikini nyolcvanas évek végén és ki-

lencvenes évek elején elért sikereibõl

vette ki dobosként a részét. Hirleman

most jelentette meg Prelude címû szó-

lóalbumát. A dobos ezúttal billentyûs

hangszereken villogtatja tudását, mel-

lette a hazai rock nagy öregjei (Mohai,

Rudán Joe, Solti János, Nagy Feró) és fi-

ataljai (Bebe) veszik ki a részüket a pro-

dukcióból. A lemez nagyobb részét kite-

võ, erõsebb új dalok (például a jutús

Mostanában) mellett nehezen érthetõ

tûnik a régi Bikini és Beatrice slágerek

feldolgozása, mert nem adnak többle-

tet a lemez értékéhez. A nyolcvanas

évek igényes, de simára polírozott

hangzásában megszólaló dalok legin-

kább a harmincas-negyvenes korosz-

tályt foghatják meg, de valószínûleg

nem is a tinédzser kölykök számára ké-

szült a Prelude. A lemez egésze a zenész-

létet élvezõ, tehetséges öregfiúk öröm-

zenélésére emlékeztet, annak minden

elõnyével és hátrányával együtt. – R. G.

Lemezajánló
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repülõtérrõl a lassabb, 14-es

számú buszjáratot választjuk,

ami a gyorsjárattal ellentétben

szerves része a helyi tömegközlekedés-

nek. A busz néhány megálló után zsú-

foltá telik. Barna szemû kissrácok fura-

kodnak át a tömegen nagymamájuktól

édesanyjukig, és vissza, miközben a ná-

polyiak maximális intenzitással cseveg-

nek, vitatkoznak. Egy sokgyermekes

mamma kézzel-lábbal magyarázza ne-

künk, hogy nagyon vigyázzunk a vasút-

állomás körül csomagjainkra, mert sok

a tolvaj. Vigyázunk.

Leszállás után elõször a sok-sok rend-

õrautó és carabinieri tûnik fel (mindez

cirka egy héttel a bandaháborúk kitöré-

se és a rendõri készültség fokozása

elõtt). Amúgy béke van, nyüzsög a vá-

ros. A szállásunkhoz a Corso Umbertón

vezet utunk. A járdán néhány méteren-

ként fekete üzletemberek, akik hatal-

mas kiterített pokrócokról árulják por-

tékájukat: leginkább napszemüvegeket,

táskákat és öveket. Csak a Gucci, csak a

Versace. A pokróc különösen praktikus,

ha költözni kell. Egy szempillantás alatt

összekapják és vállukra veszik a boltot,

majd továbbállnak. Az értékesítõk

munkáját egy menedzser felügyeli, há-

rom-négy kolléga tartozik hozzá. Ami-

kor Armani-övet vásárolunk és megme-

revednek az álláspontok, akkor õ lép

oda és lendíti túl a holtponton az üzlet-

menetet. A biznisz nyelvét magyarul is

beszélik, „egy-egy” magyarázzák a tizen-

egy eurós divatcikk árát.

NOT VERY, BUT BEAUTIFUL

Nápoly legendás közbiztonságából már

indulásunk elõtt kaptunk egy kis ízelí-

tõt. Egy ismerõsünk térképen jelölte

meg, melyik negyedeket érdemes elke-

rülnünk, a szállásunkat is ezt szem elõtt

tartva választottuk ki. Elsõ nápolyi sé-

tánkon aztán egy robogós fékez mellet-

tünk, s széles mosollyal kínálja eladásra a

kezében himbálózó, kitûnõ fényképezõ-

gépet. Alkalmi beszerzés, alkalmi vétel.

Késõbb aztán a vasútállomás kör-

nyékén egy csapatnyi rokonszenves fia-

talember velünk is megpróbál közeleb-

bi kapcsolatba kerülni a vasárnap dél-

elõtti forgatagban. Bármerre megyünk,

õk ott õgyelegnek körülöttünk, ha át-

sétálunk az úton, majd vissza, õk is ve-

lünk tartanak, egyre közelebb jönnek.

Az út szélén álló motoros rendõröknek

hiába magyarázzuk ékes angol nyelven

a kellemetlen helyzetet, õk csak abban

érzik kompetensnek magukat, hogy

útbaigazítsanak minket Pompeii felé és

biztosítsanak arról, hogy igazán gyö-

nyörû. Végül egy jó ütemben érkezõ

buszra felugorva sikerül megszabadul-

ni a rosszarcú társaságtól.
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Pompeii
ápolytól mintegy negyven

perces vonatozással, a

Circumvesuviana járattal jut-

hatunk el Pompeiibe. A Vezúv által el-

pusztított római város bejárása leg-

alább félnapos program. Az értéke-

sebb mozaikokat ugyan inkább a ná-

polyi Régészei Múzeumban találjuk,

de az épen maradt utcaszerkezet és a

tetejüket vesztett épületek jól elkép-

zelhetõvé teszik a római idõk minden-

napjait. Szükségünk is lesz a képzelõe-

rõnkre, mert az olaszok nem viszik túl-

zásba a tájékoztatást, semmi rekonst-

rukciós ábra vagy hasonló. A szinte

teljesen épen maradt aréna melletti

korhû szõlõkertben rózsaolajos bort

kóstolunk, az íze inkább emlékeztet il-

latszerre, mint borra. A város egykori

falánál sikerül még feltáratlan terület-

re keverednünk. Itt még nincsenek ki-

ásva a romok, a földeket mûvelik.

Hosszas bolyongás után, egy nyitott

kapunk átmászva keveredünk vissza a

turisták számára kijelölt területre. Sö-

tétedés után szinte egyedül maradunk

a romok között. Az õröket csak nehe-

zen gyõzzük meg, hogy van még egy

óránk, amit aztán romantikus botor-

kálással és az októberi langymeleg él-

vezésével töltünk. 

N

Mi annyira jó Nápolyban,

hogy Márai mester több-

ször is visszatért oda hossz-

abb idõre? Változott-e a

közlekedési kultúra Jókai

óta? Igaz-e a veszélyes város

mítosza? Tényfeltáró mi-

nimálkommandónk egy

hosszú hétvégén keresztül

kereste a válaszokat.

A



Ezenkívül nem ér minket kellemet-

lenség a Nápolyban töltött három nap

alatt, a nápolyiak igazán segítõkésznek

bizonyulnak. Kis szállodánk portása

lelkesen magyarázza, mit kell feltétle-

nül megnéznünk. Egyik katakombás

templomot a másik után ajánlja, bi-

zonygatva, hogy „very beautiful”. A so-

kadik templomnál kicsit elbizonytala-

nodik, a „very beautiful” után elgon-

dolkodva hozzáteszi: „not very, but

beautiful”. A közeli utcai pizzériában a

kínálatra vonatkozó kérdésünkre a az

egyfõs személyzet heves gesztikuláció-

val magyarázza, hogy „pizza, pizza”.

Miután némi értetlenkedés után bele-

nyugszunk, hogy nincs ilyen-olyan-

amolyan pizza, néhány perc alatt több

bedobozolt margheritával szolgál em-

berünk (a legenda szerint ez volt min-

den pizzák õse, amit pont itt, Nápoly-

ban sütöttek elõször). 

FIESZTA KASZTANYETTÁVAL

A mediterrán városokban hozzászok-

hattunk a robogó-áradathoz, de itt né-

ha hárman-négyen is felkapaszkodnak

egyre. Egy macskaköves utcán rendõr és

az olaját elfolyató busz sofõrje igyekszik

integetve elterelni a motorosokat az

olajfolt irányából. Fontos feladata telje-

sen leköti a rend õrét, arra már nem ma-

rad energiája, hogy a két méterre mûkö-

dõ forgalmi lámpánál biztosítsa a gyalo-

gosok átjutását zöld jelzés esetén.

Feltûnõen terebélyes szemétkupacok

temetik be a szemeteskonténereket. 

A kupacok aztán el-eltûnnek reggelre

– városrésze válogatja, hogy hol mikor.

A dombtetõn épült erõdhöz felvezetõ

siklón tangóharmonikás kéregetõ ját-

szik. A zene az egész utazást olyanná

teszi, mintha egy nápolyi videóklipbe

csöppennénk. Az Országos Régészeti

Múzeum melletti park tökéletesen al-

kalmas egy kis piknikre, még október

utolsó hétvégéjén is gyönyörû az idõ.

A nápolyiak nem zavartatják magukat,

egy úr egy pohár ásványvizet kér, egy

szurtos kislány nagy szemekkel bámul

minket és elégedetten tér vissza édes-

anyjához a tõlünk kapott almával. 

Nápoly a sötétedéssel kezd élni iga-

zán. Este hat-hét elõtt az éttermek sem

nyitnak ki, hiába keresgélünk legalább

fél órán keresztül késõ délután. 

A Galleria Umberto átriumos passzá-

zsán egész seregnyi kiskölyök focizik. 

A délelõtti napszemüveg- és táska-áru-

sok különféle afrikai népi együttesekbe

összeállva a Via Toledo sétálóutcán

szórakoztatják a járókelõket. Mások

sült gesztenyét árulnak – az adag ki-

adós, de nem különösebben ízletes. 

