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Jajongás kísérte az Orbán Viktor országértékelését megelõzõ

körutat. Minden egyes állomást követõen felharsant a ballib

sajtóban a kórus, amely azon riadozott, mennyibe fog kerülni

nekünk az ellenzéki pártelnök által felvetett javaslatok meg-

valósítása. A „független” sajtó már a beszédekrõl szóló

tudósításaiban is igyekezett bizonyítani, milyen ellentmondá-

sok is vannak a politikus beszédében. Szerintük Orbán

Viktornak fogalma sincs a közgazdaságtanról, jobban tenné,

ha visszavonulna egy lakatlan szigetre, ahol a Kóka János-összes olvasását csak azért

szakítaná félbe, hogy mûholdas telefonon idõrõl idõre tanácsokat kérjen Avar

Jánostól. Nem állítjuk, hogy maradéktalanul tapsikoltunk minden egyes ötletnek,

ámbár a bennünk lakó szolgabíró ritmusra verte a sétapálcáját, amikor Orbán

SYMA-csarnokbeli beszédének végén végre a magunkfajta közösségmániás reak-

ciósoknak is üzent a „magyar szolidaritás” megfogalmazásával. Mindenestre vicces

volt látni, hogy a 2002-es országgyûlési és önkormányzati kampányban a

tudományos medgyessyzmust („Több pénzt az embereknek! Több pénzt az ön-

kormányzatoknak!”) éljenzõ csapat mintha elfelejtkezne arról, hogy egy ellenzéki

párt az ígéretek megfogalmazásán kívül túl sokat nem tehet a szavazatok el-

nyerésért. Lehet persze arról vitatkozni, mi lesz akkor, amikor a Fidesz esetleg hat-

alomra kerül. Mink kézséggel elfogadjuk, hogy a magyar szocialisták munkaköri

leírásának része a narancsos felvetések elutasítása, nem ezért nem szeretjük õket.

Hanem mondjuk azért a szemforgató Tartuffe-ségért, amellyel Gyurcsány Ferenc az

erkölcsre, a felelõsségre és a piacra hivatkozva utasítja el a „polgári szocializmus”

kialakítását. Miközben jelenlegi politikai és gazdasági hatalmát a jelzõ nélküli szo-

cializmusnak és az azt követõ trutyinak köszönheti. A szocialista kampánystraté-

gia szerint láthatóan az MSZP a felelõs, szakértõ, az ellenzék pedig felelõtlen,

megalapozatlan ígéretekkel vívja ki a nyugati minõsítõ intézetek és a hozzáértõk

haragját (azzal most ne is foglalkozzunk, hogy a jelenlegi kormány államháztartás-

kezelési gyakorlata vezet a sorozatos büntikhez). Ha ez a taktika, a szocialistáknak

saját érdekükben sürgõsen változtatni kellene: a kormányon lévõk a lightosabb

verzióját  nehezményezik annak a kampánynak, amit annak idején õk nagy elõsz-

eretettel mûveltek. A választópolgár  a politikusban vélhetõen a képmutatást utál-

ja a legjobban.        – ABLONCZY BÁLINT
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MENEKÜLÉS KÖZBEN LETT

ÖNGYILKOS

Unger Pál elmondta: a tulajdonos haza-

érkezésekor zörejeket hallott a lakás-

ban, ezért kívülrõl bezárta a bejárati

ajtót és telefonon kihívta a rendõrséget.

A helyszínre érkezõ rendõrökkel a lakó

bement a lakásba, aminek nyitott szo-

baablakában megláttak egy alakot, aki

a következõ pillanatban levetette ma-

gát a mélységbe. Az 53 éves férfi a földet

éréskor, a helyszínen azonnal szörnyet-

halt. A rendõrség elõzetes vizsgálata

alapján bûntény nem történt, a halál-

esetet öngyilkosságnak minõsítik. (Ször-

nyet halt az ablakon kiugró betörõ a fõ-

városban, Klub Rádió, 2006. január 15.)

Kicsit körülményes, de látványos.

SZEGED ÁLMODIK

„A választási kampány nyitányaként a

békés, közös jövõrõl álmodó Szegeden

megjelent egy olyan kampányújság, mely

egy országos stratégia része” – mondta a

szocialista párt alelnöke sajtótájékozta-

tóján.  (Magyar Vizsla Reloaded, Népsza-

badság, 2006. január 19.)

Nem könnyû azoknak, akik a világ-

békére tették fel az életüket.

A NÉPSZAVA KÉRDEZ

A Pro Aurum érdekelt a Hír TV-ben és a

Magyar Nemzetben is, tehát nem te-

kinthetõ meglepetésnek, hogy a Buda-

pest Riport e cég pénzébõl is finanszíroz-

hatja (talán) magát. Hogy mibõl finan-

szírozzák a lapot, az egyébként

Dombrádi szavaiból nem derült ki, pe-

dig a Népszava újságírója a sajtótájé-

koztatón számos kérdést tett fel ezzel

kapcsolatban. (Demszky ellen, jóízûen,

Index, 2006. január 17.)

A Népszava igazán tudhatná, ren-

delkeznek némi finanszírozási pra-

xissal milliós példányszámú, ingye-

nes különszámok terén.

A NEGYEDIK DIMENZIÓ

Luxusszintû gyógy- és pihenõklub az

alábbi létesítményekkel: úszómedence 4

m2 x 12m2 (A Gresham Palace Hotel

honlapjáról, 2006. január 17.) 

Különleges luxus, 48m4-en.

LENDÜLETBEN

Júliusban töltöttem be a tizennyolcat,

amikor megcsináltattam a melleimet és

a számat, majd egy szakmabeli barát-

nõm ötletén felbuzdulva jelentkeztem

Kovinál. Nem tagadom, az elsõ for-

gatásnál izgultam, de aztán a kezdeti

lámpalázat elnyomta a szex élvezete.

(Sandra Parker nyilatkozata, Színes

Bulvár Lap, 2006. január 16.)

Igen. Megcsináltuk.

FISKÁLIS FEGYELEM

Medgyessy elárulta, parlamenti politi-

kus semmiképpen sem marad, utazó

nagykövet talán, és drukkol az SZDSZ-

nek. A volt miniszterelnök a lapnak be-

szélt elõször négy hét múlva megjelenõ

könyvérõl, s arról, hogy nem száll be az

MSZP kampányába. Szerinte Gyurcsány

nem folytatta az õ 2004-ig vitt költség-

vetési szigorát, de abban biztos: bárki

nyer, belevág a reformokba. (Medgyessy

Péter: „Minden baj ott kezdõdik, ha a

menyasszony igent mond”, Világgazda-

ság on-line, 2005. január 23.)

Sajnos Gyurcsány még fokozta is az

ún. Medgyessy-féle költségvetési

szigort.

ALOSZTÁLY

A Nemzeti Nyomozó Iroda Bûnügyi Fõ-

osztály Terrorizmus és Extrémizmus El-

leni Osztály Nyomozó és Internetfigyelõ

Alosztálya a német Interpol megkeresé-

se alapján, több házkutatást és lefogla-

lást hajtott végre internetszolgál-

tatóknál és magánszemélyeknél és le-

foglalt 9 proxy- és ftp-szervert. (Egy

nemzetközi akció keretén belül kilenc

hazai kalózszervert foglaltak le,

hwsw.hu, 2006. január 26.)

Az elnevezés valószínûleg a Közön-

ség- és Sajtókapcsolatok Osztály

Kreatív és Szövegíró Alosztályának

szellemi terméke.

REFORM

A mostaninak csaknem a harmadára

kellene csökkenteni a miniszterelnökségi

politikai államtitkárok számát. A Minisz-

terelnöki Hivatalban jelenleg összesen ti-

zenegy – közöttük két címzetes – politi-

kai államtitkár tevékenykedik. A minisz-

tériumoknál csak egy politikai államtit-

kár mûködhetne a jövõ évtõl. (Gyurcsány

Ferenc kevesebb államtitkárral folytatná,

Népszabadság, 2006. január 30.)

Egyetlen politikai államtitkár mi-

nisztériumonként? Bátor, már-már

merész!

SAJTÓSZABADSÁG

Egyelõre valamennyi tagunk két szolgál-

tatást vehet igénybe (az MSZP tagkár-

tyával, a szerk.), ám ez a késõbbiekben

bõvülni fog. A chipkártya tulajdonosa

kedvezményes áron fizetheti elõ a Nép-

szava címû napilapot. Emellett évente

három alkalommal díjmentesen adhat

fel 20-20 szavas apróhirdetést a Nép-

szavában. (mszp.hu, 2006. január 17.)

A keresztrejtvényt helyesen

megFejtõ Ferenccel is találkozhat.

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk elõzõ számában 

nyereményjátékot hirdet-

tünk az UFi-ra januárban

elõfizetõk számára. Az akció

keretében, a Vox Nova kiadó

kiadványait sorsoltuk ki.

A szerencsés nyertesek: 

Harsányi Ildikó, Mány;

Szemkeõ Tünde, Budapest;

Cséke Zoltán, Budapest

A nyerteseket postán értesít-

jük. Gratulálunk! A játék

folytatódik, a februárban

elõfizetõk között is értékes

ajándékokat sorsolunk ki!
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tt lesz a torinói téli olimpián a magyar bobcsapat,

tehát a nagy politikai fénykardozásban kifáradt

média úgy vetette magát toló és fékezõ fiainkra,

mint cápa a gyanútlan szörfösre. Bobos alapmûveltsé-

gét elõkapva mindenki legott jamaikázni kezdett, ön-

gyûlölettel vegyes fikázással elmélkedve arról, hogy jaj,

de édi, már csak jóseggû kreol csajok kellenének az

edzõpálya mellé, és rögtön filmet forgatnának rólunk

Hollywoodban. Amelynek trendisége és nyitottsága kó-

rosan provinciális ballib értelmiségi világunk szemében

nyilván kicsit ellensúlyozná a fenyegetõ barna veszedel-

met. Felhasználjuk az alkalmat, hogy leszögezzük: a bo-

bozásnál kevés nehezebb sport létezik a világon, techni-

ka, pokoli erõnlét, fineszesség kell hozzá. Az embert

nyilván csak nemzetének szeretete tartja vissza attól,

hogy lassításért vinnyogjon, miközben haverjai társasá-

gában egy T-34-es alvázán csücsül és azon imádkozik,

nehogy valami buta pingvin átcsoszogjon a pályán táp-

lálékot és nemzõtársat keresve.

eller Lászlónak lesz mit mesélnie az unokáknak,

ha azok kakaó hörpingetése közben, ábrándos

tekintettel megkérdezik: „Nagypapa, mit csinál-

tál a 2002 és 2006 közötti ciklusban?”. Hõsünk a pro-

letárhatalom által kinevezett közpénzügyi, vállapos nép-

biztosként-államtitkárként egyetlen ügyben sem sikerült

ráhúznia a vizes lepedõt a Fidesz-kormányra, hiába kez-

deményezett többtucatnyi eljárást, haknizta tele a hálás

szívû érzõ nyelvû sajtót a narancsos rémuralom gaztet-

teivel. Ráadásul a legutóbbi hírek szerint az sem kizárt,

hogy feljelentést tesznek ellene hamis vád miatt. Bár idõ-

közben államtitkársága megszûnt, továbbra is szívén vi-

seli a közpénzek sorsát. E nagyszerû ember személyesen

járta végig választókerületének önkormányzatait a helyi

vízmû privatizációjának ügyében, s felemelte szavát a

nyilvános értékesítés ellen. Végül a közpénzek megóvása

iránt kevésbé elkötelezett törökbálinti képviselõk ár-

mánykodása megakadályozta a Keller által szorgalmazott

cég tulajdonszerzését. 

KO

egnyílt a Rudas. A gõzfürdõ ott az Erzsébet-híd

lábánál. Már nagyon vártam, pedig nem va-

gyok buzeráns. De meggyõzõdésem, hogy ilyen-

kor télen, amikor a hideg jól megmarkolja az ember gra-

bancát, ez a legjobb dolog a városban. És ha valamiért

irigykedhetnek ránk a Budapest határán túl élõk, akkor

ez az. Mert az valahogy úgy van, hogy a hét egy bizonyos

napján este az ember leteszi a klaviaturát, aztán sál,

sapka, kabát, leballag megállóba, felszáll a tömött hetes

buszra, az Erzsébet-hídon áthámozza magát két nyugdí-

jason, egy turistán, két anyukán és három zsebesen, még

lenéz a zajló Dunára, azt megnyomja a leszállhatnék

gombot. Megnyugszom, Budán is hideg van,  a haverok

már várnak. Bocs. Indulhat az ötszáz éves szertartás. 