A nekünk szokatlan sült kukorica sem

arat túl nagy tetszést társaságunknál.

A Via Mezzocannonéról nyíló kis utca

egy nem túl nagy térbe torkollik, a kör-

nyéken a bölcsészkar épületei. Éjjel ösz-

szetákolt színpadon egzotikus-ritmi-

kus zenét játszik egy csapat, az elsõ rá-

nézésre antiglobalista-szélsõbalos

fieszta résztvevõi sugárzó életörömmel

kasztanyettáznak és táncolnak a zené-

re. A tér másik végében artista-növen-

dékek kötéltáncolnak és zsonglõrköd-

nek. Másnap éjszaka helyi fiatalok segí-

tenek nekünk szórakozóhelyet keresni.

Máig sem tudjuk miért, de amikor a

klubnál kiderült, hogy külföldiek va-

gyunk, soron kívül és ingyen engednek

be minket. Ráadásul a kedves fogadta-

tás mellett a zene is teljesen rendben.

– BALOGH ÁKOS GERGELY
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Nápoly – tippek az STA Traveltõl

Nápolynak igen sok esélye volt a történelemben a pusztu-

lásra, ennek ellenére ott vár minket, ahol. Azért leszállás

elõtt vegyük át együtt: ez már a Dél. Dél-Olaszország fõ-

városa Európa legsûrûbben lakott települése a korábbi

tûzvészek, földrengések, vulkánkitörések, bombázások és

konstans maffiaháborúk ellenére. Nápoly felejthetetlen él-

mény, sok olasz sztereotípiánkat megtaláljuk itt: szûk ut-

cácskák, házak közé feszített ruhaszárítókötelek ócska at-

létákkal és a mamma hálóingével, robogók, középkori

egyetem, megfelelõen sok fiatal és kellõ számú kávéház,

kocsma és templom, kinek-kinek igényei szerint.

Azért Nápolynak a környéke az, ami igazán szép: a Vezúv,

ami szerencsés esetben nem tör ránk, amikor arra járunk,

vagy Capri csodálatos szigete, ahová érdemes áthajóz-

nunk.

Természetesen Nápolyba is ajánlunk kedvezõ árú repülõ-

jegyeket diákoknak és tanároknak, nagyon jó és olcsó

szállást és autóbérlést, de akinek kicsit többre is van ide-

je, felkeresheti Olaszországnak ezt a részét a Busabout ró-

mai kiindulású túrájával is, amely Nápoly mellett Pompe-

jibe, Sorrentóba, Capriba is ellátogat.

Aki bírja a pörgést és a délieket, Nápolyban, vagy akár Szi-

cíliában is tanulhat velünk olaszul, de ha békésebb vidék-

re vágyik Olaszhonban, természetesen Északon is rendel-

kezésére állunk. 

Bár mindig mindenkiben bízunk, javasoljuk, hogy köss jó

utazási biztosítást, sose lehet tudni, mi az értéktárgyaid

terve a veledmaradásról, ugye.

Nápolyhoz ugyan csak annyiban kapcsolódik, hogy ott

nem, Dél-Spanyolországban viszont lesznek remek szak-

mai gyakorlataink jövõ nyárra, így akit érdekel, már kezd-

het írni a jobsabroad@statravel.hu-ra.



a neadjisten a kortárs iroda-

lom kapna egy percre egy

olyan fórumot, amivel tényleg

de tényleg mindenkit el lehetne érni, és

a többi között megbújna ennek a Nagy

Koppány Zsoltnak az új (pár)regénye –

akkor, miután a porfelhõ eloszlik, meg-

maradna ez a regény. Ha a tinifiúk, fia-

talfelnõttek (latinul: iuvenisek) rájön-

nének, hogy a saját világuknak potenci-

ális kultuszregénye jelent meg idén, ak-

kor már felesleges volna ez a cikk is. Hi-

szen minek cégér akkor. De így sajnos

kell. Nagy Koppány Zsolt Erdélybõl

származó fiatal prózaíró, és ez a máso-

dik könyve – hat évvel a debütáló no-

velláskötet után.  Ez a hat

év elég volt neki arra,

hogy megírja ezt a két re-

gényt, egy fajsúlyosabbat

és a könnyû kézzel írt hu-

morosat. 

Kezdjük a másodikkal.

Ez egy regény megírásá-

nak nehézségeirõl, telis-

tele intertextussal, kultu-

rális szövedékek nyomai-

val – ez egyszerre gyónás

és tiszteletadás Szerzõnk

saját mûveltségének jel-

kép-státuszú szerzõi elõtt.

Ez a regény a fiatal prózaírók kéziköny-

ve lehet, hiszen azt a szellemi nyomor-

gást, sóvárgást, félszeg beteljesülést írja

le, amit egy regény elkészültekor annak

szerzõje átél. Valóságos kézikönyv, szin-

te csak éppen nem betûrendben szere-

pelnek benne az olyan szócikkek, hogy

háttérzajok kizárása, alkotói válság, al-

kotói komplexusok kezelése, a szöveg

eltávolítása, bláblá… jó kis humorral és

öniróniával minden olyan problémáról

és alkotói módszerrõl, amivel egy szer-

zõ amúgy is találkozik elõbb-utóbb, de

most már nem magának kell rájönnie

ezekre, hiszen itt van ez.

Ami miatt viszont nem szakmai ber-

keken belül, hanem az irodalmi „élet-

bõl” az utcára kilépve is komoly esélye

van ennek a könyvnek a megmaradás-

ra: az az elsõ regény, a Jozefát úr téblá-

bolásai címû. Ez a fiatal fiúk modern-

kori kultkönyve lehet, és most már

nem akarom többször leírni ezt a szót.

Hogy is mondjam csak… ez ahhoz

nyújt kézikönyvszerû segédletet, ahogy

a férfiak nézik a nõket. Ahogy kívánják

õket. Lehet, hogy nõk is ott lapulnak a

potenciális olvasók között? Ha igen, ez-

tán tudni fogják, hogy

egy férfi milyen szem-

pontok szerint választ

ülõhelyet a buszon

(hogy elõnyösebb részét

lássa a nõnek), mit vesz

észre a nõkön, hogyan

tájolja be õket öltözkö-

dés, nyelvezet, stb. alap-

ján – és ugyanez a

könyvtárban, a játszóté-

ren. Ezek a fontos részek

a mû epizódjaiként ülnek

meg a szövegben, hiszen

a lényeg az egyszerre ka-

cagtató és zokogtató humorral írt tör-

ténet, A Nõ Megszerzése és A Nagy

Boszszúállás története. Minden férfi

magára fog ismerni a regényben: igen,

genetikailag Jozefát urak vagyunk

mindnyájan, halálig úgy fogjuk stírölni

a csajokat, ahogy NKZs írta, a buszon

oly testhelyzettel tesszük magunkat kí-

vánatossá, ahogy NKZs írja, úgy látjuk

ezt a felfoghatatlan nõi világot, ahogy

NKZs látja – de honnan tudja mindezt

ez a derék NKZs?                       – SZ. B.
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Nagy Koppány Zsolt: Jozefát úr, avagy a regénykedés John Perkins 

– Egy gazdasági 
bérgyilkos vallomásai

Az összeesküvés-

elméletek végig-

kísérik életünk.

Gyerekkorunk-

ban a Nyuszi-,

Mikulás- és Jé-

zuska-t raumát

kell feldolgoz-

nunk. Késõi tini-

korunkban, amikor a politika is el-

kezd minket érdekelni, mindenféle

titkos szövetségrõl, Da Vinci mély-

séges mély titkáról, félvilági szerve-

zetekrõl, szabadkõmûves játszmák-

ról hallunk, amit vagy elhiszünk vi-

lágmagyarázatként, vagy továbbta-

nulunk. Ahogy telnek az évek és nõ

a tudásunk, már megmosolyogjuk a

csúnyagonosz globalistákról szõtt

elméleteket, melyek szerint a mul-

tik felvásárolják, megzsarolják a vi-

lágot, és felélik a Föld javait. Aztán

elolvasunk egy olyan könyvet, mint

amirõl ez a recenzió szól. Ahol egy

volt globalista nagymenõ írja meg

visszaemlékezéseit arról, hogy a

multik felvásárolják és megzsarolják

a világot, és felélik a Föld javait.

Perkins személyes élettörténetével

párhuzamosan bemutatja a felhõ-

karcolók high tech világától az õs-

erdõk mélyéig érõ hálózatokat, a

kormányzatokkal egybefonódó,

összejátszó nagyvállalatokat. A

szerzõ végigjárta a globális szamár-

létrát, Ecuadortól Szaúd-Arábiáig,

mely során betekintést nyerhetünk

a legális és illegális nyomásgyakor-

lás eseteibe, a titkosszolgálatok em-

beréletet sem kímélõ machinációi-

ba. Szóval, ha mindez igaz, akkor

hogy is állunk az összeesküvés-

elméletekkel? 

– RAJCSÁNYI GELLÉRT



Szlovákiában tengerszint szerint
támogatják a településeket 
MTI, 2006. november 25. 

em vicc: 2007. január 1-tõl kevesebb támogatást

kapnak a minimum 277 méterrel a tengerszint alatt

fekvõ települések Szlovákiában. Évi egymilliárd ko-

ronát pedig mostantól az ennél magasabban fekvõ közössé-

gek közt osztanak széjjel. Fentebb ugyanis jobban kell a lé,

hisz több nehézség akad: nagyobb hó esik, több a mumus,

szarabbak az utak. Az intézkedés 1600 (hogy-hogy nem), fõ-

ként magyarlakta dél-szlovák települést érint. 

Az ördögi konstelláció egyértelmûnek tûnik. Ráadásul

hosszú távú stratégiáról lehet szó: Robert Fico klimatológus

tanácsnokaival összesúgva minden bizonnyal arra alapo-

zott, hogy míg a tengerszint köztudottan emelkedik – a fel-

vidéki települések magassága csökken. A mad'arsky kalauz-

halakkal szemben tehát hosszú távú ellehetetlenítõ policy

alapozható a globális felmelegedésre. Bejelentették, mi meg

idehaza összeborzongtunk. Lehet, hogy mégis a Kossuth tér

ökörkoponyás Satujának volt igaza? Valójában a jégsapkákat

megolvasztó széndioxid szennyezést is ellenünk találták ki.

De legalábbis megint a magyarok járnak a legrosszabbul ve-

le. 

Vagy nem. Ezúttal ugyanis rossz lóra tett Fico a globális

felmelegedéssel: az elmélet körül napjainkban egyre csak so-

kasodnak az ellentmondások. A legújabb geofizikai kutatá-

sok szerint például a Föld jelenlegi globális átlaghõmérsék-

lete semmivel sem magasabb az 1930-as évek adatainál; fris-

sen bizonyított, hogy a széndioxid-kibocsátás és a középhõ-

mérséklet-növekedés között nincs állandó kapcsolat; hogy

1986 és 2000 között az Antarktiszi jég évente 27 tonnával

nõtt; továbbá az elmúlt 420 ezer évet mintául véve a leg-

utóbbi négy jégkorszakközi periódus során a Föld mindig

melegebb volt, mint ma. S bár az Indiai-óceán szintje az el-

múlt harminc évben négy milliméterrel emelkedett, a Csen-

des-óceáni tengerszint ugyanezen idõ alatt kis mértékben

csökkent. A globális felmelegedés tehát nem bizonyított: ha

létezik is, tempója és mértéke jóval elmarad a legtöbb apo-

kaliptikus jóslattól – így Robert Fico kisebbségpolitikai

ütemtervétõl. 

A jég marad. A jég marad.  

Ilyen mód próbálkozni – részünkrõl meg jogosan felhá-

borodni – persze lehet: elvégre régi tradíciónk, hogy naivan

minden szomszédságpolitikai mélypontnál úgy érezzük, en-

nél már nincs lejjebb. Pedig egész kis kárpát-medencei

Survivor játékunk nem más, mint utazás a Föld középpont-

ja felé. 

Mindettõl függetlenül, egy nap akár még meg is kedvel-

hetjük ezt a szlovákos megoldást. Remélhetjük, hogy – ha

uniós irányelv szintjére talán nem is emelkedik – hamarosan

Románia is e gyakorlatot tekinti majd településtámogatási

mintának. Igazán szívmelengetõ volna látni jövõ nyáron

Tusnádra menet, hogyan ömlik Bukarestbõl patakokban a

lej a kétezer méter magas Hargitára. 

Azért ebben még ne bízzunk. Hisz addig akár melegfront

is jöhet.                                                                – B. N. G.

N

RobinMasters
Tudósítások az elveszett világból
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z ipari mennyiségben elszúrt

szilvesztereim ellenére semmi

bajom az év utolsó napjára

elõírt kötelezõ vigadalommal, ezt sze-

retném elõre leszögezni. Sõt, minden

évben azt várom, hogy hátha ez lesz a

kilencvenhetes megismétlése, amikor

szalmakalapban nyomtuk a sukorói

nyaralónk borospincéjében, és virra-

datkor sikerült a hóba hibátlanul bele-

pisilnem a keresztnevemet, amit azóta

sem, egyszóval csúcs volt az egész. Tel-

jesen krézi, ahogy Réz Bandi „sem-

mimûvész” mondta valamelyik Oscar

díj-átadón. Most akkor mindenki idéz-

ze fel a saját élményeit, addig úgysem

mehetünk tovább.

Tehát szinte mindnyájan be tudunk

számolni fergetegesen sikerült szilvesz-

teri bulikról, amikor leszakadt a meny-

nyezet, meleg volt a virsli és még a

Hungária betét alatt sem hagytuk ott a

táncparkettet. De. De a pozitív emlé-

kek azonban ott tolong a sok rémtör-

ténet. Idióta ismeretlenek közt töltött

rémséges partyk, nagy összeveszések,

iszonyatos számlák a fodrásznál, pánik-

rohamot kapott cocker spániel, és így

tovább. Mindenki tudja sorolni a saját

kálváriáit. De miért van ez így? Mi

okozza a szilveszterrel kapcsolatos

nagyszámú görcsölést, nyüglõdést és

szerencsétlenkedést?

Nincs szükség Frei Tomira, hogy ki-

derítsük mi áll a dolog hátterében. Az

év utolsó napjára elõírt „kötelezõ jó-

kedv” nevû tabletta hatóanyaga önma-

gában nem elég ahhoz, hogy bekap-

csolja bennünk a „szilveszter üzem-

mód” nevû programot, fõleg akkor, ha

tudat alatt nem is szeretnénk, nem is

beszélve a körülmények jókedvtõl elté-

rítõ hatásairól. 

Borítékolható a besülés sok rákészü-

lõdés, drága külföldi út és nagyszabású

frizura projektek esetén. Ezeknek a gör-

csölõs stratégiáknak több változata is

megfigyelhetõ, kezdve a kóros „utálom

a szilvesztert és a mostani is szar lesz”

hozzáállástól a „pia majd segít” straté-

giáig. Ez utóbbi következményeit re-

mélem minden olvasónk átélte már,

ha-ha. 

A pasik dolga ezekben a nehéz na-

pokban a kiegyensúlyozottság és ha-

tározottság megtartása, amely a

„nem, oda nem megyünk, drágám”

vagy a „szuper lett a frizurád és nem is

volt drága” és ezekhez hasonló mon-

datokban érhetõ tetten. Józan hig-

gadtságunkat egészen este kilenc órá-

ig tartani tudjuk. Akár úgy is alakul-

hat, hogy rövidtávon nekünk lesz se-

gítségre szükségünk, he-he, de leg-

alább kiderül, mit tesz meg értünk a

csajunk.

A sikeres szilveszter projektet segíti a

lazaság és a rögtönzés, a „délben még

nem tudom, hogy hova megyek” hoz-

záállás. Ha jókedvû szamárnak képzel-

jük magunkat aznapra, aki belebõg a

nagyvilágba, mert éppen ahhoz van

kedve, trombitál, buta fogadalmakat

tesz, hogy hétfõn kilép a Fideszbõl,

vagy hogy belép, vagy hogy lelép, csak

még megvárja március tizenötödikét.

Mi, a jókedvû csacsik aztán olvassuk és

továbbküldjük az egymást alulmúló

szilveszteri versikéket, próbáljuk felhív-

ni anyut, havert, másik csajunkat, sem-

mi, túlterhelt a rendszer, az egész or-

szág a telefonját babrálja, sebaj, jöhet

az év elsõ söre.

De nehogy azt gondold ilyenkor,

hogy sznobságból kimaradj ezekbõl a

szamárságokból. Tedd csak. Fogadd

csak meg, hogy lefogysz, megnõsülsz,

új hobbyd lesz, eladod az öreg BMW-d,

nem hanyagolod el a barátaidat, hogy

boldog leszel. Erre való a szilveszter.

Teljesen krézi!

– CZOTTER ANDRIS

A

A hülye versikék és a mobilszolgáltatók ünnepe

Szilveszter mindenáron
Óriási hiba szilveszter estéjén a poénból frissen kreált

afrofrizurás buránkat kidugni mondjuk a Ferenciek terén.

Hogy miért? Mert másodperceken belül leszakadhat a helyé-

rõl a rázúduló petárdák, bombák és gránátok következtében. 

± szemmel

A sikeres szilveszter projektet

segíti a lazaság és a rögtönzés,

a „délben még nem tudom,

hogy hova megyek” hozzáállás
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kellemetlenség netovábbja,

hogy kiscipõben, miniszoknyá-

ban vacogva vészeljük át az újév

ünneplését, mert az elõkészületek során

nem túlélõtúrára készülünk a toalet-

tünkkel. Azért emlékszem még szép, ba-

rátságos szilveszterekre. De oda még a

szülõk vittek el. Mindig jelmezbe öltöz-

tünk, lepedõbe csavarva, Julius Cézárt

utánozta apukám és együtt készítettünk

koszorút a fejére. Nekem is volt kislepe-

dõm és kiskoszorúm. A legjobb barátom

csak macskaálarccal tudott dicsekedni.