A kabinos kedvesen mosolyog, reméljük, ez nem a jól ki-

dolgozott felsõtestünknek szól. Felkötjük a kis köténykét

diszkréció gyanánt és irány a szauna. Pont ez a nyolcvan

fok, meg egy gyûrött Nemzeti Sport hiányzott a boldog-

sághoz. Aztán hideg zuhany és jöhet a nedves gõz. Egy

pillanatra meghõkölünk, mintha a  felsõ padon nyakig

gõzben két meglett férfi a szerelem paripáján lovagolna,

de megnyugszunk, csak hevesen gesztikulálnak. Egyéb-

ként is, ez nem az a hely. A jégfürdõ után már két tüdõ-

vel vesszük a levegõt, jöhet az öt medencés kupolacsar-

nok. Szigorúan az orvos utasítása szerint, 5 perc a 42 °C-

osban, aztán a 28-as, a 30-as, a 33-as és végül a 36 °C-os

nagy medence. A múltkor bejött egy fekete srác és egybõl

beült a 28 °C-os medencében, látszott az arcán, nem érti,

mit élveznek ezen a magyarok. Na mindegy. A meden-

cékben már okos az ember, kitárgyaljuk miért nincs esé-

lyünk a továbbjutásra az EB-selejtezõcsoportból, hogy

milyen ügynök lehetett a Szabó István, hogy mi a helyzet

Tibi bácsival, és mikor koncertezik a Népipapa. A csar-

nok zsong, egyenkötény mindenkin, a taxistól az állam-

titkárig, középkori oszlopfõk, egy emléktábla Szokoli

Musztafának. Köszi. Ezt megõriztük, félezer éve is pont

ilyen lehetett. Közben a kupola kis színes üvegein süt be

a hold. De ez már túl sok. Elindulunk. Hazafelé a buszso-

fõr beszól valamiért.  Nagy,  borjúszemekkel bocsánatot

kérünk, és mosolygunk. 

Persze azért ezt is elrontották az illetékesek. A nagy

emancipáció nevében betettek két nõi napot, meg a

trendiség nevében éjszakai koedukált fürdõzést. Idegesí-

tõ. De mindegy, hagyjuk. Indulok a gõzbe.   

– Novák Tamás

M
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8A MAGYAR BOBCSAPAT
a hónap nyertese

7KELLER LÁSZLÓ
a hónap vesztese

Gõz van
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nehéz iraki gerillaháborúba ke-

veredett, megtépázódott presz-

tízsû USA tudatosan a háttér-

ben maradt, három európai nagyhata-

lom, Nagy-Britannia, Németország és

Franciaország pedig diplomáciai úton

próbálta meg rávenni Teheránt, hogy ál-

lítsa le nukleáris programja azon részeit,

melyek atomfegyverek elõállításához

használhatóak. Az elmúlt néhány hó-

napban azonban Irán ismét a célkereszt-

be került, vihar támadt Ahmadinezsad

elnök Izrael-ellenes kijelentései körül és

megszakadtak az EU-hármakkal folyta-

tott tárgyalások. 

Az ok nyilvánvaló: nem sikerült Tehe-

ránt rávenni egy, a Nyugat számára elfo-

gadható kompromisszumra. Míg Irak

esetében végig világos volt, hogy nincs

atomfegyver programja és az USA csak

ürügyként használja a kérdést, Irán  ese-

tében minden cáfolat ellenére valószínû:

az országnak mind az akarata, mind a

képessége megvan arra, hogy 5-10 éven

belül nukleáris fegyvereket fejlesszen ki.

Emellett az irakiét jóval felülmúló rakéta-

technológiával rendelkezik, a Shehab III.

már képes Izrael elérésére, a fejlesztés

alatt álló Shehab IV. pedig egy nap elér-

heti Európát is. Az arcvonalak elég vilá-

gosan kirajzolhatóak. Teherán Észak-Ko-

reától megtanulta a leckét, mely szerint

az USA olyan országokat nem támad

meg, amelyek már rendelkeznek nukleá-

ris fegyverrel. Ezért aligha lehet békés

eszközökkel rávenni szándékai feladásá-

ra. Ráadásul az Egyesült Államok, és el-

sõsorban legközelebbi szövetségese, Iz-

rael, nem tudja elfogadni Irán atomha-

talommá válását. Elméletileg két eszköz

áll a rendelkezésükre az iráni program

leállítására: a szankciós politika vagy a

katonai fellépés. 

A szankciós politikával három baj

van. Elõször is, a legkeményebb  szankci-

ók is csak nagyon lassan hatnak, a poli-

tikusok utazásának korlátozása, a spor-

tolók kizárása nemzetközi  versenyekrõl

pedig legfeljebb csak jelképes értékû.

Másodsorban az ENSZ Biztonsági Taná-

csában ott ül Oroszország és Kína is, és

akár egyikük vétója is elég ahhoz, hogy a

szankciókból ne legyen semmi. A har-

madik ellenérv azonban még nyomó-

sabb. Irán a világ  negyedik leg-

jelentõsebb olajtermelõje,

az olaj legnagyobb im-

portõre pedig éppen-

séggel az USA és az EU.

Az olajpiac ráadásul je-

lenleg túlfeszített, a ke-

reslet nagyobb a kínálat-

nál, az árak lassan a törté-

nelmi csúcsok közelébe kerül-

nek. A világgazdaság számára súlyos kö-

vetkezményekkel járna az árak további

nagy arányú növekedése, egyes országo-

kat recesszióba taszíthatna, míg mások,

így az USA gazdasági növekedését jelen-

tõsen lelassíthatná. A szankciókra a

Nyugat elleni olajembargóval válaszolva

Irán tehát nagyobb pofont tudna adni,

mint amekkorát kap. 

A katonai megoldás még

veszélyesebbnek tûnik.

Elõször is az iráni olajex-

port részleges kiesése

szinte bizonyosnak te-

kinthetõ, tehát az elõ-

zõekben felvázolt nega-

tív gazdasági hatások kó-

dolva vannak bármilyen mére-

tû és jellegû katonai akcióban. Másrészt

pedig az Iszlám Köztársaság sokkal ko-

molyabb ellenfél, mint Irak volt 2003-

ban. Az irániak – ismerve az amerikai és

George W. Bush adminisztrációjának kezdettõl fogva fõ tö-

rekvése volt, hogy a Perzsa-öböl olajmezõit, illetve Izrael

biztonságát megfelelõen garantálja. Úgy vélték, hogy Irak és

Irán az a két állam, amely leginkább képes fenyegetni a két

alapvetést. Bush 2002-ben a gonosz tengelyéhez sorolta

mindkét országot, a kisebb kihívást jelentõ Irakot 2003-ban

megtámadták, de Irán körül eddig viszonylagos csend volt.

A

A perzsa sakk

Célkeresztben Irán
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izraeli légierõ képességeit – az atomprog-

ram jelentõs részét a hatalmas ország te-

rületén egymástól távol elhelyezett,

föld alatti létesítményekben folytatják.

Korlátozott légicsapásokkal ugyan lelas-

sítható a program, de megsemmisíteni

nem lehet. A megoldás vagy nukleáris

fegyverek bevetése a bunkerek ellen,

vagy egy nagy arányú támadás és tartós

megszállás. Az elõbbit a súlyos követ-

kezmények miatt az USA, de valószínû-

leg még Izrael sem engedné meg magá-

nak. Ráadásul mivel a hírszerzés már

Irakban is rosszul szerepelt, egyáltalán

nem biztos, hogy az összes létesít-

ményt meg tudnák semmisíteni. Egy

iraki típusú szárazföldi támadás vi-

szont még az USA számára is lehetet-

len a jelenlegi helyzetben, mert az iraki

és afganisztáni ellenállás miatt Ameri-

ka nem rendelkezik a megfelelõ meny-

nyiségû bevethetõ emberrel és eszköz-

zel. Irán területe és lakossága három-

szorosa Irakénak (1, 6 millió négyzetki-

lométer, illetve 72 millió fõ), hadserege

540 ezer fõs, és jelentõs méretû, ha

nem is túl modern légierõvel rendelke-

zik. Flottájában található három Kilo

osztályú orosz gyártmányú tenger-

alattjáró, melyek kellemetlen meglepe-

tést is jelenthetnek az amerikaiaknak.

A terep Irakkal ellentétben jórészt he-

gyes, tagolt, jól védhetõ. Ráadásul az

iráni hírszerzés és a Pasdaran, az Iszlám

Forradalmi Gárda jelentõs pozíciókat

épített ki elsõsorban Irakban, de Afga-

nisztánban is. Az iraki síita többség és

az afganisztáni síita vallású kisebbségek

legalább korlátozott segítségére bizo-

nyosan számíthatnának az amerikaiaik.

A koalíciós erõk (bennük a Gyurcsány

Ferenc ígéretei szerint a 2006 második

felétõl jelentõsen megnövelt számú

magyar csapatok) tehát a

szunnita/tálib ellenálláson túl kapná-

nak még egy ellenséget mindkét or-

szágban. Irán emellett viszonylag köny-

nyen csapást mérhetne a dél-iraki olaj-

mezõkre is. Tehát a katonai „megoldás”

sem tûnik túl biztatónak.

Ebben a helyzetben az a legvalószí-

nûbb, hogy az USA, az EU és Izrael meg

fog elégedni az iráni program minden

eszközzel történõ lassításával. Megpró-

bálhatják Moszkvát rávenni, hogy sza-

kítsa meg együttmûködését Iránnal,

ezen belül elsõsorban ne támogassa to-

vább a busheri atomerõmû építését, ha

Teherán nem fogadja el az oroszok aján-

latát az urán oroszországi dúsítására.

Ennél többet nagy kockázat felvállalása

nélkül aligha tehetnek, mert Washing-

ton a Perzsa-öbölben saját csapdájába

esett. A sorozatos amerikai geopolitikai

baklövéseknek köszönhetõen az Iszlám

Köztársaság ereje jelentõsen meg-

növekedett az utóbbi idõben. Szaddam

Huszein meggyengítésével az elsõ Öböl-

háború után, majd rezsimjének 2003-as

szétverésével az amerikaiak eltávolítot-

ták az egyetlen országot, mely valame-

lyest képes volt ellensúlyozni Iránt. He-

lyette várhatóan decentralizált, polgár-

háborús viszonyok között élõ és Irán-

barát Irak alakul ki. Tény, hogy a teherá-

ni rezsim (bár jóval demokratikusabb,

mint az USA térségbeli szövetségesei-

nek nagy része) messze van attól, hogy

a világ nyugodtan fogadhassa annak

gondolatát, hogy nemsokára atomfegy-

verek fölött fog rendelkezni. A perzsa

állam belsõ viszonyai miatt a Nyugat

mindenesetre nem ugrál örömében a

nemsokára elkészülõ iráni atomfegyver-

re gondolva. Az irániak támogatják a

terrorizmust, vastagon benne vannak a

libanoni merénylethullámban, hogy ez-

által lehetetlenné tegyék Szíria kiegye-

zését a Nyugattal. Ráadásul az egyéb-

ként általuk annyira kárhoztatott nagy-

hatalmi arroganciával lépnek fel a Per-

zsa-öböl többi országával szemben.  A

legbölcsebb ebben a helyzetben mégis

az lenne, ha az USA, Izrael és az EU meg-

barátkozna a gondolattal: úgy, ahogy (a

rendkívül instabil) Pakisztán, elõbb-

utóbb (a belsõleg szilárdabb) Irán is

atomhatalom lesz. Az USA, Franciaor-

szág és Nagy-Britannia egyenként is

sokszorosával rendelkezik annak a nuk-

leáris ütõerõnek, amire az Iszlám Köztár-

saság belátható idõn belül szert tehet.

Bár a zsidó államnak „csak” 50-70 nukle-

áris robbanófeje van (nem 200, amit in-

formálisan terjeszt magáról), ez is több

mint elég arra, hogy Iránt letörölje a föld

színérõl. A Nyugat bízhat az elrettentés

erejében, a teheráni vezetés a róla a saj-

tóban és filmekben megjelenõ képpel el-

lentétben nem irracionális és öngyilkos

hajlamú.  Mahmud Ahmadinezsad el-

nök kijelentéseit Izrael elpusztításáról

nem kell túlértékelni, Khomeini ajatolla-

hot idézte egy belsõ fogyasztásra szánt

beszédben. Ez a stílus már 27 éve az irá-

ni politikai zsargon része, nem az a meg-

lepõ, ha egy iráni vezetõ ilyeneket

mondd, hanem az, ha nem. 

Persze elõfordulhat, hogy a Bush-ad-

minisztráció túlreagálja a helyzetet és

megkockáztatja a korlátozott légicsapá-

sokat az iráni létesítmények ellen. Ez

esetben az USA az iraki fiaskó és a

Hamasz palesztinai gyõzelme után újabb

nagy vereséget könyvelhet majd el a tér-

ségben, és még egy lépéssel közelebb jut

a világ a civilizációk háborújához. Irán

megtámadásával csak egyvalaki járna jól:

Oszama bin Laden. A Bush-kormányzat

az utóbbi években már sokat segített az

Al Kaidának a globális iszlamista mozga-

lom kiépítésében meggondolatlan lépé-

seivel. Reméljük, a palesztinai és iraki

események üzenete elért az ovális irodá-

ig: ez így nem megy.                    – G. M.



Eldördült a startpisztoly, a pártok tovább folytatják kampányaikat. A poli-

tikai nagyüzem magasabb fokozatba kapcsol. Dávid Ibolya gyanúsít, majd

eltûnik a politikailag inkorrekt közbeszéd dzsungelében, Kuncze Gábort

hazugságvizsgálóval tesztelik a liberálisok. Kóka János bevadul. Mindeköz-

ben az ország a Fidesz és az MSZP küzdelmére figyel. Hangulatjelentés a

düh és izgalom fõvárosából.
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uncze Gábor az SZDSZ kam-

pánynyitó küldöttgyûlésén azt

állította, hogy Orbán Viktor

képe kint van az íróasztalán. A virtuális

hazugságvizsgáló mutatója persze

azonnal kilengett. Ez ugye nem azt je-

lenti, hogy a pártelnök szájából az igaz-

ság kristálytiszta vízesése omlik alá, csu-

pán annyi, hogy nem vett részt a Fidesz

konzultációjában. Aki rész vett, felszó-

lalt, egyetértett, aláírta, visszaküldte, az

ma már egy Orbán Viktor-zsánerkép

boldog tulajdonosa lehet. Direkt mail,

lendületben a posta. A pártelnökre

ugyan nem lehet közvetlenül szavazni,

ám mint valami politikai brand, bizto-

san hasznos kampányeszköz. 