Volt almalé és fenn lehetett maradni so-

káig. A felnõttek pedig hangosabbak és

vidámabbak voltak, mint máskor. Aztán

elaludtam a fotelban és az apám az ölé-

be vitt ki és pakolt be a kocsiba. 

SZERVEZETTEN ROSSZUL

Elég egyszerûen meg lehetne úszni a

szilveszteri procedúrát, saját házibuli

szervezésével. Ahol sose lesz megfelelõ a

létszám: ha a hangulat jó, akkor annyi

ember préselõdik be hetven négyzet-

méterre, mint egy tömegszállásra, ha el-

laposodik, akkor mindenki továbbáll. 

Hamar irdatlan mennyiségû ismeret-

len ismerõs mutatkozik be, hogy a „Pé-

ter hívott ide, ugye nem baj?” Persze

nem baj, de a baráti hangulatnak lõttek

és a vendéglátónak arra korlátozódik a

feladata, hogy a véletlenül összetört vá-

zákat söprögesse és a WC elõtti tumul-

tusba beállva arra várjon, hogy félóra

múlva bejuthasson a saját mosdójába.

Éjfélkor mindenki pezsgõt követel,

pohár már rég nincs, végül befõttes

üvegeket kezdenek osztogatni, hogy va-

lamibõl lehessen inni is. Durcás fejû lá-

nyok sopánkodnak, hogy milyen rossz

helyre hozták õket. Nem lehet táncolni

és ittas figurák magyaráznak arról, hogy

mennyire balekok.

Aztán már mindenki csak taxira vár,

de az nem jön. A vendégsereg tehát

kényszerûen vár, vagy elindul a hóesés-

ben a hosszú túrára. A házigazdának

legalább nem kell kirándulnia.

VÁNDORCIRKUSZ

A bulilátogatónak sem kellemesebb,

mint a szervezõnek. Elõzõ nap még az a

probléma, hogy három meghívásból

melyiket mondjuk le. Aztán szépen el-

döntjük, hogy a legközelebbi partit vá-

lasztjuk, mert onnan könnyû elmene-

külni. A férj nem akar elmenni, felöltöz-

ni, bájologni, és elmagyarázza, hogy

szörnyû lesz, hiszen mindig az a szilvesz-

ter: egy horror. Elkeseredem. Nem aka-

rok otthon ülni ezen a jeles napon. Tö-

retlenül hiszek benne, hogy most az egy-

szer, végre jó lesz. Kedves barátok kö-

zött: egy beszélgetõs-táncos buli. A ked-

ves barátok egyébként már telefonálgat-

nak, hogy mi hova megyünk és õk is jö-

hetnek-e? Csak ketten, négyen, hatan.

Aztán a buli olyan lapos, mint egy céges

karácsonyi parti. Hosszú elemzések a

munkáról, politikáról, gyerekekrõl. A te-

raszon lehet cigizni. A férfi nyûgös, én

is. Akkor már telefonálgatok a kedves is-

merõsöknek, hogy átmehetnénk-e oda?

Ott is lapos, vagy zsúfolt a helyzet, de

legalább együtt ünnepelünk. Aztán a

kikönyörgött taxival éppen éjfélkor ér-

kezünk meg a Sas-hegy tetejére, ahol

undokul nézeget minket az ismeretlen

házigazda, egy törött vázával a kezében.

Jön a himnusz, majd egy kis bazsajgás.

Taxi nincs, csak a túra. Megint.

UTCAI HARCOK

Az egész világon megszokott és termé-

szetes, hogy a szilveszter olyan, mint az

utcai harcok. Hatalmas tömegben vo-

nulnak az emberek egy-egy központi

térre, ahol petárdák, üvöltözés és  színes

papírfecnik fogadják õket. Általában a

helyi lakosok elkerülik ezt a szórakozási

formát, de a külföldieknek logikusan ez

az ünneplés jut eszébe. Egyszer én is el-

keveredtem a Vörösmarty térre, ahon-

nan aztán csak nagyon nehezen tudtam

kipréselõdni. Mulató, üveggel rohangá-

ló olasz és cigány úriemberek akartak a

nyakamba ugrani. Szerencsére azonban

józanabb mozgásomnak köszönhetõen

sikerült kisiklanom a barátságos gesztu-

sok elõl. 

ELSZIGETELÕDÉS

A rossz tapasztalatok után két általam

még kipróbálatlan lehetõség van: az

egyik az otthonülés, a másik a vidékre

szervezett baráti összejövetel. Az ottho-

ni szilveszter tévénézéssel a felsoroltak-

nál is borzalmasabb lehet. Szembesülve

az elmagányosodás és az atomizáltság

gondolatával. Csak valakinek meg kell

szerveznie. Addig is boldog új évet! 

– LELKY LOLA

A

Hogyan csesszük el megint a szilveszterünket?

Bulizni kötelezõ!
Reménytelen tizennégy éves kor felett jó szilveszteri mu-

latságba keveredni, saját tapasztalatom és nem reprezen-

tatív érdeklõdésem szerint. A bulikényszer annyira ki-

nyomja magát a logikából, hogy inkább éjfélkor taxira vá-

runk a hóesésben Budafok felsõ mellékutcájában, mint-

hogy feladnánk az egészet. 

ª szemmel



kilencvenes évek 89-el, a rend-

szerváltással kezdõdtek. Akkor,

amikor az Astoriánál egy tu-

catnyi fiatal hangosan azt skandálta,

Szikora Robi! Szikora Robi! Ugyanebben

a pillanatban valahol messze Újpesten,

a kötöttáru gyárban gyanútlan asszo-

nyok elkezdték szõni Tölgyessy Péter

rendszerváltó pulóverét, Pozsgay Imre

budai villájában pedig felcsendült az

Egmont nyitány. Így történt, semmi

kétség. Aztán jött minden magától.

Petrasovics Anna szemüvege, Palotás

János csokornyakkendõje, Horn Gyula

vaskoronája, Orbán Viktor farmeringje.

Most, hogy az MDF-bõl csak három

betû maradt, már õk is elkezdhetnek

óriásplakátokon azzal kampányolni,

hogy a kilencvenes években jobb volt.

A jelmondat már megvan, háttérkép-

nek meg tegyék fel a Zacsek Gyulát az

MDF piacaival.

Ó, hõs idõk. Térdig jártunk a lázas

értékalapú vitákban. Azóta se feszültek

emberek úgy egymásnak ideológiák

mentén, mint az egész országot te-

matizáló Petõ–Kónya vitában. És hol van-

nak már azok lánglelkû szónokok, akik

tûzön-vízen át védték a független ma-

gyar médiát, a köztelevíziót és Hankiss

Elemért. Akkor még azt gondoltuk,

hogy szûk ez az M0-ás, meg kampány-

betonból is épült, de legalább hamar

lesz körgyûrûje Budapestnek. Buda-

pest? Milyen lendülettel látott munká-

nak szegény Demszky Gabi is. Parkolá-

si rend, közterület-felügyelet, körúti

villamosok. Akkor még senki, és most

is csak nagyon kevesen tudják, hogy a

szamizdatos ellenálló Demszky volt a

legnagyobb ellensége az illegalitásba

vonult szélsõbalos csoportoknak. Akik

úgy álltak bosszút korábbi üldözöttjü-

kön, hogy a paksi kettes blokk egyik

fûtõelemét csempészték az irodájába

(lásd paksi atomerõmû balesete). En-

nek az ún. intelligens fegyvernek kö-

szönhetõen elérték, hogy a fõpolgár-

mester úr agya az évek során úgy felszí-

vódott, hogy nyoma sem maradt. 

A szellem nélkül maradt Gábor pedig

félkegyelmû módjára kereng kongó hi-

vatalában, és félhangosan számol: né-

gyes metró, ötös metró, hatos metró…

Ó, borzalom, lelkem, ne hagyj el!  

De akkor még nem csak lelkében élt

a nemzet, hanem rendes bajsza is volt a

magyarnak. Elég csak Bokros Lajost és

Csank Jánost említenem. Bokros képes

volt az ellene tüntetõ diákok közé ki-

menni és átvenni a petíciót. Az igaz,

hogy jól megszorongatta a tökünket, de

azóta is abból élünk. Éltünk. A Csank Ja-

ni meg VB-pótselejtezõig vitte a nemzet

tizenegyét. Az igaz, hogy utána kaptak

tizenkettõt. De legalább kaphattak. 

Most meg mi van? Konvergencia

program, meg 1-2 Máltától. De egy va-

lamirevaló bajszos embert sem lehet

mondani a közéletbõl. Kuncze „Bunkó”

Gábor épp a végleges búcsún gondol-

kodik, az örök Révész Máriuszt pedig

agyba-fõbe verték a rendõrök. De hát

mi jut most az eszünkbe az olyan jól

hangzó félmondat-szerkezeteinkrõl,

mint foglalkoztatásiszerkezet-váltás,

hídverés a politika és a szervezett bû-

nözés között, vagy a partnerség a bé-

kéért. Hmm?! Ki látta Kaya Ibrahimet,

ki olvasta a Nyírfa-dossziét, ki ismerte

Prisztás Józsefet, ki kapott ítélet a

Princz-ügyben, ki emlékszik az olaj-

gate ügyben vizsgálódó parlamenti bi-

zottság kisgazda elnökére? Na ki? Keze-

ket fel! Mondom, kezeket fel!

Ó, ti boldog kilencvenes évek. Mivé

letettek?  Spice Girls, Antall József,

Volkswagen Golf, Tocsik Márta. A

Spice Girls feloszlott, Antall halott, a

Golf ötödik generációját is legyártot-

ták, Tocsik Márta meg iwiw-ezik. Mi

meg? Mi meg csak itt baszódunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végezetül

és nem utolsó sorban, arra kérek, arra

buzdítók minden jóérzésû magyar em-

bert, határon innen és túl, nemtõl, kor-

tól függetlenül, faji és vallási hovatarto-

zásra tekintet nélkül, hogy keresse elõ a

szekrény mélyén lapuló 4900 Ft-os cso-

magküldõs barna B52-es bombázó dzse-

kijét, vegye fel és sûrû tömött sorokban

jöjjön ki a mûveleti területté nyilvání-

tott Kossuth térre. Zászlót, pártjelvényt

senki se hozzon magával. Amikor pedig

kellõ számban összegyûltünk, akkor

méltóságteljesen, egymás kezét megfog-

va, kezdjük el határozottan skandálni:

„Na ne mondja, hogy csak az OMO-tól

lett ilyen!” – NOVÁK TAMÁS
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Ma éjjel Déri Jánossal álmodtam. Egy sima, nulladik típu-

sú találkozás volt. El is fogott a nosztalgiázhatnék. De jó

is volt. Fiatalok voltunk és bohók. Az összeizzadt 7up-os

mákos pólók, a prémgalléros Grand Express kabátok és

az Aranykéz utcai sült hús szagának világában volt valami

esetlen hit. Hogy a dolgok elõbb-utóbb azért majd jobb-

ra fordulnak. De nem. Ha önmagam apokaliptikus mun-

kásõr reinkarnációja lennék, most azt írnám, a szabadság

vihara a pusztulás magvait is széthordta közöttünk. 

Ó, azok a boldog kilencvenes évek

Ó ti boldog kilencvenes évek.

Mivé letettek?  Spice Girls, 

Antall József, Volkswagen Golf,

Tocsik Márta. A Spice Girls 

feloszlott, Antall elhunyt, a Golf

ötödik generációját is legyártották,

Tocsik Márta meg iwiw-ezik



z ország rég feledni látszott az

1875-ös tavaszi választások

utáni nyugalmat, mely – bár a

balközép párt programjának feladásá-

val járt – óriási gyõzelmet hozott a De-

ák-párt és a balközép fúziójából össze-

állt – új nevén – Szabadelvû Pártnak. A

magyar közvélemény riadtan vette tu-

domásul a frissen választott Tisza Kál-

mán miniszterelnök – nyilvánvalóan

hatalma és kormánya megtartása mi-

att – az osztrák udvarnak tett, újabb-

nál újabb engedményeit, melyeket sa-

ját kijelentésével is igazolt: „egy minisz-

ternek semmi irányban sem szabad

bárminõ akciót megindítani a korona

elõzetes beleegyezése nélkül”.

Alig telt el egy-másfél esztendõ, a la-

pok az ország váratlanul kiderülõ óriá-

si államháztartási hiányáról, az elszegé-

nyedõk, az adójukat befizetni képtele-

nek számának felszökkenésérõl, az or-

szág érdekeit hátráltató bankügyekrõl

és a vámpolitika szükségtelennek ér-

zett elfogadásáról, valamint a kormány

álságos és homályos külpolitikai lépé-

seirõl kényszerültek cikkezni. „Az idei

költségvetésnek legérdekesebb része

az, ami nincs benne. Értjük a 153 milli-

ós kölcsön konvertálásának kérdését. A

pénzügyminiszteri elõterjesztés titok-

zatos fátyolba takarta e felette fontos

dolgot. A körülmények gyakran hat-

hatnak gátlólag a pénzügyminiszterek

õszinteségére (…) Mennél közelebb kí-

sért a háború veszélye, s mennél keve-

sebb kilátás van arra, hogy a jövõ év

befejezéséig a helyzet annyira javuljon,

miszerint a magyar kormány egy na-

gyobb terjedelmû pénzügyi operációt

sikeresen keresztül vihessen, annál

szembeszökõbb annak szüksége, hogy

a közönség felvilágosíttassék az ügyek

állásáról” – írta a Kelet Népe 1876. ok-

tóber 23-án.

A fokozódó indulatokat és a számos

forrásból táplálkozó elégedetlenséget

– némi áttétellel – mindinkább egy

külpolitikai kérdés bírálatát megfogal-

mazó szervezkedés kanalizálta. Míg a

magyar kormány az 1875 óta zajló

orosz–török háborúban Andrássy

Gyula gróf közös külügyminiszter ve-

zérletével – a Monarchia Balkánt érin-

tõ (értsd: területszerzõ), távlati politi-

kai stratégiájának kívánalma szerint – a

közember számára sokszor átláthatat-

lan és értelmezhetetlen, kusza, ne-

megyszer tagadott, de (ez idõben leg-

alábbis) mégis érzékelhetõen erõteljes

orosz-(és német)barát politikát folyta-

tott, addig a magyar közvélemény a rá-

támadó óriási szláv hadaknak hõsiesen

ellenálló, kicsiny baráti és nyelvrokon-

nak gondolt nép, a török sorsában ön-

nön kiszolgáltatottságának példájára

ismert rá.

Október 23-án a Törökország mel-

letti tüntetést rendezõ bizottság kül-

döttsége felkereste Tisza Kálmán mi-

niszterelnököt, s bejelentette, hogy a

magyar ifjúság törvényes demonstráci-

ókat indít a kormány védhetetlen kül-

politikai lépései ellen. Az újsághírek

szerint a miniszterelnök „nem ellenzi a

tüntetést (…) õ határozottan a békét

kívánja. (…) Mint a fiatalság barátja,

mint õsz hazafi fiatal hazafiaknak azon

m ú l t i d é z õ

folytatás
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Magyarország az egyre tehetetlenebb düh és a sértett igaz-

ságérzet növekvõ elkeseredésének lázában égett 1877/1878

telén. Csúnyán mozgalmas hónapok álltak mögötte, s sen-

ki nem sejthette, mit tartogat a beköszönõ új év.

A

Drabantszótár
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tanácsot adja, hogy a tüntetésrõl

mondjanak le.”

Az ifjúság fontolóra vette az atyai

tanácsot. A fáklyásmenetet mégis

megtartják – határoztak. A béke õsz

követe erre hivatalosan utasíttatta az

egyetemi tanácsot, hogy a gyûlést bár-

mi áron tiltsa be. Váratlanul az is kide-

rült, hogy a fáklyásmenetet azért sem

lehet megtartani, mert „az utca, mely-

ben a török konzul lakik, szûk, s ily tö-

meges demonstráció gátolná ott a sza-

bad forgalmat”. A demonstráció elõtti

napon pedig elõkerült egy másik ren-

delet is, amelynek értelmében „az

egyetemi ifjúság nem testület, s így

nem engedhetõ meg, hogy mint ilyen

lépjen fel nyilvánosan”. A tüntetést

megelõzõ órákban balsejtelmektõl vol-

tak terhesek a lapok: „ha szerencsét-

lenség talál történni, ezért a felelõsség

elsõsorban a kormányt terheli? mert

régi megdönthetetlen igazság, hogy ki

nem tud erélyes lenni, az, és csakis az

van arra utalva, hogy brutális legyen”.

A sok-sok akadály dacára végül mégis-

csak megtartott tüntetés másnapján a

Jókai Mór szerkesztette, félhivatalos

kormánylap, A Hon reggeli száma hatá-

rozottan cáfolni kényszerült a hírt,

mely szerint a békés tüntetõkre táma-

dó „lovas drabantok több egyént legá-

zoltak volna”. Az esti kiadásban viszont

kiderült, hogy a hír igaz, nagyon is. „A

lázongó tömeg »éljenzett«, »abcúgolt«

s minden másra, csak az elvonulásra

nem gondolt. Ekkor megérkezett a

rendõrség, lovas drabantok ugrattak a

tömegre, a kávéház ajtajai bezárattak,

a jelenlevõk igyekeztek odább állani,

letartóztatás 9 óráig annyi történt,

hogy még a fungáló rendõrtiszt sem

tudta számát adni.”