MEGCSINÁLTÁK?

A Gyurcsány párt láthatóan az úriem-

berkedõ irányra gyúr, miközben az asz-

tal alatt rugdossa beszélgetõpartnerét.

Finnyáskodik a kutyás újság ugatása

miatt, de Szanyi Tibor által azért ellen-

õrzi, hogy minden rendben megy-e

Kende Péter Viktor-könyvének bemu-

tatóján. Igen, mindent megcsináltak,

könyvet, autópályát, esélyegyenlõséget

és társadalmi igazságosztást. A korábbi

kormányoknál sokkal jobban, többet

és nagyobbat. Miközben – mintegy

mellékes momentumként – a Fitch

Ratings után a Standard and Poor’s hi-

telminõsítõ intézet is magasabbra tet-

te hazánkat a kockázati listán, de kom-

munikálni ezt is kellett valahogy. Míg

az elsõ esetben Veres János pénzügy-

miniszter szerint ez valójában ösztön-

zést jelentett, hogy bátran tovább a

„reformok” útján, addig a második

esetben már az ellenzék ígérgetõ kam-

pányának róható fel az intés.

NOOORMÁLIS!? MAGYARORSZÁG

Török Gábor politológus véleménye

szerint olyan minõségû kampányt ka-

punk, amilyenre igény van. Sólyom

László köztársasági elnök azonban op-

timista, hisz a nép igényszintjének fel-

emelhetõségében, elítéli a negatív

kampányt, majd kitûzi a választások

idõpontját. Dávid Ibolya rárepül és az

elmúlt hónap egyetlen megjegyezhetõ

MDF-es üzenetét küldi felénk: Sólyom

a Fidesz uszályába került. A fórum a

sajtó érdeklõdését ezen kívül csupán

két képviselõjének kvázi elvesztésével

tudta felkelteni. Sisák Imre Pásztón,

Gémesi György pedig a gödöllõi kör-

zetben indulhat fideszes ellenjelölt

nélkül. Noha a tragikus veszteséget

Herényi Károly képes volt úgy kom-

munikálni, hogy a nagyobbik ellenzéki

párt e két körzetben meghátrálni

kényszerült, valójában nem lehet sen-

kinek sem kétsége afelõl, hogy õk ket-

ten az MDF eltûnésére játszottak,

amikor elfogadták a Fidesz támogatá-

sát. Mert bár fideszes „felszentelésük”

elõtt kikötötték, hogy 2006 után az

MDF képviselõcsoportjához kívánnak

csatlakozni, ez csupán a gyászoló csa-

ládtagok kegyeletének jele volt a sírba

alászálló kedves rokon emléke elõtt.

MAGYAR, A FÓRUM

Az abszurd humorra fogékony olvasó-

inknak egy másik csemegét is jó szív-

vel ajánlhatunk, melyet a Budapest Ri-

port címû lap fõvárosi plakátkampá-

nya ihletett a Magyar Fórum hasábja-

in. Eszerint a legnagyobb ellenzéki

párt fõpolgármester-jelöltje is Demsz-

ky Gábor (miközben Demszky a

fideszközelinek beállított lap kiadóját

perli). Az azonos tartalmú sajtóközle-

ményt jegyzõ Zsinka László láthatóan

a fõvárosban élõ korlátozottan cselek-

võképes vagy cselekvésképtelen ál-

lampolgárokat célozta be törzsközön-

ség gyanánt, noha õk választójogukat

átmenetileg (vagy egyáltalán) nem

gyakorolhatják. 

DEMSZKY VS. JEAN

Mind a négy parlamenti párt megne-

vezte harcoló alakulatait, a 176 egyéni

választókerületben kezdõdhet a föld-

harc. Budapest 32 körzetével mindent

eldönthet. Hogy a fõváros több mint

egy a 3200 magyarországi település

közül, azt az is bizonyítja, hogy a bu-

dapesti lokális ügyek (parkolás, ká-

tyúk, szennyvíztisztító) is az országos

sugárzású médiumok érdeklõdésének

homlokterébe kerültek. Azon túl,

hogy minden ötödik állampolgár Bu-

dapesten él, azaz minden ügy országos

jelentõségû, maga Demszky Gábor is

tesz róla, hogy a leglezserebb bulvár-

újságíró is felkapja a fejét a sajátosan

egyedi tematizációra. A fõpolgármes-
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ter legutóbb például acéllemezekkel

üzent hadat a város útjait elborító ká-

tyúrengetegnek. Véleménye szerint

kályhalemezzel lefedve a gödröket

gyorsan és olcsón kezelhetõ lenne a

kátyú-probléma.

Az MDF hosszú hónapok óta képte-

len megszólítani a választókat. Nincs

az a politikai ínyenc, aki egyetlen

hívószót tudna említeni a Normális

Magyarországért címû programból. A

demokrata fórum az 5%-os küszöb át-

lépése esetén (Sisák és Gémesi mel-

lett) csupán Csapody Miklósban lát-

hatja a négyfõs képviselõcsoport meg-

alakításának zálogát. Ha az õ kétséges

budapesti bejutását kész ténynek

vesszük, még mindig ott tornyosul

elõttünk a kérdés, vajon hol terem a

negyedik tag? 

ÉNORSZÁG

Az SZDSZ országa a Budapesten meg-

szerzett 10% fölötti listás eredmény

esetén jöhet el. A liberálisok 2002-ben

épp feleannyi egyéni mandátumot

tudtak szerezni itt, mint az MDF. Ha

ehhez hozzávesszük, hogy 2006-ra a

az örökös listavezetõ csodafegyver,

Demszky Gábor fénye is megkopott,

akkor a nagy újításnak számító Kóka

János bevetése sem biztos, hogy parla-

menti pártot farag a szabaddemokra-

tákból. Mert lehet ugyan, hogy a pan-

non puma egy lángoló Hankook gu-

miabroncson át tud ugrani, de az 5%-

hoz nagyobb lendület kell. A fõváros

elsõ kerületében pedig különösen. A

populizmus ellen hirdetett harc a

kampányban amúgy sem a fent jel-

lemzett magyar felhasználókra sza-

bott ügyfélbarát megoldás. Az SZDSZ

ugyanakkor jól tapintható antikleriká-

lis hangütésével még a saját táborá-

ban maradt, liberalizmust komolyan

vevõ párezer szavazójától is elbúcsúz-

hat. Az adó és egészségügyi reformo-

kat pedig tetszettek volna három éve

elkezdeni. A klasszikusan fõvárosi párt

nem támaszkodhat az önkormányza-

ti eredményekre. Talán néhány Sie-

mens villamos „tesztelésre” április-

ban megjelenik Budapesten – leg-

alábbis ezt ígérte a BKV vezérigazga-

tója sokat sejtetõen a fõpolgármes-

ternek, de nem épült meg egyetlen

új Duna-híd sem, mint ahogy Európa

legnagyobb környezetvédelmi beru-

házása, a csepeli szennyvíztisztító

sem. Ugyancsak nem jön a 4-es met-

ró, nemhogy az alagút végét, de még

elejést sem látni. 

SZOROS EMBERFOGÁS

Hozzájuk képest a két nagynak van va-

lami hivatkozási alapja. Eddig ezt csi-

náltuk, jövõre ezt vállaljuk. A kétsze-

mélyesre egyszerûsített rendszerben a

megcsináltuk vöröse, illetve a változás

sárgája képileg is elõttünk van, szinte

vezeti a gondolkodásban megfáradt

állampolgári kezet. A kommunikációs

ügyeskedés tehát nagyjából azonos lo-

gika mentén halad. Ezt igazolja vissza

a január végén hibahatáron belül

mért különbség is. Míg a jobboldalnak

számszerûen nagyobb a véghajrában

hadra fogható serege, a baloldal a

pénzbeli fölényében és a média hát-

szelében bízhat. Orbán Viktor tehet-

ségesebb rétor, aki a szívek húrjain

pengetve is képes trash metált játsza-

ni, Gyurcsány viszont annak a techni-

katanárnak a barna köpenyét ölti ma-

gára, aki a köpõcsövezõ gyerekek kar-

tácstüze szorításában igyekszik elma-

gyarázni, hogy hogyan is van valójá-

ban. 

A cél szentesíti az eszközt, a pártok

szoros emberfogással játszanak. Álop-

timistán azt is mondhatnánk, boldog

az a nép, melynek csak Fittelina és

Nomentana ügyei vannak. Ha az orosz

vagy amerikai elnökválasztási kam-

pányhoz hasonlóan lesifotósok hada

koslatna politikusaink után, még in-

kább fel lehetne korbácsolni a prüdé-

riára hajló közhangulatot. Ma már

nem a programok, hanem a hitelesség

körül forog a kampány. A múltra már

lehet legyinteni – na és –, állambiz-

tonsági elõélet sem lehet akadály, de

azért a mindenkori törvények áthágá-

sa mégoly érdektelen ügyben is szá-

míthat valamicskét a küzdelemben.

Ne legyenek illúzióink, néhány év

múlva eljön az erkölcsi pellengérre ál-

lítás idõszaka, a hálószobák világa is.

Ron Werber már biztosan dörzsölgeti

a tenyerét. Szóval van hova hátrálni.

– Z. BÁNSZKY ERVIN

HIRDETÉS
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civileket ámulatba ejtõ nagy

dirr-durr után az egyik magas

rangú katonatiszt kieresztve a

fáradt gõzt, nagy háryjánoskodásában

azt találta mondani, a magyar hadse-

reg egy komolyabb háborúban maxi-

mum egy közepes nagyságú magyar

várost tudna megvédeni. Néhány hé-

tig. Nos, kedves olvasóink, ha szeren-

cséjük van, akkor Önök, pont abban a

közepes nagyságú magyar városban él-

nek. Ha nem, hívják a NATO-t!

JUHÁSZ FERENC KATONÁJA

VAGYOK ÉN…

Az elmúlt tizenöt évben a függetlensé-

günk elnyerése óta, hatalmasat válto-

zott a magyar honvédség. Mint a Var-

sói Szerzõdés tagállama, az ellenség

frontvonalában 260.000 fõs is volt a

magyar hadsereg, azaz az ország 2,6%-

a hadilábon állt. Ehhez megkapták

játszótérnek az ország 1,5%-át. Ezek a

számok, az elmúlt tizenöt évben a ti-

zedükre zsugorodtak. Mi változott?

Juhász Ferenc saját bevallása szerint,

most például egy ütõképes modern,

profi hadserege van az országnak. 

A MARSALLBOT

Való igaz, sok tekintetben büszkének

kell lennünk a magyar hadseregre. Je-

lenleg  28.000 katonája van országnak.

Ebben a létszámban persze benne

vannak a minisztériumi alkalmazottak

és a nõk is. Az állomány 16%-a ugyan-

is nõ, így büszkén elmondhatjuk,

hogy a nemek hadrafoghatóságának

tekintetében megközelítjük a modern

katonaállam mintájának tekintett

Izraelt. De a hadsereg vezetése is ko-

moly lábakon áll. Több mint 60    tá-

bornokunk van, a minisztérium és a

vezérkar együttes létszáma 650 fõ.

Ekkora tábornoki kara a déli félteke

legerõsebb katonai hatalmának,

Ausztráliának van. A modern hadve-

zetés egyik legnagyobbja, az ötcsilla-

gos konyak névadója, maga Napóleon

mondogatta mindig katonáinak, hogy

az õ hadseregében mindenki a zsebé-

ben hordja a marsallbotot. Ezzel a ki-

jelentéssel úgy tûnik, nemcsak mi, de

a honvédség vezetése is maximálisan

egyetért. Hiszen a legutóbb dandártá-

bornokká nevezték ki dr. Mátyus Fe-

renc ezredest, a HM Jogi és Informá-

cióvédelmi Fõosztályának vezetõjét,

aki 13 évvel ezelõtt még csak fõhad-

nagy volt. 

KI BESZÉL MÁR

A SZIMATSZATYORRÓL?!

De nemcsak a honvédség felépítése,

vezetése, hanem felszereltsége is

örömmel, és persze nem kis irigységgel

töltheti el azokat, akik annak idején

szimatszatyorral és ütött kopott UAZ-

okkal akarták megvédeni a béketá-

bort. Nos, jelenthetem, nagyot válto-

zott a világ. 

Nemrégiben ugyanis a már lerob-

bant, rosszminõségû parancsnoki UAZ-

ok helyett sikerült beszerezni vadiúj

Mercedes terepjárókat, megközelítõen

30 millió forintért. Sõt, a modern gép-

kocsipark megújítását szolgálja az is,

hogy megközelítõen 2,7 milliárd forin-

tért 20 terepjárót, 40 teherautót és 10

buszt sikerült szereznünk. De persze

jól tudják a honvédelmi minisztérium-

ban is, hogy a modern háborúkban

sokkal nagyobb szerepet kap a kom-

munikáció, az audió és videó eszközök

megfelelõ használata. Ezek beszerzésé-

rõl pedig természetesen gyorsan kell

dönteni. Így például 2003-ban három

milliárd forintról nyílt közbeszerzési

eljárás nélkül döntött a Honvédelmi

Minisztérium. A közbeszerzési értesítõ

szerint a Honvédelmi Minisztériumnak

többek között 302 db hifitoronyra, 

41 db DVD-lejátszóra, 100 db CD-le-

játszóra, 484 db CD-s rádiómagnóra,

325 db ébresztõórás rádióra és 29 db

házimozira van szüksége. Ezeket a be-

szerzéseket látva ellenséges szándékú

szomszédainknak – ha egy kis eszük is

van – persze azonnal elmegy majd a

kedvük a háborúskodástól, hiszen tud-

ják jól, mi hátradõlve, a karosszékbõl

plazmatévén néznénk a csatát. 

Tavaly õsszel Gyurcsány Ferenccel és nagy csinnadrattával

megtartotta eddigi legnagyobb hadgyakorlatát a magyar

honvédség. Az egy napos megaprodukcióra, amelyen az

összes haderõnem és tévécsatorna részt vett,  majdnem

három hétig készültek. Minden nagyon jó volt és minden-

ki mindenkivel nagyon meg volt elégedve. 

A
Seregszemle
Fel, fel vitézek a csatára!
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A modern hadvezetés egyik legnagyobbja, az ötcsillagos konyak

névadója, maga Napóleon mondogatta mindig katonáinak, hogy 

az õ hadseregében mindenki a zsebében hordja a marsallbotot.

Ezzel a kijelentéssel úgy tûnik nemcsak mi, de a honvédség 

vezetése is maximálisan egyetért



CSAPATSZELLEM

De biztos vagyok benne, hogy a min-

denben a rosszat keresõk, a hangosko-

dók, továbbra is fanyalognak. Hogy bez-

zeg a fõnökök lenyúlják a sok pénzt,

meg a házimozit. Nos ezt kapásból cá-

folhatom. Így például katonáinknak

egyenesen a nagy katonai hagyomá-

nyokkal rendelkezõ Németországból vá-

sárolt a minisztérium málhazsákokat.

(Málhazsák – olyan mint a hátizsák,

csak egyszerûbb és nagyobb. Amikor a

Tom Cruise leszerel a filmekben, akkor

olyanban viszi a cuccát.) Annak ellenére

volt ilyen nagyvonalú a vezetés, hogy

egy magyar csapatiszt állítólag varratott

ilyeneket itthon sokkal olcsóbban.

Állítólag… Sajnos ismerjük az ilyet, a

magyar honvédségben vannak hagyo-

mányai a háryjánoskodásnak. 

Szinte hallom, ahogy mondja a ked-

ves olvasó, hogy mért kell mindig a

Nyugatot majmolnunk. Persze, ez sem

igaz. Nagyon jól ápoljuk a magyar kato-

nai hagyományokat is. Ennek köszönhe-

tõen például – és ezt nem kis büszke-

séggel írom le – katonáink még mindig

az 1965-ben rendszeresített magyar sur-

ranókat hordják. Lám, lám, tudunk mi

jót is csinálni, és meg is becsüljük õket. 

JÓL ÉL A MAGYAR BAKA

Hasonlóan megfontolt és okos dönté-

sekrõl tudok beszámolni a laktanyáink-

kal kapcsolatban. Ugye, egy 260.000 fõs

hadseregnek baromi sok épület meg

laktanya meg körlet kellett. Nem kell sok

ész, hogy kiszámoljuk, egy tizedannyi

hadseregnek tizedannyi hely kell. Lett

hát sok fölös ingatlan. A hasznosításnak

kétféle útja találták ki. Nagyon sok hasz-

nálatom kívüli laktanyát bérbe adtak és

átalakítottak paintball pályává (paintball

az, amikor festékpisztollyal lövöldöznek

egymásra az emberek, aztán hazamen-

nek). Ez jó ötlet volt, hiszen így a civil-

szféra katonai nevelése, – elbújok a bo-

kor mögött és lelövöm a másikat – job-

ban megvalósul. És nem is lesznek olyan

tyúkmellûek azok a budai zsúrfiúk. Más-

részt pedig elindult egy átgondolt stra-

tégiai tervezés az eladásokkal kapcsolat-

ban. Azokat az ingatlanokat, amelyeket

eladott a honvédség – lásd például

szombathely Savaria kiképzõ központot

– elõször felújították, aztán értékesítet-

ték. Ez nagyon fontos PR-lépés volt, hi-

szen így a vásárlókban nem egy lepuk-

kant, legatyásodott kép alakult ki nem-

zetünk szemefényérõl a magyar honvéd-

ségrõl. Láthatták, jól él a magyar baka.

Ugyanakkor fontos, hogy a honvédség

által továbbra is használatban lévõ in-

gatlanokat ne újítsák fel. Így egyrészt biz-

tos lehet az a honvéd, aki egy lepukkant

laktanyában lakik, hogy nem adják el a

feje fölül az ingatlant. Másrészt pedig

legalább szokja a harci körülményeket.

Mert azt remélem senki nem gondolja

komolyan, hogy a betörõ ellenséggel

majd a gödöllõi Grassalkovich-kastély

báltermében kell kardozni. 

NAPTEJBEN FÜRÖDNEK!

Hát ez nem igaz! Most meg megy a fa-

nyalgás, a laktanyák állapota miatt,

meg hogy a körletek, meg a szegény

bakák. Nem, nem és nem. A hiszti-

huszároknak igenis tudomásul kell

venniük, hogy katonáinknak ki van

nyalva a segge. Mondok gyorsan két

példát. Na jó, hármat. Egyrészt most

októberben vett a Minisztérium egy

olyan fagylaltkészítõ gépet, amely

óránként 150 kiló fagyit készít. Ez

négydekás gombócokkal számolva

több mint 3700 adagot jelent, ez azt

jelenti, hogy egy félnap alatt minden

magyar honvéd kaphat egy gombóc

fagyit. A szerencsésebbek kettõt. Jó,

nem volt olcsó, 10 millió forint volt, de

tegye fel a kezét, aki sajnálja azt a gom-

bóc fagyit a magyar huszártól. És kinek

ért meg majdnem ötmillió forintot ok-

tóberben, hogy nyugágyakat vásárol-

jon? Hmmm?  Na kinek? Hát persze, a

minisztériumnak. Mert nagyon jól

tudják, hogy szüksége van a pihenésre

minden magyar katonának. Mert jól

tudják, hogy megfizethetetlen egy jó-

kedvû, jó morálú kipihent hadsereg.

De hát folytathatnám a sort. Hiszen

vett a honvédség magának több tonna

naptejet, vett kutyaólakat, meg min-

denféle hasznos kis kütyüt.  

De jól van, feladom. Aki minden-

áron rossz híreket akar olvasni, aki meg

akarja magát mérgezni az alulról jövõ

pesszimizmussal, azt nem tartom visz-

sza. Az csak olvasgassa az index.hu

topikját, amelynek a címe „A magyar

honvédség megsemmisült”.     – NOTA
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A képnek természetesen semmi köze a cikkhez

Ez négydekás gombócokkal

számolva több mint 3700 

adagot jelent, ez azt jelenti,

hogy egy félnap alatt minden

magyar honvéd kaphat egy

gombóc fagyit
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remény követét David

Cameronnak hívják, akit

mindössze harminckilenc esz-

tendõsen és négy éves képviselõi

múlttal a háta mögött, szinte zöldfü-

lûként választottak meg a múlt év vé-

gén a Toryk pártvezérének.

IMÁZSPROBLÉMA

A Munkáspárt 1997-es gyõzelme óta

a konzervatívok kudarcot kudarcra

halmoztak. Pártelnökök jöttek-men-

tek, a választók azonban inkább csak

fogytak: tavaly tavasszal immár zsi-

nórban a harmadik parlamenti válasz-

táson voltak kénytelenek a kvázi-két-

párti rendszerben nem sok dicsõséget

jelentõ ezüstéremmel beérni. Mind-

eközben a párt imázsa csak romlott.

A Blairen fogást találni képtelen,

frusztrált toryk maguk asszisztáltak

ahhoz az itthon is jól ismert stratégi-

ához, amellyel a mediatizált Munkás-

párt élén Blair sarokba, pontosabban

biztos szavazói gettójába szorította

õket. Észak- és Közép-Angliában, a

nagyvárosokban a konzervatívok

szinte nem is léteznek, Skóciában pe-

dig legutóbb mindössze egyetlen vá-

lasztókerületben sikerült nyerniük.

Felmérések szerint a tory „brand” oly-

annyira rossz, hogy a párt hiába áll elõ

akár a legnépszerûbb témákkal, mi-

helyst azokat a választók a konzerva-

tívokkal azonosítják, a témáknak po-

litikai szempontból rögtön lõttek is.

A centrumból a szélre szorult, a még

hagyományosan eurofób Nagy-Bri-

tanniában is szélsõségesnek számító

Európa-gyûlöletbe menekült konzer-

vatívok „veszekedõ” és összeférhetet-

lenséget sugalló stílusukkal, alternatív

pozitív jövõkép felmutatására való

képtelenségükkel cseppet sem voltak

képesek magukról a szerethetõ párt

benyomását kelteni.

A köztudatba hihetetlen gyorsan

berobbanó Cameron, aki árnyék ok-

tatási miniszterként az ún. „back-

bencherek” – eredeti jelentésében „a

parlamenti padsorokban hátul ülõk”,

tehát a kevéssé tekintélyes politiku-

sok – közé tartozott, legelõször tehát

az imázs fényesre csiszolásán, a sztere-

otípiák letörölgetésén fáradozik. Az

aktivisták által kétharmados többség-

gel megválasztott pártvezér kétségkí-

vül eredeti és cseppet sem konzerva-

tív – finoman szólva is vitatott –

módszereket alkalmaz a párt „átpozí-

cionálására”. Már akkor is felszisszen-

tek néhány cilinder alatt, amikor az is-

mert zenészt, Bob Geldofot kérte fel,

legyen tanácsadója az angolszász kon-

zervatív crédótól igencsak messzire

esõ témában, a globális szegénység el-

leni harcban. Ennél már csak az ütöt-

te ki jobban a biztosítékot tory ber-

kekben, amikor Cameron – természe-

tesen kamerák kereszttüzében –

mindjárt a premier napján rohant a

moziba megtekinteni a hetek óta a

nemzetközi média érdeklõdésének
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Meglehet, évtizednyi Csipkerózsika-álom – vagy inkább

vergõdés – után a brit konzervatívok számára megjelent

a fény az alagút végén. 

Lábadoznak a brit konzervatívok

Színpadon a „Tory Blair”?
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középpontjában álló Brokeback

Mountain címû hollywoodi produkci-

ót, amely két cowboy homoszexuális

kapcsolatát dolgozza fel. (Ráadásul

mindezek után egy olvasott

meleghonlap még nyíltan kampány-

olt is a konzervatívok új vezére mel-

lett.)

RIVALDAFÉNYBEN

Amíg a liberális sajtó természetesen

kifogyhatatlan David Cameron dí-

cséretében, a tory kommentátorok

egy része nem rejti véka alá ellenszen-

vét a kétségkívül üres, népszerûség-

hajhász PR-akciók és a „centrista”

irányvonal miatt. Pedig amit egyelõre

tudni lehet a hurráoptimisták által

gyakran már „Tory Blairként” emlege-

tett Cameron politikai elképzelései-

rõl, az semmiben nem „centristább”,

mint a vezetõségért folytatott küzde-

lemben alulmaradt riválisai program-

ja. (Sõt, éppen õ javasolta, hogy a

párt hagyja ott a kontinentális keresz-

ténydemokraták befolyása alatt álló

és ezért „euro-föderalistának” tekin-

tett Európai Néppárt európai parla-

menti frakcióját, amelyen belül a bri-

tek eleve elkülönült csoportot alkot-

tak.) Kevésbé kritikus elemzõk is arra

hívják fel a figyelmet, hogy a modern

médiapolitika világában Cameron

egyelõre aligha tehet mást a színjáté-

kon kívül, hiszen rövid ideig tart a

megválasztását követõ rivaldafény. 

A látványos és szimbolikus, de valódi

tartalmat nélkülözõ lépések elenged-

hetetlenek az ingadozó szavazók be-

folyásolására, eredmény felmutatásá-

ra. Ha majd sikerül tartósan javítani a

tory imázsproblémán – szól az érve-

lés –, akkor követi pártja is, és lesz

elég idõ a részletes szakpolitikai prog-

ramok kidolgozásához. 

A legutóbbi közvéleménykutatá-

sokban a toryk máris vékonyka elõny-

re tettek szert, igaz, elsõsorban az

„örök harmadikoktól”, az éppen a

konzervatívok gyengélkedése követ-

keztében átmenetileg megizmoso-

dott liberális demokratáktól szerez-

tek (vissza) szavazókat – azokat, akik

elvándoroltak ugyan a toryktól, de a

Labour minden középosztály-csaloga-

tó hízelgése ellenére sem hittek a

blairi hókuszpókuszoknak. Az iraki

háborút egyedüliként ellenzõ és egyes

nagyvárosokban a Labour váltópárt-

jává vált LibDemeknek nem sokat jó-

sol az a felmérés, miszerint Cameront

támogatóik csaknem kétharmada te-

kinti potenciális miniszterelnöknek. 