FOLYÓK, HA TALÁLKOZNAK

A felforrósodott hangulat ennek elle-

nére hónapokon át nem szûnt csilla-

podni. A magyar egyetemisták kitartó

demonstrációkkal és ötletes pénzgyûj-

tési akciókkal igyekeztek kimutatni a

háborús csapásokat álló török nép

iránti megbecsülésüket, amelynek

megható köszöneteképpen 1877 áprili-

sának végén – az országon diadalme-

netben végiggördülõ vasúti szerelvé-

nyen – 15 fõs török küldöttség érke-

zett Budapestre. „A szó szoros értelmé-

ben az egész város várta õket. Az oszt-

rák államvaspálya indóháztól kezdve a

Hungária szállodáig fekete volt minden

az embertömegtõl. (…) A tömeg meg-

tanulta a török üdvözlést, s a „csok

jasa” jelszóvá lett, mely folyton dör-

gött, s szûnni nem akart. A fogadtatást

kizárólag a polgári elemek rendezték, a

rendet nem zavarta semmi.” A kül-

döttség II. Abdülhamid szultán ajándé-

kával érkezett: 35 olyan kódexet szár-

maztattak vissza Magyarországra,

amelyeket a 16. században vittek el Bu-

dáról. Bár minden jelenlévõ tisztában

volt azzal, hogy korábban a magyar

kormány a háttérben mindent meg-

mozgatott annak érdekében, hogy a

törökök semmiképp ne lépjék át hatá-

rainkat, s hogy a híres Corvinák vissza-

adásának ceremóniája Bécsben ját-

szódjék le, az üdvözlõ tömeg még azt is

botrány nélkül tûrte, hogy a hivatalos

személyeket nélkülözõ fogadóbizott-

ság elsõ sorában, díszhelyen feltûnt –

igaz, polgári ruhában – a város megve-

tett fõkapitánya, Tisza Kálmán bármi-

nemû kívánságának azonnali végrehaj-

tója, Thaisz Elek, az élclapok állandó fi-

gurájaként emlegetett Thajsz Lexi is.

Az a Thaisz Elek, az éjszaka császára,

akinek nevéhez számolatlan botrány és

korrupciós ügy kötõdött, s akirõl min-

denki tudni vélte, hogy a fõvárosi

rendõrség megszervezésével egyidejû-

leg a város prostitúciós hálózatát is kö-

rültekintõen kiépítette, majd beosztot-

taival hajtatta be a védelmi pénzeket.

Az ünneplõ tömegben már csak azért

sem lehetett volna nála gyûlöltebb ala-

kot találni, mivel a törökszimpatizáns

tüntetések rendõr-megmozdulásainak

élére rendszerint õ maga állott. Az a

Thaisz, aki – miniszterelnöki utasításra

– már a nyár elején nekifogott a szer-

vezett titkosrendõri hálózat Magyaror-

szágon addig ismeretlen rendszerének

felállításához, a kora õsz folyamán pe-

dig a törökbarát ellenzéki országgyûlé-

si képviselõk – néha direkt ötletteli –

inzultálásával, máskor viszont egyene-

sen törvénytelen molesztálásával ju-

tott kéretlen publicitáshoz. 

„Ma már az a kérdés, ki a bûnös? –

kérdezte egy ország Mikszáthtal. – A

miniszterelnök azt mondá ünnepélye-

sen az ország képviselete elõtt: »én

nem; Thaisz sem.« (…) – És mégis Ti-

sza és Thaisz követték el a vakmerõ

merényletet. Borzasztó dolog, jól tud-

juk, azt mondani, hogy egy államnak a

miniszterelnöke nem mond igazat – de

nem tehetünk róla – amicus Tisza,

amicus Thaisz, hanem a legjobb barát

a – logika. Tisza is, Thaisz is, nem hiá-

ba viseli azon folyóvíz nevét (mire az

elõbbi egyik legutóbbi beszédében

maga is hivatkozik), mely majd csende-

sen folydogál, majd sietve siklik el a

cserjék között, majd görbén kanyarog

a rónán, minélfogva könnyen megma-

gyarázható, hogy Tisza és Thaisz urak

azon deákos princípiumhoz fordultak:

si fecisti nega! [Ha tetted, tagadd!]”

ATTAK, HA INDUL

A sûrûsödõ török harci kudarcok elõ-

revetítették a végsõ vereség árnyékát:

az 1877. december 12-i, szerdai lapok

hozták a szomorú hírt: „akit a fegyver

megtörni nem tudott, azt legyõzte az

éhség és a hideg. Plevna elesett. Oz-

mán pasa, ki öt hónapon át az oroszok

réme, Európa bámulatának tárgya volt,

nehezen megsebesülve fogságba ke-

rült”.

A törökszimpatizánsok vasárnapra

– pártkülönbségre való tekintet nélkül

– békés népgyûlést hirdettek. A Mik-

száth által is emlegetett logika szerint

valójában semmi váratlan nem történt

a tízezernél több embert vonzó vasár-

napi gyûlésen. A lovardában tartott

összejövetelen „nagyobb közönség



részvétele mellett Budapesten nem

tartatott még népgyûlés”. A felvonult

vezetõk több pontba szedett petíciót

fogalmaztak, melyben követelték,

hogy a magyar kormány minden hatal-

mában álló eszközzel lépjen közbe „a

szabadság- és népjog ellenes orosz ter-

jeszkedés megakadályozására”. Sztupa

György országgyûlési képviselõ azt in-

dítványozta, hogy a jóváhagyott hatá-

rozati javaslatot egy 25 tagú küldött-

ség vigye föl a miniszterelnökhöz. A

Várba érkezõ, mind nagyobb létszámú,

vegyes összetételû tömeget a minisz-

terelnöki rezidencia elõtt – több rend-

õrbiztossal – már Thaisz rendõrfõnök

várta. Sztupára, aki a határozattal inte-

getve a kezében lépett a palota kapu-

jához, Thaisz nyersen ráordított, hogy

a miniszterelnök kiüzente: nem fogad-

ja a küldötteket. A rend megbomlott, s

a zavargásoknak már lehetetlenség volt

elejét venni. Alkalmi szónokok ragad-

ták magukhoz mámorosan a szót, s bár

Herman Ottó, Verhovay Gyula, Helfy

Ignác és Simonyi Ernõ „esdõ szavakkal

és karral” próbálták visszatartani a tö-

meget, „a nép tódult a kapuhoz, s erõ-

vel akart a miniszterrel beszélni”. A fel-

hevült tömeg bezúzta az üvegkaput, s

kockakövekkel kezdte dobálni a palota

ablakait. „Elkezdõdött a gúnyos kiálto-

zás, fütyölés, abcúg Tisza! abcúg

Andrássy! kiáltások és még több kõ re-

pült az ablakok felé. A lámpát bezúz-

ták. A régi kétfejû sas-címer is több

dobást kapott” – számolt be a decem-

ber 17-i Közvélemény.

Az eddig a Várszínháznál gyülekezõ

rendõrség készülõdni kezdett. A dobá-

lások, az egyre hangosabb fütyülés és a

mind erõsödõ „Mondjon le!” ordítások

arra utasították Thaiszt, hogy „lóra ül-

jön és komolyan intézkedjék. Thaisz

felkapott egy lovas rendõr paripájára,

(…) katonai segély igénybe vétele fe-

nyegetéssel [!] felhívta a tömeget, hogy

oszoljék szét. Midõn a nép ezen intést

hallva távozni kezdett, a lovas draban-

tok hivatva érezték magukat a tömeg

közé ugratni. Az Egyetértés tudósítója

drámai hangon számolt be arról, hogy

„szuronyszegezve rohamlépésekben

elõnyomulva ûzi szét a katonaság a

szomszéd utcákba védtelen, fegyverte-

len népet. (…) Ezer szerencse, hogy a

katonaság csak akkor rohant elõ, mi-

dõn a megfogyatkozott nép ellenállás-

ra gyenge volt. (…) A népen múlt, s

nem Thaiszon, hogy a mai nap nem

lett véres betûkkel beírva e szerencsét-

len nemzet történetébe. (…) Adjunk

hálát a népek istenének, hogy nem

folyt több polgárvér ma Budapest ut-

cáin, hogy a nép nem fogott fegyvert

arra, ki õt fegyverrel támadta meg.”

Másnap – a sebesültek, a lefogatot-

tak összeszámolásával, a kárfelméréssel

és az indokolatlan lovas rendõrattak

borzalmainak összesítésével egy idõ-

ben – a parlamentben „a megmacska-

zenézett kormánypárt és a bevert abla-

kú kormányelnök kölcsönös részvét-

nyilatkozatokat cseréltek”, s a minisz-

terelnök kijelentette, „hogy kötelessé-

gének érzi megvédeni a »csendet«”,

valamint „szándéka betiltatni a nép-

gyûléseket és ehhez mindenkinek se-

gítségét és támogatását kéri”.