A zavart jól mutatja, hogy a laikusok

számára is láthatóan alkoholizmussal

küszködõ elnökük, Charles Kennedy,

nemrégiben lemondott posztjáról.

Cameron esélyeit növeli, hogy

mindeközben – a toryk éledezésétõl

függetlenül – az egykor otthon és kül-

földön az európai baloldal csodagye-

rekeként istenített Blair is meggyen-

gült saját pártjában. Már 2003-ban is

csak kínkeservesen sikerült kikénysze-

rítenie a frakciófegyelmet a pártnak az

iraki háború kapcsán lázadozó balol-

dalával szemben, nemrég pedig a ter-

rorcselekmények megelõzése érdeké-

ben beterjesztett, a szabadságjogokat

megkurtító törvénymódosítások

ügyében szenvedett megalázó veresé-

get a miniszterelnök. S a frakció back-

bencherjeinek felkelése nem ért véget:

Blair konok ellenállásba ütközik az is-

kolareformmal és a társadalombizto-

sítással kapcsolatos liberalizációs el-

képzelései kapcsán, az újabb veresé-

gek pedig bukásához is vezethetnek.

Ugyan rég bejelentette, hogy a követ-

kezõ választásokon már nem õ kíván-

ja csatába vezetni a Labourt, nyilván

maga akarja megválasztani távozásá-

nak pillanatát, amikor is átadná a kor-

mányrudat kijelölt utódának, Gordon

Brown pénzügyminiszternek.

ELTÛNÕ TÖRÉSVONALAK

Egyre valószínûbb tehát, hogy a Mun-

káspártnak ismét számolnia kell a

konzervatívokkal, s Blair, illetve utód-

ja emberére talált kihívójában. Ez szó

szerint is értendõ: Cameron tûnik az

elsõ olyan konzervatív pártvezérnek,

aki lelkileg és politikailag fel tudta

dolgozni a „blairizmust” és a minisz-

terelnök agresszív támadása helyett

inkább ellopja annak legjobb ötleteit

– épp ahogy Blair tette a torykkal a ki-

lencvenes évek közepén. Akkor a

Labour gyakorlatilag sutba dobta ide-

ológiáját, hogy megválasztható le-

gyen: Blair a thatcherizmus továbbfej-

lesztésének ígéretével gyõzött. David

Cameronnak most a siker érdekében

meg kell mutatnia, hogy profibban te-

szi ugyanazt, amit jelenleg a Munkás-

párt.

Más lehetõsége nemigen van, hi-

szen Nagy-Britanniában a még pár év-

tizede is meghatározó osztálykonflik-

tus erõsen halványulóban van, más

nagy politikai-kulturális törésvonal

pedig nincs. A kilencvenes években

Blair színrelépésével a Munkáspárt

meghódította a középosztály jelentõs

részét. Ellenben a toryk – hagyomá-

nyosan az establishment pártja – a

legutóbbi választásokon éppen a sze-

gényebb rétegekben könyveltek el né-

mi elõrehaladást, miközben veszítet-

tek vonzerejükbõl a magasan iskolá-

zottak és a magas jövedelmûek köré-

ben. Jellemzõ az is, hogy a vezetõ po-

litikusok pedigréje immár szinte sem-

milyen hatással nincs a választói pre-

ferenciákra: Blairhez hasonlóan

Cameron is a neves angol elitiskolák

növendéke; a felmérések szerint még-

is hitelesebb a „plebs” felé történõ

konzervatív nyitásban, mint egykori

versenytársa a pártvezetésért folyta-

tott tavalyi küzdelemben, Dave Davis,

aki szerényebb családi háttere miatt

erre elméletileg esélyesebb lehetett

volna.

A posztmodern médiapolitika te-

hát David Cameron személyében elér-

te az egykor arisztokratikus brit kon-

zervatív pártot is. Kérdés, mit csinál

belõle. – BENKÕ LEVENTE CSONGOR

t é m a
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UFi: Manapság sokan hivatkoznak az

egyházi gimnáziumban szerzett érettsé-

gire. Számodra ez elõnyt jelentett vagy

inkább hátrányos volt?

P.CS.: Nem tudom, hogy most mennyire

divat erre hivatkozni, a rendszerváltozás

idején számomra jó ajánlásnak bizonyult.

Elsõre a szállodaiparban akartam elhe-

lyezkedni. Rögtön felvettek, mert tudták,

hogy nem csak tanulni kellett ott, de

megfelelõ erkölcsi nevelést kapott min-

den diák. Ezt nagyon értékelték. Akkor

még nem volt pártállás, mindenki de-

mokrata volt. Az elsõ pofonokat meg-

kaptuk ott, a szó szoros értelmében is,

szóval felkészített az életre. Második osz-

tályban abba akartam hagyni, nem sze-

rettem. Nem volt jó tanulmányi átlagom,

ha elengednek, elkallódtam volna. A ne-

velésen nagyobb hangsúly volt. Ügyeltek

arra, hogy a keresztény indíttatású fiata-

lokat akkor is felkarolják, ha kevésbé vol-

tak jó tanulók. Így én is megmaradtam

keresztény, konzervatív gyereknek.

UFi: Szóval nem volt a gimnázium a libe-

ralizmus fellegvára?

P.CS.: Nem, nem volt, de én azóta a szín-

házban találkoztam azzal a fogalommal,

hogy keresztény, nemzeti-liberális. Ezt el

tudom fogadni. Ezen a terepen nekem

muszáj liberálisnak is lennem.

UFi: Azért Eperjes Károly is ezt a hivatást

választotta, mégis kifutna a világból, ha

a nevét egy lapon látná leírva a liberaliz-

mussal.

P.CS.: Számomra az elfogadást jelenti el-

sõsorban. A színházban, a színpadon

fontos a másság bemutatása. Egyébként

a színész társadalomban más a csengése

a másság tiszteletének, elfogadásának,

mint az átlagos munkahelyi környezet-

ben. Egészen másképp kezeljük a másság

mindenféle formáját. De, hogy világos

legyen, én a színházat papságnak képze-

lem, nap mint nap áldozunk Thália

templomában. Itt is a jóságot és a szere-

tetet kell megmutatni. Ebbe nem tarto-

zik bele, hogy levetkõzzek a színpadon,

de ha a szerep megkívánja…

UFi: Az Arany János Színház stúdiójában

konkrétan levetkõztél.

P.CS.: Frank Wedekind Tavasz ébredése

címû darabját próbáltuk. Ezt mindig

elõveszik fiatal pályakezdõknél. A törté-

net egy század eleji, német, vallási alapú

katonai középiskolában játszódik és a

hirtelen jött szexuális forradalom prob-

lémáját járja körül, az ébredõ nemiséget,

a maszturbálás bûnét. A darabban

adott egy fiú, aki önmaga lelkiismereté-

vel küszködve maszturbál. Ezt a szerepet

pedig én kaptam meg. Nem tudtam mit

kezdeni vele. Talán akar tõlem valamit a

rendezõ? – ez járt a fejemben. Nagyon

zavarban voltam, aztán az jutott eszem-

be, hogy polgárpukkasztásként beme-

gyek, tessék itt van. Azt vettem észre,

hogy ott ülök tizenöt társam elõtt mez-

telenül, mindenem összement parányi-

ra. De valami történt. Megszabadultam

valamitõl. Nem volt jó érzés, de kellett.

Avignonban, a színházban észrevettem,

hogy mi az a mûvészet. Tetszett a taps

és a siker. De azt is láttam, hogy aki du-

dás akar lenni, pokolra kell annak men-

ni. Nem vesztettem el a tartásomat, a hi-

temet, az elveimet, de nagyon sok min-

denben megváltoztam. Az érettségi

után keresztbe kaszáltam az éjszakát.

UFi: Már a középiskolás években tudtad,

hogy színész szeretnél lenni? 

P.CS.: Esztergomban voltak színpadi elõ-

adásaink. Emlékszem, az Elefánt és a kis

pocok címû örökbecsû dalt adtuk elõ

gregorián, heavy metal, tûzoltó zenekar

modorában. Ennek a produkciónak vol-

tam a konferálója és egy triangulummal

bohóckodtam. Ekkor megéreztem a si-

kert. Tetszett amit csinálok, de még a

papi pálya is esélyes volt. Érdekes, hogy

ezen elõadás közben döntötte el Pély

Barna is, hogy õ meg énekes lesz. A má-

sik lökést az adta, amikor a magyartaná-

runk, Gärtner Júlia tanárnõ kazettán le-

játszotta Latinovits Zoltán elõadásában

azt a verset, amit épp elemeznünk kel-

lett. Az összes verset megtanultam. Utá-

na sokáig ebbõl éltem. Ekkor már adott

volt, hogy a színmûvészetire jelentke-

zem. 

Abban az idõben két jelentkezési la-

pot kellett küldeni a rendszerváltozás
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Pindroch Csaba színmûvész vall a liberalizmusról, 

a magánélet sérthetetlenségérõl és a sztárok listázásáról

Nem akarok eszköz lenni
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zavarodottsága miatt. Az elsõben még

fel kellett tüntetni – mert elõnyt jelen-

tett, hogy apád, anyád ellenálló, vagy

legalább MSZMP-tag. Aztán ezt vissza-

dobták, hogy már nem szempont, és

kérnek egy másikat. Ennek köszönhetõ-

en én kétszer is felvételizhettem egy év-

ben a színmûvészetire. Kétszer rúgtak ki.

Megsértõdtem és alámerültem a siófoki

éjszakában. 

UFi: Mi volt az érettségi és a fõiskola há-

rom éves átkötésének konklúziója?

P.CS.: Az, hogy a pénzért nem kapod

meg, azt amire igazából vágysz. A napi

ötven forintos zsebpénzbõl lett napi tíz-

ezer, két kézzel szórtam. De már akkor,

szállodai portásként azon kaptam ma-

gam, hogy a hajnali Balaton partján ver-

seket üvöltök az éjszakába. Azért érde-

kes is volt a sok pénz, az alvilági figurák,

akikkel érdemes volt jóban lenni, cseré-

be vigyáztak ránk. Aztán elkezdtem a

stúdiót, ami azt jelentette, hogy három

év gazdagságból hét év nagyon komoly

csóróság lett, de ott maradtam a szín-

házban és egy évre rá felvettek a fõisko-

lára. Utána a Kamara Színházba szerzõd-

tem öt évre, most harmadik éve vagyok

a Vígszínháznál. 

UFi: A bennem bujkáló Lakat T. Károly

mondatja ki velem, hogy te tulajdon-

képpen  sztár vagy. A Best magazin né-

pes olvasótábora a nevedet a Valami

Amerika címû film óta ismeri. Te hon-

nan eredezteted a szélesebb körû elis-

mertségedet?

P.CS.: Az biztos, hogy Herendi Gábor

filmje, a Valami Amerika alapozta meg,

de a filmmel egy idõben ment egy na-

gyon kedvelt sörreklám is, amivel sokat

szerepeltem a képernyõn, tudod, az az

öngyilkosos, nem ugrunk le egy sörért?-

szlogenes. Aztán jött a Kontroll, majd –

aminek nem nagyon örültem – a ma-

gánéleti ügyeimmel elfoglaltam a társa-

sági újságok címlapjait is. Szóval abban

az idõben nagyon komoly dózisban ka-

pott engem a közönség. 

UFi: A kedvesed Verebes István lánya

lett. Errõl cikkeztek a lapok?

P.CS.: Igen, de nem akarok ebbe bele-

menni. Az ember magánéletén ne csám-

csogjanak. Még idõben sikerült a lavinát

megállítanunk. Direkt nem mutatko-

zunk együtt, nem megyünk el sztárpar-

tikra. Talán épp négy éve, a Best maga-

zin nyitó bulija volt az utolsó, amire el-

mentünk. Azóta egyszer, egy lovaglás al-

kalmával találkoztam Ómolnár Miklós-

sal, a lap fõszerkesztõjével, aki teljesen

elfogadta, hogy mostanság távolságtar-

tóbb akarok lenni. Persze pályám elején

fontos volt, hogy az anyukám olvassa,

lássa, mire vitte a fia. Meg azt hittem na-

ivul,  az újságírók arra kíváncsiak, hogy

hogyan látom a világot, mirõl mit gon-

dolok. Nem akarok eszköz lenni a pél-

dányszámnövelési-harcban. Volt egy

sajnálatos eset, amikor elloptak tõlem

egy drága szponzori autót. Kártérítés-

ként le kellett az árát dolgoznom a mé-

diában. Sokan segítettek, lehetõséget

adva arra, hogy az interjúban beszélhes-

sek errõl az ellopott autóról, egy ilyen

márkájú autóban ülve fényképeztek,

szóval sikerült kikerülnöm egy több mil-

liós veszteséget.

UFi: Nem érzed hátrányát annak, hogy

elhárítod a közfigyelmet? 

P.CS.: Épp ellenkezõleg. Sokakban van

irigység, mert azt gondolják, hogy ha

futtat a média, akkor biztos nagyon gaz-

dag vagyok. Meg úgy látom, hogy aki

sokat szerepel, az vagy kifejezetten ma-

gamutogató ember, vagy olyan szpon-

zori szerzõdés köti bizonyos multikhoz,

hogy köteles villogni. Van egy hosszú

sztárlista, ez alapján keresgélnek a nagy

cégek. Nagyon komoly pénzeket szakít-

hatnak azok, akik vállalják a feltételeket. 

UFi: Téged hányadik helyen jegyeznek a

listán?

P.CS.: Ma már nem vagyok rajta. Koráb-

ban nagyon elõkelõ helyen álltam. Úgy

mûködik az egész, hogy ha tévémûsor-

ban szerepelsz, akkor az adott héten

megugrik az ázsiód. A színházi munka

így nem mérhetõ. Az ottani közönség

egy szubkultúra, kicsi a metszete a „té-

véfogyasztók” körével. Egy sikeres rek-

lámszereplés után sem jön visszajelzés a

színházlátogatók körébõl, nem várnak

meg emiatt az elõadás után. Az új kele-

tû sztárok inkább a kereskedelmi televí-

ziók árucikkei. 

UFi: Színházi emberek, Kern András, Ba-

jor Imre, Stohl András – hogy másokat

ne említsünk – már leigazoltak valame-

lyik csatornához. Próbáltak téged is be-

cserkészni?

P.CS.: Volt megkeresés, egyszer ki is pró-

báltam az egyik reggeli mûsor vezetését.

Nem feleltem meg, éreztem, hogy ez

nem az én világom. Persze meg lehetne

tanulni, csak én nem akarom. Mindezek

mellett jólesett, hogy akarnak engem.

Stohl Buci – amikor nagyon erõsen tá-

madták, hogy a tehetségét aprópénzre

váltja – azt mondta nekem, hogy õ ak-

kor is csinálná, ha nem fizetnének érte

ennyit, mert szereti. Liptai Klaudiának is,

aki osztálytársam volt, bejön ez a mûfaj.

Számomra ez érdektelen. A magam elvá-

rásainak sem tudtam volna megfelelni.

UFi: A színészeknek az elõadás után kez-

dõdik a szabadidõ, ami vastagon bele-

nyúlik az éjszakába. Több sorstragédia is

mutatja, hogy ez veszélyes üzem. Nem

tartasz az önpusztítástól?

P.CS.: Súlyos alvásdeficitem van. Dél-

elõtt alszom. Régebben belecsúsztam az

italozásba is, de amióta együtt vagyok a

párommal, azóta nincs ilyen. Szigorúan

fog. Csak a cigaretta, amivel még le kell

állni. Szóval nincs semmiféle narkoti-

kum az életemben. De nagyon nehéz a

sikert feldolgozni, könnyen el lehet száll-

ni. Én például úgy kerültem a Valami

Amerika címû filmbe, hogy a kiszemelt

fõszereplõ elcsúszott a narkó irányába,

pedig nagyon tehetséges volt. Amikor

alá kellett volna írnia a szerzõdést, épp

akkor kattant egyet, szóval vállalhatat-

lanná vált. Szerencsém volt, Herendi kör-

nyezetébõl hárman is engem ajánlottak. 

UFi: Feltegyem a sablonkérdést a végén?

P.CS.: ???

UFi: …mi a szerepálmod? 

P.CS.: Ja, a Don Quijote.

– AMBRUS BALÁZS



ranco halála után a diktatúrából

a demokráciába való békés átme-

netnek az egyik feltétele volt,

hogy minden érdekelt fél szempontjait

figyelembe véve fogalmazzák meg a spa-

nyol állam tartományainak alaptörvé-

nyeit. Ezért az alkotmány megszövege-

zõi kétféleképpen bõvítették a tartomá-

nyok statútumát: az ún. gyors út a nem

történelmi hagyományokkal rendelkezõ

országrészeknek jutott, az ún. lassú út

pedig a történelmi múlttal büszkélke-

dõknek, például Katalóniának, Baszk-

földnek és Galíciának. A fenti megoldás-

sal a spanyol alkotmány létrehozói a

többi tartományt is részesíteni akarták a

történelmi országrészek hatásköreinek

kiváltságaiból. Ezzel viszont megterem-

tették a tartományok közötti vetélke-

dést: a történelmi tartományok ragasz-

kodtak a többihez képest kialakult kü-

lönbségek megtartásához, míg az újab-

bak a történelmi autonómiák kiváltsá-

gait tekintették elérendõ célnak. Az

1981-ben megkötött ún. autonóm pak-

tum értelmében a nem történelmi tar-

tományok fokozatosan szerzik meg az

elérendõ újabb hatásköröket.

Nyíltan kirobbant az ellenségeskedés

az Aznar-kormány és a baszk tartomány

között, amikor a függetlenségre törekvõ

baszk terrorszervezet, az ETA terveinek

keresztülhúzására Juan José Ibarretxe, a

baszk tartomány miniszterelnöke, 2002-

ben kidolgozta saját autonómia-terve-

zetét. A tendencia elharapózásától tartó

kormányfõ úgy reagált, hogy a 2003 vé-

gén hozott törvény értelmében börtön-

büntetéssel sújthatóak azok a szemé-

lyek, akik a Cortes, a madridi parlament

hozzájárulása nélkül népszavazást ren-

deznek az autonómiabõvítésrõl. A kata-

lán hárompárti baloldali kormány meg-

alakulása után 2003 decemberében ez a

kormány is csatlakozott Ibarretxe nem

sokkal korábbi bejelentéséhez, így már

õrá is vonatkozott a fenti btk-

módosítás.

José Luis Rodríguez Zapatero 2004

áprilisában megalakult új szocialista kor-

mánya is érezte a veszélyt, és megpró-

bálta kézben tartani az eseményeket.

A katalán parlamentben egy ideig teljes

egyetértés honolt a statútum ügyében,

aztán a helyi néppárt visszatáncolt, és a

fenti idõpont után megkezdõdött a sta-

tútum ellenfelei és támogatói közötti

bonyolult taktikai küzdelem. A madridi

parlamentben ugyanis a statútumok el-

fogadása kétharmados többséget igényel,

ezért a jobboldal semmiképpen nem fog

belemenni a statútum elfogadásába.

Nem kicsi a tét. Amennyiben nem tud

megállapodni sem a kormány, sem a

négy katalán párt a katalán statútum-

ban, mindkét félnek súlyos politikai kö-

vetkezményekkel kell szembenéznie. A

Néppárt pedig kimondva-kimondat-

lanul az ország egyben tartását tûzte ki

célul, és a médiában is összpontosított

támadást intézett a tervezet, de fõleg

Katalónia ellen. Megkezdõdött a bonyo-

lult politikai sakkjátszma is. A Néppárt-

nak sikerült szövetségesre találnia a szo-

cialista párton belül a hadügyminiszter-

ben, és az egyik legbefolyásosabb tarto-

mányi vezetõben, miközben a szocialis-

ták sikertelenül próbálták megosztani a

jobboldali formációt. Ezért Zapatero

úgy próbálta menteni a helyzetet, hogy

január végén sikeres különalkut kötött a

mérsékelt nacionalistákkal: a nyíltan

függetlenségpárti katalán köztársaság-

pártiak ezzel elvesztették addigi irányító

szerepüket, és Zapatero egy idõre felléle-

gezhetett.

Különös hangsúlyt kapott ez a ku-

lisszák mögötti és nyílt pengeváltásokkal

egyaránt tarkított politikai csatározás,

amikor tavaly szeptember elején a leg-

nagyobb katalán gázszolgáltató cég, a

Gas Natural bejelentette vételi szándé-

kát a legnagyobb spanyol energiaszol-

gáltató vállalatra, amely többek között

négy spanyol atomerõmûben is érde-

kelt. A katalán munkaadók szövetsége

tavaly decemberben kijelentette, hogy a

statútum körül kialakult huzavona már

árt a lendületesen fejlõdõ katalán gazda-

ságnak. Ehhez az állásfoglaláshoz csatla-

kozott a baszk testvérszervezet is. A spa-

nyol munkaadók még nem nyilatkoztak.

A hadsereg az elmúlt évben többször

adott hangot nemtetszésének. Idén ja-

nuár elején az egyik magas rangú kato-

natiszt kifejezetten a testületen belül

uralkodó rossz hangulatra hivatkozva

azt üzente a statútumról tárgyaló kata-

lán pártoknak, hogy a fegyveres erõk

feledata az alkotmány betartása és be-

tartatása. Azaz kiálltak Spanyolország

egysége mellett. I. János Károly király

ugyancsak ebben a szellemben nyilatko-

zott több alkalommal. 

Az eredeti tervek szerint februárban

tûzik napirendre a statútum elfogadá-

sát, ha a felek meg tudnak egyezni. Ha

nem, Spanyolország újra a nemzetközi

figyelem középpontjába kerül. 

– SOBIESKI TAMÁS
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Tovább bonyolódik a spanyolországi autonómia-bõvítések

helyzete: a madridi parlament tavaly februárban meggyõzõ

többséggel utasította el a baszk tervezetet, jelenleg a spanyol

és katalán pártok lázasan egyeztetnek egymással a katalán

autonómia-tervezetrõl. A 2004. március 11-i madridi me-

rényletek, és az utána közvetlenül tartott választások óta

csak mind jobban elmérgesedik a viszony a katalán tarto-

mány és a spanyol politikai élet bizonyos csoportjai között. 

Vajúdó Spanyolország

F
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ZUSCHLAG JÁNOS

Tudom, tudom

Zuschlagról vagy jót,

vagy semmit. Ha

most hirtelen semmi

jó nem is jut róla

eszünkben, azért

megragadnánk az alkalmat, hogy né-

hány félreértést tisztázzunk.  Annál is in-

kább érezzük ezt kötelességünknek, hi-

szen a Zuschlag Jani a szemünk elõtt nõt-

te ki a fehér zokniját az egyetemen. Tehát

nem igaz az az alattomos pletyka, hogy a

Jani az egyetem alatt elõszeretettel me-

sélt és hangosan röhögött a zsidó vicce-

ken. Sõt az sem igaz, hogy annak idején

1998-ban, amikor a 21 éves Zuschlag Já-

nost megválasztották parlamenti képvi-

selõnek és a TV kiment a koleszba ripor-

tot csinálni az ifjú titánnal, akkor a Jani

kétségbeesve rohangált a haverokhoz

könyvért, hogy mégis legyen egy kicsit

bölcsészesebb a szoba. Sajnáljuk, hogy

ezek a rosszindulatú pletykák elterjedtek,

de úgy gondoljuk, az ex-képviselõ úr egész

pályafutása a legjobb cáfolat ezekre.

Elõnye: zuschlag@parlament.hu

Hátránya: offline

KOMÁSSY ÁKOS

A FIB elnöke régóta ké-

szült a baloldali ifjúság

vezetésére. A gimnázium

után ezért a közgázt  mellõzve a jó nevû

Western Maryland College Budapest po-

litika-tudomány szakos hallgatója, majd

egy bécsi kiruccanást követõen, négy év

felsõoktatási tapasztalattal a háta mö-

gött már szerez is egy egyetemi diplo-

mát. Grata. Persze a tévés Hortobágyi

Éva fia közben aktívan politizál, elõször

BÖX-öl, majd FIB-ezik. Az egyetem alatt

megszerzett kutatási ismereteit kama-

toztatva  – kutatási területei: Nyugat-

Szahara, Kongói DK, Apartheid, összeha-

sonlító választási rendszerek – kerül

2003-ban Medgyessy Péter mellé szemé-

lyi titkárnak. Természetesen megbízási

szerzõdéssel, 490.000 Ft havi apanázzsal.

Természetesen cáfolnunk kell azokat a

rosszindulatú pletykákat, hogy

Komássynak bármi köze lenne a kakaó-

biztos számítógép-bizniszhez vagy éppen

a Miniszterelnöki Hivatalnak dolgozó

HaiSystems Informatikai Kft-hez. Ehelyett

Komássy egész mást csinál, legutóbbi hí-

reink szerint például a biztonságos szex-

hez való jog gyakorlati érvényre juttatá-

sáról tárgyalt Rácz Jenõvel és Arató Ger-

gellyel. Reméljük, közös nevezõre jutottak 

Elõnye: Nyugat-Szahara

Hátránya: Magyarország  

ÚJHELYI ISTVÁN

A FIB korábbi elnöke, az

MSZP alelnöke Berettyó-

újfaluról érkezett a ma-

gyar politikai mainstreambe. Jelenleg

nemcsak a pártmunkát, hanem a kor-

mányzati felelõsséget is magára veszi, õ

ugyanis a Gyurcsány-kabinet gyermek-,

ifjúsági- és népesedéspolitikai kormány-

megbízottja. Ezenkívül természetesen

van nagyon sok postás ismerõse is, akik

felhívják, ha van valami gubanc a faxok-

kal. Ilyenkor hívja a sajtót és velük is

megosztja a problémákat.  Egyébként Új-

helyi István az a ritka politikusalkat, akin

nem fog az idõ vasfoga, nyilatkozatai

idõtállóak: „Egy banánköztársaságban

értelemszerû, hogy a hatalom akarja

megmondani még az esti mese címét is.

Egy demokratikus államban azonban

mûködnie kell a hatalmi önkontrollnak a

közszolgálati csatornák felügyelete kap-

csán. Hozzáteszem, az elmúlt négy év in-

kább egy banánköztársaságra hasonlí-

tott, mint egy demokratikus államra.”

(Hetek, 2002. június 7.)  