Az elcsendesülõ harctéren csak a

Bolond Istók címû élclap mert harsány

vicceket gyártani, mikor új drabantszó-

tárt készített vagy átmeneti rendõri in-

tézkedéseket fogalmazott:

ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK:

a) mindazon »csõcselék«, mely Tisza

személyét (esetleg Andrássyt) szó-

val, írásban, nyomtatásban (aratás-

ban?) kocsmában vagy gondolatban,

tettlegesen, nemlegesen, active vagy

passive, ülve, állva vagy járva, szóval

bármiképpen, módon, körülmények

közt, egyedül vagy cinkostársakkal

elõre elhatározott szándékkal avagy

enélkül bántja: az e rendelet 8. pont-

ja értelmében felség-(államfelség)-

sértést követ el…

b) A zene (bárminemû) nyílt vagy akár

zárt helyeken is ezennel betiltatik;

mivel a zene – zenebona – zendülés

– szinonim fogalmak.

c) Az orvosok szigorúan utasíttatnak,

hogy minden néven nevezendõ lázat

csírájában elfojtsanak, nehogy abból

lázadás fejlõdhessék.

d) A vadászati törvény oda módosítta-

tik, hogy Nimród hívei csak bodza-

fapuskával vadászhatnak; a fegyver-

engedély ezennel eltöröltetvén.

e) A honvédség névleg és perfecte a

közös hadseregbe kebeleztetik.

f) 10 rendõrezred – a város békéjének

biztosítására, és egy rendõr (titkos,

láthatlan) testõrezred, a kormányel-

nök személyes biztonsága tekinteté-

bõl haladéktalanul szerveztetik.

g) A szólásszabadság azonban biztosít-

tatik; lehetvén a kormányt fennhan-

gon is dicsérni – a kormányszóllás

ellenben 15-20 évi sáncfogsággal

nyelvváltságoltatván meg.

h) A sajtószabadság sértetlenül

fennhagyatik – a kormány számára,

tetszés szerint sajtolhatván a nem-

zetet; a kíméletlen cenzúra csupán

az ellenzéki sajtót

préseli.

i) Törökország in-

tegritása biztosít-

tatik ezennel

Muszkaország ke-

belében, vagy a

kétfejû sárkány –

belében.

Mindezekhez való szigorú ragaszko-

dás a „szabadelvûség” által követeltetik

és a hazafiság által ezennel meghagy-

atik.

Kelt szabadelvûségünk második évé-

ben, a megmacskazenéltetés után.”

– CSÁSZTVAY TÜNDE

m ú l t i d é z õ
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ÍGY KÉNE ÍGY HANGZIK

„Tisztelt közönség! Hunczut bitangok!

Urak és hölgyek! Beste korhelyek és csavargók!

Bocsánatot kérek, de… Aki poncziusotok van.

Kérem, szíveskedjenek… Mars czurukk!

Oszoljanak szét! Czoki!
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tóbbi egyéb néven mászkál a vi-

lágban, nem is ír, hitvesével min-

dig elõzékeny, gyermekeivel nem

ordít, a szemetet leviszi, este tíz után

nem járatja a mosógépet, szigorú szak-

maiságát (és mi sem természetesebb:

pártatlanságát) hétszer edzett damasz-

kuszi pengeként villogtatja a magyar ho-

rizonton.

Ha hívnak, prezentációt készítünk,

útitervet állítunk össze, fényképeket lo-

punk a netrõl, ügyelünk, hogy a számla-

tömb ropogós, a bélyegzõ elég nedves

legyen.  Aztán elmegyünk és lökjük. Be-

járatott tréfáink vannak, pszeu-

dokádárista beszólásaink: élcelõdni a ko-

rábban elmenõkön például biztos siker.

Közösséget teremtünk, tudást adunk át,

kiéljük elfojtott színészi ambícióinkat,

majd a nyolcvanas évek Robert de

Nirójának arckifejezését felvéve hosszan

autózunk haza az éjben. 

Néha becsúszik egy kis gikszer: mit ta-

gadjuk, végtelenül szellemes és jófej fic-

kónak tartjuk magunkat, aki elsõsorban

közönségét igyekszik szolgálni, szórakoz-

tatva oktatni, nevelni, hogy a haza fény-

re derüljön. Meg a Jabbamód lecsukódó

szempillák oly csúf látványt nyújtanak.

Egy ilyen viccpatron-robbantgatás után,

egy távoli, messzi-messzi galaxisban el-

tört a kútra járó korsó. Szakmai kérdés-

rõl volt szó, amelynek azonban volt po-

litikai oldala is, s amelyben – bár koráb-

ban utalgattunk reakciós szimpátiáinkra

– az ellenzéki, khm, kánontól markánsan

eltérõ véleményt fogalmaztunk meg. A

hátsó sorokból, ekkor õsz bárd emelke-

dik, s imígyen szól: „Nem szégyelli ma-

gát, a saját fészkébe piszkít!” Majd a vas-

vázas székeket szétlökdösve elindul kife-

lé. Mi ott állunk bénán, híres, frappíro-

zott válaszaink fabatkát sem érnek, csa-

pódik az ajtó, s mi leforrázottan ottma-

radtunk a kárörvendõ közönség elõtt, s

a moderátor halk biztatása („tessék csak

folytatni, a Géza bácsi mindig ilyen. Va-

lamit biztos félrehallott.”) is csak sót

hint a friss sebbe.

Az estéli hazautazás során ezen mor-

fondírozunk, s egy kósza õzcsalád kikerü-

lése váratlan megvilágosodást hoz. A bá-

csi – bár szíve joga hülye pestinek tartani

bennünket – tévúton járt, mint ahogy

mindazon barátaink is azon járnak, meg

keményhangú olvasóink is, akik kifogásol-

ják, hogy „belemarunk”: na, vajon kibe? 

Elõször is: egyazon politikai pártra va-

ló szavazás, egyazon tömeggyûlésen való

megjelenés, egyazon médiában való

megnyilvánulás nem azt jelenti, hogy mi

most már ezentúl langymeleg családi ott-

honban élünk együtt, esténként szõrös

papucsba bújunk és szerelmesen rágcsál-

juk szavazótársaink fülét. Egy politikai

pártra való szavazás a legjobb esetben is

csak értékközösség. Nem vagyon-, nem

nõ-, és nem élet-. Már csak azért is, mert

láttunk mi már nagymagyarországos

matricával ellátott terepjárót tahó mó-

don parkolni. Nem vagyunk egy fészek-

ben senkivel, hacsaknem a családunkkal,

barátainkkal, feleségünkkel, szerelmünk-

kel, gyermekeinkkel. Nekünk nem a poli-

tikai pártunk hozott friss gilisztát, óvott

pihés szárnyaival, tanított repülni. Ha

nincs fészek – figyelem, dedukció követ-

kezik –, nincs is hova piszkítani. Vannak

eszményeink, talán hiszünk is ebben-ab-

ban, szeretnénk rendes egyházi adófize-

tõk lenni, de emellett elsõsorban veszen-

dõ lelkek vagyunk. Szeretjük a baszós-

kardozós filmeket, szeleteltünk már pári-

zsit az Asian Dub Foundation-re és ese-

tenként kedveljük a Call of Duty megra-

gadóan posztmodern világképét. Sõt,

vannak balos haverjaink is, akikkel néha

még berúgni is sikerül. Olyankor már

nem balosok. Mély meggyõzõdésünk,

hogy ideáltipikus jobbos nincs is, talán

csak Bolgár György képzeletében: apró

hibái mindenkinek vannak. Napi huszon-

négy órában nem lehet jobboldalinak

lenni; a buszra nem lehet jobbos módon

felszállni, és a pörköltszaftot sem lehet

jobboldali módon kitunkolni. Az ember

alapvetõen tökéletlen lény, ezért néha

belenéz a Népszavába, piszkálja az orrát,

a boltban nem a helyére teszi vissza a

nem kívánt terméket és nem következe-

tes az iwiw-en: ha valaki sokat erõsködik,

inkább visszaigazolja. Tökéletlenek va-

gyunk, reakciósok: tehát nem szeretjük a

komcsikat (az egészen kicsiket sem). Van

egyfajta elképzelésünk Magyarországról,

a nemzetet használható értelmezési ke-

retnek véljük, és igen, háklisak vagyunk

arra, ha cseszegetik az egyházakat. S bár

láttuk az elõzõ világot is, lassan belenõt-

tünk a szabadságba: szeretünk repülni,

digitálisan fényképezni, utazni, külhoni

feketét inni és felesleges szivarokat venni,

barátainknak, puhafedelû könyvet ma-

gunknak, sálat a királylánynak. Mert õk a

mi fészkünk; velük szemben vannak elvá-

rásaink, másokkal nem.

Közben hazaérkezünk. Besettenke-

dünk a sötét szobába, ahol a mi fészek-

aljunk, az igazi, már alszik. Megvan a

nyolcvan pengõ, lassan Szindbáddá lé-

nyegülünk, s nyugovóra térünk. „Na, mi-

lyen volt?” – kérdezi félálomban a ked-

ves. „Oh, a szokásos. Tomboló siker, s

hangos »szerzõ, szerzõ«-kiáltások” – fe-

leljük flegmán. S magunkban megálla-

pítjuk, hogy milyen frappáns és ellenáll-

hatatlan humorunk van nekünk. 

– TVISZT OLIVÉR

Elõfordul, hogy mûveltségünk feneketlen trezorjának híre

megy, elõadni hívnak. Nem mint önmagunkat, hanem

mint azt az embert, aki minket rejt. 