Elõnye: népesedés-politikus

Hátránya: fax

MESTERHÁZY ATTILA  

A Gyermek-, Ifjúsági és

Sportminisztérium politi-

kai államtitkáráról mind-

járt az elején szeretnénk egy, a közgáz

„egyetemi legendáriumában” keringõ

pletykát cáfolni. Nem igaz, hogy annak

idején szélsõjobbos nézeteket vallott, sõt

az sem igaz, hogy a 2002-es kormányvál-

tás elõtt kilincselt volna állásért a  Orbán

„gonoszboszorka” Viktor Kabinetirodá-

ján. Nem is tudjuk hogyan kaphattak

szárnyra ilyen hírek, ezek is a közállapota-

ink szörnyûséges viszonyait jelzik. Sajnál-

juk. Mesterházy ugyanis egy talpig úriem-

ber, aki saját bevallása szerint politikai pá-

lyája alatt megtanulta szeretni az embe-

reket, szeret fallabdázni és motorozni. A

közgázon kialakult az a képessége, hogy

rövid idõ alatt rengeteg sok mindent

meg tud emészteni. Elõfordult vele, hogy

elkezdett este nyolckor tanulni, reggel

nyolcra befejezte, úgy ment be az egye-

temre kilencre vizsgázni. A fehérbort tisz-

tán szereti, a vörösbort meg piszkosul…  

Elõnye: Harmadik Hullám

Hátránya: parttalan

– N. T. 

Ahogy a mondás tartja, akinek van szíve, az fiatalon

baloldali, hisz az osztó igazságosságban, meg a jóléti rend-

szerváltásban. Sõt a bátrabbak piros dzsekibe bújnak,

aláírást gyûjtenek és kampányolnak is, ha kell. Így voltak

ezzel a alább  következõ barátaink is. Sõt, nekik még olyan

szerencséjük is volt, hogy tapasztalataikat, tudásukat ka-

matoztatni is tudják. Sokukról méltatlan pletykák kerin-

genek. Ezeket is szeretnénk cáfolni. Lássunk csodát.  

Fiatalok és baloldaliak
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arinthy Frigyes egyik kevésbé

ismert mûvében, a Minden

másképpen van címû

elbeszélésgyûjteményben így ír: „An-

nak bizonyításául, hogy a Földgolyó la-

kossága sokkal közelebb van egymás-

hoz, mindenféle tekintetben, mint

ahogy valaha is volt, próbát ajánlott fel

a társaság egyik tagja. Tessék egy akár-

milyen meghatározható egyént kijelöl-

ni a Föld másfél milliárd lakója közül,

bármelyik pontján a Földnek – õ foga-

dást ajánl, hogy legföljebb öt más

egyénen keresztül, kik közül az egyik

neki személyes ismerõse, kapcsolatot

tud létesíteni az illetõvel, csupa köz-

vetlen ismeretség alapon.” A zseni évti-

zedekkel a tétel bizo-

n y í t h a t ó s á g a

elõtt ráérzett

arra a jelen-

ségre, amit

ma a hálózat-

tudomány six

degrees of sepa-

ration-nek, hatlé-

pésnyi távolságnak

nevez. Vagyis elméle-

tileg a világon bárkit

elérhetünk hat szemé-

lyes kapcsolaton ke-

resztül.

1994-ben amerikai diákok kitaláltak

egy játékot, amelynek az volt a lényege,

hogy Kevin Bacon színész nagyszámú

filmjein keresztül a legtöbb hollywoodi

színésszel kapcsolatban áll. A diákok

elkezdték feltérképezni a filmsztárokat,

és kiderült, hogy két-három kapcsola-

ton keresztül minden hollywoodi szí-

nész elérhetõ. Az általuk létrehozott

internetes adatbázis arra világított rá,

hogy az internetet a társadalom feltér-

képezéséhez is fel lehet használni. Az

ezt kutató hálózatok tudománya,

melynek egyik legfontosabb, világhírû

képviselõje a magyar Barabási Albert-

László, ma óriási lehetõségek elõtt áll.

TÜKRÖM, TÜKRÖM

A korábban kizárólag tudományos-ka-

tonai célt szolgáló internet az elmúlt jó

egy évtizedben az emberiség megdöb-

bentõ méretû tudásközpontjává vált.

A fejlõdés nem állt meg ezen a szinten.

A tömeges felhasználás, a tárhelyek

bõvülése, a növekvõ sávszélesség ah-

hoz vezetett, hogy a világháló egyre in-

kább a valódi társada-

lom virtuális tükre, a

világ nullákból és

egyesekbõl álló lenyo-

mata lesz. Így a net tudo-

mányos, tudásközpont

szerepe mellett most meg-

jelent a világháló szociális, társadalmi

funkciója is. Ez új kutatási területet ho-

zott létre a társadalomtudományok

számára. Az ember társas lény, élete

során barátaiból, ismerõseibõl és  üz-

letfeleibõl kapcsolati hálókat hoz létre.

Ha a társas kapcsolatok megléte alap-

vetõ emberi igény, akkor a mindennap-

jainkban egyre nagyobb szerepet ját-

szó virtuális térben is eljött az ideje a

személyes hálózatoknak. Barabási sze-

rint a hálózatok a körülöttünk lévõ vi-

lág egy új arcát mutatják meg. Azt jel-

zik, hogy a kapcsolatok sokkal inkább

meghatározóak lesznek az új évszázad-

ban, mint amennyire az emberek több-

sége ma erre felkészült. A hálózatok tu-

dományán keresztül egy most születõ

forradalomnak vagyunk a tanúi, mely-

nek során a tudósok felfedezik, hogy a

hálózatok minden különbözõ tudo-

mányágban jelen vannak, az informati-

kától kezdve a biológián és a szocioló-

gián át egészen a közgazdaságtudomá-

nyig.

A valódi élet és a társadalmi kapcso-

latrendszer virtuális tükrének tekinthe-

tõek az internetes közösségi oldalak is.

Ezek önálló tartalommal nem is bír-

nak, az oldalt alkotó közösség egyes

tagjai, azok interakciói jelentik magát a

tartalmat. A saját profillal, adatlappal,

feltöltött képekkel rendelkezõ tagok a

Skype, RSS feed, DC, iwiw, fwd, blog: a negyven éven fe-

lülinek valószínûleg nem mondanak sokat ezek a szavak,

hacsak nem informatikus az illetõ. Bár Magyarország az

internethasználat terén még mindig le van maradva az

európai átlagtól, a nagy ütemben növekvõ új felhasználói

tábor a gyorsuló fejlõdés miatt rögtön a világháló leg-

újabb fejleményeibe és eseményeibe kapcsolódhat be.

K

Közösségi hálózatok az interneten

Ismerõsnek jelölt
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rohamosan bõvülõ felhasználói körben

megtalálhatják ismerõseiket, és egy-

mást kölcsönösen bejelölve kiépíthetik

saját ismeretségei hálózatukat. Ezek-

nek a hálózatoknak az összessége hosz-

szú távon azt eredményezheti, ami ko-

rábban elképzelhetetlen volt: elkészül-

het a társadalmi háló, az emberi kap-

csolatok térképe.

Hogy min is alapul a virtuális hálózat?

Balázs Géza, a BME Szélessávú hírközlés

és Villamosságtan Tanszékének munka-

társa elmondta, az internetet eredetileg

centralizált modellre tervezték. Az egy-

központú rendszer viszont a csomó-

pont sérülésével összeomolhatott vol-

na, ezért elvetették ezt a tervet. Végül a

decentralizált modell valósult meg: a

net kisebb-nagyobb csomópontok há-

lózatából áll, amely az alternatív kap-

csolatok rendszere miatt egy-egy cso-

mópont kiesésével is mûködõképes tud

maradni. A hálózat adaptálódik a meg-

változott viszonyokhoz. A világháló így

relatív stabil alapot teremt a közösségi

hálózatok kialakításához.

ÉS TÉNYLEG A RÉSZVÉTEL A FONTOS

Az új hálózati elméletek kulcsszava: a

részvétel. A korábban spontán módon,

megzabolázhatatlanul növekvõ inter-

neten épp, hogy csak fogást találtak a

szabályozni kívánó erõk, de a világháló

most újra kibújt a szorításból. Az inter-

net személyes véleménynyilvánításra

ad lehetõséget, egyrészt a honlapok és

a fórumok révén, másrészt a blogok

útján. A blogok személyes naplók,

amelyeken keresztül a blogíró saját né-

ven vagy álnéven adhat hírt magáról,

de elmondhatja véleményét a világról,

vagy megoszthatja tudását az érdeklõ-

dõkkel. A magánélettõl kezdve a hob-

bikertészeten át a politikai állásfoglalá-

sig, hírekig és pletykákig minden elõ-

fordulhat. A blogok és hasonló fóru-

mok együttese a blogoszféra. Walter

Mossberg, a Wall Street Journal publi-

cistája szerint a blogok személyes újsá-

gok, amelyek segíthetnek újjáéleszteni

a halódó nyilvánosságot. A szubjektu-

mok tömege olyan online nyilvánossá-

got alkot, amit nem lehet ellenõrzés

alatt tartani. Ez a nyilvánosság hírek,

kommentárok, párbeszédek, szubjek-

tív gondolatok összességét jelenti, ami

olyan sokszínû és szerteágazó, mint az

„igazi” emberi kommunikáció.

A korábban a nethasználók elidege-

nedésével, passzivitásával foglalkozó el-

méletek mára érvényüket vesztették a

kommunikációs forradalom miatt. Tíz

évvel ezelõtt Robert Putnam „Egyedül

bowlingozni” címû tanulmányában a

hanyatló civil aktivitást még a tévézés

és az akkor elterjedõ internet bûneként

rója fel. Putnam és követõi az elmúlt

években valószínûleg felülvizsgálhatták

álláspontjukat. Az amerikai Pew

Internet Project által végzett kutatások

azt mutatják, hogy az online felhaszná-

lók világát mély társadalmi aktivitás jel-

lemzi. A netezõk közösségekbe tömö-

rülnek, petíciókhoz csatlakoznak, egy-

szóval részt vesznek a közéletben. Az új

aktivitás alapjaiban változtathatja meg

a politikát: a közélet szereplõi folyama-

tos visszacsatolást kapnak tevékenysé-

gükrõl, így nõ a felelõsségük is (egyéb-

ként Nyugaton egyre több politikus

hoz létre saját blogot, ahol a blo-

golvasók kommentálhatják írásaikat).

A közösségi szervezõdés, ami az embe-

ri lét egyik alapvetõ szükséglete, az

internet világában korlátlanul, ellenõr-

zés nélkül folyhat tovább. 

Ez a szervezõdési „boom” pszicholó-

giai okokra is visszavezethetõ. Shane

Bowman és Chris Willis a kapcsolati

hálókról szóló, We Media címû köny-

vében a következõ emberi igényeket

sorolja fel a részvétel okaiként: elsõ-

ként maga a részvétel érzése, az, hogy

mi is egy esemény alakítói között lehe-

tünk. Emellett a közösséghez tartozás

is elemi emberi igény, ami a maga vir-

tuális módján teljesülhet a világhálón.

Az önbizalom építése (önmagunk és

véleményünk felvállalása), az önképzés

(új ismeretek és tapasztalatok szerzése

a kollektívumtól), a híradás magunkról

és másokról, valamint a szórakozás le-

hetõsége is fontos szerepet játszik a kö-

zösségek kialakulásában. Végül az alko-

tás folyamata: a semmibõl teremtés

öröme, az önkifejezés igénye – ezek

együtt alkotják a hálózati részvétel

pszichológiai indítékait.

ÖNKÉNT ÉS TANULVA

A közösségi hálózatok másik alapfogal-

ma az önkéntesség. A résztvevõk ön-

zetlenül, anyagi érdektõl mentesen

osztják meg egymás között a tudást, az

információkat. A kölcsönösség elve is

megváltozik: „Én segítek neked, bár le-

het, hogy te nem tudsz nekem segíteni

– viszont egy harmadik személy talán

igen. Te pedig majd neki lehetsz a se-

gítségére”. Mindenki hozzáadja az

Egészhez az általa birtokolt tudást és

javakat, a hasznos vagy szórakoztató
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Wikipedia
közösségi tudástárak egyik

sokat emlegetett példája a

Wikipedia. Az alig néhány

éve létezõ, többnyelvû online lexi-

konban néhány év alatt több százezer

szócikk halmozódott fel. A Wikipedia

egy nyitott, nemzetközi, közösség ál-

tal fejlesztett enciklopédia. Tartalmát

és terjedelmét nem korlátozzák. Bár-

ki létrehozhat, illetve módosíthat

meglévõ szócikket, de a változtatá-

sok, törlések is elmentésre kerülnek.

Így a legvitatottabb témákban is lét-

rejöhet a közös nevezõ, miközben az

elfogadottól eltérõ, egyéni vélemé-

nyek is megtalálhatóak az adott foga-

lomnál. (Viszont jellemzõ módon két

magyar önjelölt szerkesztõt el kellett

távolítani a Wikitõl, mert az õstörté-

netrõl vallott ellentétes felfogásaik

miatt rendszeresen törölték egymás

bejegyzéseit, ezzel használhatatlanná

téve az említett szócikket.)

A

folytatás



linkektõl kezdve a zenéken, dokumentu-

mokon át a képekig. Minél nagyobb a

hálózati kapcsolatok száma, annál

széleskörûbb lehet az információáram-

lás. És mivel minden kapcsolatunkat

egyszerre, idõ és költségek ráfordítása

nélkül elérhetjük, sokkal gyorsabbá válik

az egymás közötti kommunikáció, a

szükséges tudás megszerzése.