Oli bácsi megmongya a frankót

U

A fészekrõl
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UFi: Évek óta tervezem, hogy egyszer

majd körültekerem a Balatont. Te a

Balatonhoz érve 9100 kilométernél tar-

tasz. Most én vagyok lusta, vagy te

vagy õrült?

Xavier Allard: Mennyi a balatoni kör-

út? 250 kilométer? Az már három nap,

nem is kevés. Nem, nem voltam õrült,

legalábbis az elején. Korábban nem

voltam nagy bringás. De autót nem

tudok vezetni, nincs is pénzem rá, a

biciklizés pedig egy jó formája az uta-

zásnak.

UFi: Mire van szükség egy ilyen uta-

záshoz? Lelkesedés, ambíció?

X.A.: Ki kell jelölni az utazás végpont-

ját és a napi szakaszokat is, ezek eléré-

se motivál. Ha ezt nem teszed, akkor

hamar elmúlhat a lelkesedés. A síksá-

gon könnyû tekerni, de egyben unal-

mas is. A hegyekben mindig szenved-

tem, de kárpótolt a táj szépsége. És ez

szerencsére eltereli a gondolataimat,

nem fordulok magamba. Reggeltõl es-

tig egyedül vagyok, csak az út van

elõttem. Dúdolok, figyelem a tájat. A

szél a legrosszabb. A déli tengereknél

hetekig szembe fújt, néha ordítanom

kellett a kimerültségtõl.

UFi: Nem hiányzott egy útitárs?

X.A.: Isztambulig ketten mentünk, de

az az igazság, hogy egyedül könnyebb.

Én jelölöm ki a tempót, a távot, a pi-

henõhelyet. Ha ketten mentek, mindig

alkalmazkodni kell a másikhoz, ami fá-

rasztó tud lenni. Esténként viszont

szinte mindenhol befogadtak, tudtam

társalogni. Nyáron tengerparton, ker-

tekben, erdõszélen sátoroztam, és

ahogy hidegebb lett, sokszor beinvi-

táltak egy-egy házba.

UFi: Mindenhol idegen voltál. Tényleg

ennyire nyitottak voltak az emberek?

X.A.: Több segítséget kaptam, mint

vártam. És az út során kiderült, hogy

vannak hozzám hasonló bringás ván-

dorok, akik tényleg elképesztõ távokat

tesznek meg: Isztambulban találkoz-

tam az orosz Jurijjal, aki összecsukha-

tó kempingbiciklin járta be Indokínát,

és épp hazafelé tartott Moszkvába.

Törökországban összefutottam két

belga bringással, akik a nepáli

Katmanduba tartottak, egy német bi-

ciklis pedig Kurdisztán felé tekert. És

igaz, hogy minél keletebbre megyünk,

annál segítõkészebbek az emberek.

Még a francia hegyekben egy jurtában

élõ családnál laktunk, a férfi a pusztai

népek kutatója, gyalog járta be Mon-

góliát. Görögországban egy buszban

lakó hippi házaspárral ismerkedtem

meg. Az anatóliai pusztaságban pénzt

akartak adni, hogy ételt vegyek ma-

gamnak. Egy szegény ukrajnai faluban

nadrágot adott egy nénike. Ezek életre

szóló élmények…

Ufi: Melyek voltak a legfurcsább he-

lyek, ahol jártál?

X.A.: A törökországi Kappadokiában

kõfalba vájt barlanglakások egész vá-

rosát láttam, elképesztõ látvány volt.

Albánia is egyedülálló. Olyan ott az

élet, mint amilyen Indiában lehet. Po-

csolyában játszó meztelen gyerekek,

félbehagyott építkezések, szegénység,

kosz és zsivaj mindenütt. No és a be-

tonbunkerek erdeje, amik a tenger-

parttól a hegyoldalakig mindenhol

megtalálhatóak. Egy laktanya közelé-

ben sátoroztunk. Tizenéves kiskato-

nák jöttek ki hozzánk, és amikor elma-

gyaráztuk az utunkat, nos, azokat a

tekinteteket nem felejtem el: a sza-

badság vágya, egy olyan ember szemé-

ben, aki valószínûleg soha nem fogja

elhagyni országát…

UFi: Annyiféle embert, nemzetet, or-

szágot láttál. Mennyire különbözik még

egymástól Kelet és Nyugat?

X.A.: Ez volt az egyik fõ célja utazá-

somnak. Hogy találok-e még érintet-

len, autentikus tájat az Óvilágban. Ere-

deti képzeteimben csalódnom kellett,

de jártam olyan helyeken, ahol még él-

nek az évszázados tradíciók, és a táj

sincs gyárakkal és óriásplakátokkal be-

szennyezve. Számomra a legnagyobb

élmény Törökország volt. A falvak fõ-

terén ott ült a vének tanácsa, az idõ-

sebb férfiak. Elõször csak méregettek,

de hamar megszólítottak, és amikor

elmondtam, hogy Párizsból indultam

útnak, akkor úgy néztek rám, mint aki

a Marsról jött. De egybõl segíteni

akartak a vándoron, és a házukhoz in-

Ha az ember egy utazói klub tagja, érdekes szerzetekkel hoz-

hatja õt össze a sors. Egy Xavier Allard nevû belga fiatalember

évekkel ezelõtt fejébe vette, hogy bringára ülve megnézi, mi

újság a keleti végeken. Párizstól Isztambulig, majd Varsón és

Budapesten át vissza Párizsig tizenkétezer kilométert tekert le

négy hónap alatt. Október elején Magyarországon járt.

Tizenkétmillió méter Európában

Olyan vidéket kerestem, 

ami még mentes a fogyasztói 

õrülettõl. De azt hiszem, 

elkéstem. Európa rothad, 

és én nem látom a kiutat 

a zsákutcából
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vitáltak. A török férfiak uralkodnak

feleségükön, ez azon is látszik, hogy

amíg a férfi az asztalnál vízipipázik és

beszélget velem, addig a feleség kiszol-

gálja, majd némán hallgatja õt. De a

férfi is nagy becsben tartja õt. Ezt

nem tudják a nyugatiak elfogadni.

Azt, hogy ez egy másik kultúra, és õk

így érzik jól magukat. Törökország a

hagyomány és a modernség között

egyensúlyozik az Ázsia és Európa kö-

zötti senkiföldjén. Ázsia már nem kell

nekik, Európa viszont nem akarja õket

befogadni.

UFi: És mi a véleményed Kelet-Európá-

ról?

X.A.: Végigjártam a keleti országokat.

A modernizálódás különbözõ szintje-

in vannak, bár nagy a különbség az

EU mostani határain belül és kívül lé-

võ országok között. Feltûnõ volt vi-

szont, hogy a kelet-európai falvakban

mennyire nincsenek már közösségek.

Az emberek, bár velem kedvesek vol-

tak, de egymással nem törõdnek.

Nem járnak össze, nem beszélgetnek,

mintha gyanakvóak lennének a szom-

szédjaikra.

UFi: A kommunizmus öröksége…

X.A.: Ez azután volt szembetûnõ,

hogy láttam a török, görög falvak

élénk szociális életét. Kelet-Európában

az emberek magukba zárkóznak. Ha

éjszaka mentem át egy falun, akkor

csak a tévék ablakokon kiszûrõdõ kék

fényét láttam, az utca kihalt volt. És

ahogy jöttem visszafelé az úgyneve-

zett civilizációba, csak az autók és a

hirdetések sûrûsödtek. A kelet-euró-

pai országok ugyanazokat a hibákat

követik el, mint a nyugatiak: naivul el-

hiszik, hogy a fogyasztói társadalom

és a gazdasági növekedés a boldogság

záloga. Olyan vidéket kerestem, ami

még mentes a fogyasztói õrülettõl. De

azt hiszem, elkéstem. Európa rothad,

és én nem látom a kiutat a zsákutcá-

ból. De szerencsére jártam a gyönyörû

erdélyi havasokban, ahol olyan embe-

rekkel találkoztam, akik még együtt

élnek a természettel, képesek eltarta-

ni önmagukat és nincs szükségük a

médiapropagandára. Sajnos úgy ér-

zem, hamarosan ez is meg fog változ-

ni.

UFi: Néhány napig Magyarországon

jártál. Mit láttál nálunk?

X.A.: Mindenütt síkság, karakter nél-

küli falvak, elképesztõ nyelv, és a cso-

dás, de renoválandó Budapest. Édes-

anyám emailben figyelmeztetett,

hogy zavargások vannak nálatok.

UFi: Láttad a Parlamentnél a tüntetõ-

ket?

X.A.: Ja, azt hittem, valami party volt.

Nagy színpadot láttam, ahonnan szólt

a zene.               – RAJCSÁNYI GELLÉRT

Xavier Allard tizenkétezer kilométeres

útja: Párizs–Szent Bernát-hágó–

Milánó–Trieszt–Dubrovnik–Tirana–

Szaloniki–Isztambul–Kappadokia

–Isztambul–Burgasz–Bukarest–Nagy-

szeben–Nagybánya–Lvov–Varsó–Krak-

kó–Besztercebánya–Budapest–Siófok–

Bécs–Prága–München–Strasbourg–

Párizs.
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