Mindezek a jellegzetességek egy újfajta

demokrácia-modell kialakulását is jelzik.

Az újra teret nyerõ személyes és kiskö-

zösségi véleménynyilvánítás áttörheti a

mára erõsen oligarchikussá vált politikai

rendszer falait. Nem kizárt, hogy a nyu-

gati világban most válságjelenségekkel

küszködõ demokratikus rendszert a 21.

században az online közösségek fogják

megreformálni és új életre kelteni. Színes

adalék: Svédországban már létrejött a

Kalózpárt (Piratpartiet), amely a szabad

szoftvert használók és illegális letöltõk

érdekeit kívánja képviselni. A pártnak

már mérhetõ a támogatottsága…

A közösségi hálózatok forradalma

más téren is megváltoztatta a status

quo-t: ha mindenki véleményt alkothat,

lecsökken a véleményformáló értelmiség

(vagyis egy szûk klikk) hatalma. Ha a hí-

rek, információk a közösségi hálózatban

futnak szét a leggyorsabban, a hírt köz-

vetítõ csatornák, a tévék, rádiók és újsá-

gok szerepe is csökken. Az illegális, ámde

mindenki által használt file-megosztó

programok (DC) lényegében tönkretet-

ték a zeneipart. A most terjedõ skype, az

ingyenes internetes telefonálás egyes

elemzõk szerint néhány éven

belül a telefontársaságok

hagyományos szolgálta-

tásainak a végét fogja

jelenteni.

A HÁLÓZAT CSAPDÁJÁBAN

Az éremnek azonban itt is – mint

mindenhol – két oldala van. Ha bekö-

vetkeznek az elõbb említett megráz-

kódtatások, alapjaiban fog megváltoz-

ni néhány tudományos és gazdasági

ágazat. A lakosságból irdatlan mennyi-

ségû pénzt kipréselõ, tõkét és infrast-

ruktúrát felhalmozó, monopol- vagy

oligopol helyzetben lévõ informatikai

és távközlési cégek megrendülése mi-

att nem fogunk sok könnycseppet

hullatni. De az ingyen és könnyedén

hozzáférhetõ tudás elértékteleníti az

ezen a területen dolgozó szakemberek

munkáját is. Ezzel párhuzamosan las-

san keresztet vethetünk az online

szerzõi jog védelmére is. Az ingyenes

letöltésekkel, illegális megosztásokkal

fõleg a szórakoztatóipar járt rosszul. 

A szabad szoftver-mozgalmak, a nyílt

forráskódú rendszerek az informatikai

cégeknek okoznak fejfájást, bár a fel-

használók ezzel is jól fognak járni. 

A média intézményeinek is gyorsan vá-

laszt kell találniuk az internetes hírköz-

lés kihívásaira. A nyomtatott sajtóter-

mékek példányszáma így is évek óta

csökken, és ez a tendencia egyre erõ-

sebbé válhat a terjedõ inter-

nethasználat miatt.

Az egyes embereket az adatvédelem

kérdése érintheti érzékenyen. Egyre

több helyen regisztráljuk magunkat,

egyre több adatunkat tárolják a világ-

hálón. A keresõprogramok a név

alapján összegyûjtik az adott

nevet tartalmazó honlapo-

kat. Így összerakható az il-

letõ profilja, akár

szeretné, akár

nem. A törvény

alapján a személyes és érzékeny adato-

kat külön-külön kell tárolni és nem le-

het összekapcsolni az adattárakat. De

ha önként adjuk meg elérhetõségünket,

adatainkat a legkülönfélébb honlapo-

kon, akkor ne csodálkozzunk az esetle-

ges kellemetlen következményeken.

A JÖVÕ ELKEZDÕDÖTT?

Az internetes közösségi hálózatok még

csak most vannak kialakulóban. Az

online kommunikáció lehetõségei évrõl

évre újabb eszközökkel bõvülnek. Per-

sze, az egész folyamat még gyerekcipõ-

ben jár. Hazánk legnagyobb közösségi

hálójának tagjait egyelõre a bonsai-

macskák feletti vita köti le az értelmes

párbeszéd helyett. De például ehhez a

cikkhez, amely a közösségi hálózatok le-

hetõségeirõl szól, a szerzõ felhasználta

az adott lehetõségeket: ismerõsök küld-

tek linkeket, dokumentumokat, adato-

kat a cikk témájához. Ezeket felhasznál-

tam az írás során. A kör bezárult.

Hogy Aldous Huxley ezerszer idézett

könyve alapján a szép új világ jön el,

vagy az igazságot elfedõ Matrixhoz ha-

sonló virtuális álomvilágba csöppe-

nünk-e, még a jövõ zenéje. De hogy a

valóság és a látszat közötti határok el-

mosódása már most meglepõ hatást

tud kiváltani, arra álljon itt egy példa: a

Google Earth program szuperfelbontá-

sú mûholdképekbõl álló térképén e so-

rok írója rákeresett szülõvárosára és sa-

ját családi házára. A nagyítás során ki-

bontakozott elõttem a ház felülnézet-

bõl (ûrbõl) készített fotója, rajta a tetõ-

téri ablakokkal, melyek egyike alatt épp

ott ültem – mintha önmagamat néz-

tem volna az ûrbõl. A jövõ tényleg el-

kezdõdött?          – RAJCSÁNYI GELLÉRT
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Nem kizárt, hogy a nyugati világban most 

válságjelenségekkel küszködõ demokratikus rendszert 

a 21. században az online közösségek fogják 

megreformálni és új életre kelteni
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rról a jellegzetes havasalföldi

román populáris zenérõl van

szó, amelynek eredeti balká-

ni-törökös hagzásvilágát elektroniku-

san felturbózva és az adott mûfajhoz

(diszkó, techno, stb.) „idomítva” ala-

kítják néhány éve. Hazai fogalmaink

szerint talán még leginkább „lakodal-

mas-mulatósnak” mondanánk, ez

azonban félrevezetõ lenne. Hiszen míg

Bunyós Pityu az ATV és Fásy Ádám

minden próbálkozása ellenére nálunk

(egyelõre) csak szubkultúra, addig a

manele Romániában maga a méjn-

sztrím. 

A borsi vagy a nagylaki határátkelõ-

nél már tutira kapunk belõle ízelítõt,

az egykor kincses Kolozsváron pedig

aztán tényleg kiélhetjük összes nem-

zethalál-víziónkat. A manele térhódí-

tása ugyanis maradandó audióélmén-

nyel egészíti ki Erdély elbalkánosításá-

nak vizuális jeleit. Legutóbbi ottjár-

tunkkor már a Szent Mihály katedrális

ódon falai közé is beszûrõdött a sajá-

tos zeneféleség – a polgármesteri hi-

vatal által természetesen közvetlenül

a templom mellett engedélyezett, s a

gagyiságban a Blaha Lujza térit simán

verõ karácsonyi zsibvásárból.

Mindent elsöprõ divathullám ez,

amely az utóbbi években meghódítot-

ta az országot. Utcán, piacon, szóra-

kozóhelyeken, a rádió- és a tévécsa-

tornákon mindenhonnan manele öm-

lik. Az UFI munkatársai egy amúgy ál-

lítólag magyar tulajdonban lévõ ko-

lozsvári szórakozóhelyen saját sze-

mükkel is meggyõzõdhettek arról, ho-

gyan õrül meg a közönség (a szerzõvel

és a szerkesztõvel egyetemben – a

szerk.) abban a pillanatban, amint a dj

manelét tett a korongra. Van már

pornó-manele (a beszédes nevû

Romeo Fantastick elõadásában), sõt, a

hipermarketek polcain megjelent a

még hazai szemmel sem túl igényes

kivitelû kommersz manele vodka is.

Amikor pedig tavaly decemberben a

ProTV kereskedelmi televízió rendezé-

sében a román himnuszt – egyébként

a kontinens valószínûleg legmilitán-

sabb és legsovinisztább himnuszát –

hat különbözõ zenei stílusban feldol-

gozták, általános megítélés szerint az

„Ébredj, román!” manelés verziója

aratta le a dicsõséget. A stílus korláto-

zottan ugyan, de még Székelyföldre is

be tudott törni, s pár szórakozóhelyen

az Edda–Republik–Omega-szenthá-

romságot azért néha meg-megbontja

egy-egy manelés elõadó.

Nincs az a tekintély, amely ne csor-

bulna ki a manele magabiztosságán. Az

utolsó szervezett ellenállási kísérletet

vele szemben Nagyszeben városi taná-

csa fejtette ki 2002 karácsonyán. Akkor

a képviselõtestület még rendeletileg

betilthatta a köztereken a manele

bömböltetését az ünnepek idejére –

nyilván a város már rég kihalt, eladott

vagy elmenekült szász polgárainak

szelleme sóhajtott még egyet utoljára,

mielõtt végleg átadta helyét a kétezer

éves dákoromán civilizációnak. Azóta

viszont már csak olyan kétségbeesett

utóvédharcokra futja, mint a manelés

honlapok feltörése és a dalszerzõk nõ-

nemû felmenõági rokonainak ott tör-

ténõ rosszhiszemû emlegetése.

Bár a románok nagyon büszkék a

maneléjükre, kultúrájuk legtöbb ele-

méhez hasonlóan az eredetigazolással

azért itt is akadnak gondok. Belgrád-

ban vagy Szófiában ugyanis nagyjából

ugyanez a zene üvölt a nagyérdemû fe-

lé a piaci hangszórókból. Ez nem is

meglepõ, hiszen a Balkánon – legyen

szó gasztronómiáról, italokról, vagy

éppenséggel a zenérõl – köztudottan

ugyanazok a motívumok kergetik egy-

mást minden nép populáris kultúrájá-

ban.

Persze a románok bizonyos szem-

pontból azért mégiscsak könnyebb

helyzetben vannak. Ami nem Erdéllyel

kapcsolatos, arra kevésbé érzékenyek.

A szerbeknek viszont aligha lehetne

súlyos testi sértés elszenvedése nélkül

elmagyarázni, hogy népzenéjük alap-

vetõen a török janicsárdalok közvet-

len átvételén alapszik.  

– BENKÕ LEVENTE

A legtöbbünknek semmit

nem mond ez a szó:

manele. Aki azonban akár

csak egyszer is hallotta, egy

életre elfelejti Kaczor Ferit,

Bunyós Pityut és a Fásy-

mulató többi sztárját.

A

A zene, amelyet Románia

adott a nyugati civilizációnak

SZEMELVÉNY NICOLAE GUTA

MANELÉS SZUPERSZTÁR EGYIK

DALSZÖVEGÉBÕL:

Nyisd ki az ajtót asszony 

Ne légy buta, nem ütlek meg, 

Tudom, hogy félsz tõlem, 

mert mikor részeg vagyok, 

mindig belédkötök 

Nyisd ki az ajtót asszony, 

különben botrányt csapok 

Engedj be a házba, 

És ne légy rossz, 

mert különben végleg hátat fordítok

(Forrás: www.transindex.ro)

Manele
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DOPEMAN ÉS A KICSI DOPE: ALIAS

PITYINGER FIÚK

Magneoton

Vagy három-négy éve jelent meg

Dopeman legtöbb példányban fogyott és

szakmailag is legsikeresebb albuma, Az

Országház fantomja. A szárnyait a rend-

szerváltozás után bontogató hazai rap-

mûfaj eddigi legnagyobb teljesítménye

volt az a hanganyag, de mivel errõl a

tényrõl nemhogy a szélesebb közvéle-

mény, de talán még a Dopeman-hall-

gatók nagy része sem tudott, nem válto-

zott az elõadóról összességében kialakult

kép. Ez az ember ugyanis, mit szépítsük,

személyének és az általa elõállított ter-

mék pozicionálásának köszönhetõen ki-

fejezetten került téma lányos házaknál. És

ez komoly baj, merthogy az elõadóról ki-

alakult kép miatt a társadalom, mitöbb, a

zenehallgató, s a mindenféle könnyûze-

nei kategória csúcsteljesítménye felé álta-

lában nyitott közönség nagy része is de

facto el van zárva az elõl, hogy a

Dopeman-albumokat a zenei teljesít-

mény oldaláról vizsgálja. 

Márpedig Dopeman két nézõpontból

is jelentõs elõadó, tartalmas és hiteles

sztár, és nem csak azon az alapon, hogy

kell egy ilyen is. Egyrészt az albumok ze-

nei háttere minden szakmai igényt kielé-

gít, helyenként érdekesen mûködik

együtt a szintetizátorok és a rockzenei

hangszerek (elektromos gitár) világa, a

brutális verze-részekre gyakran könnyed,

énekelt refrének következnek, amelyek

olykor még a magyar könnyûzenei ha-

gyományokkal is feleselnek. 

De sokkal jelentõsebb tény az, hogy

Dopeman valós társadalmi problémákat

feszeget, tulajdonképpen egyedüliként

(!!!) a teljes magyar könnyûzenei közeg-

ben, és jó volna most ezt a mondatot há-

romszor aláhúzni! Bizony, a valóságshowk-

tól a politikáig, a playbacksztár-világtól a

hazai rap helyzetén keresztül a szerelem

fogalmának (bizony, tessék csak meghall-

gatni: általa is sajnálatosnak tartott!) de-

valválódásáig számtalan olyan témát vesz

a kezébe magától értetõdõ módon, ami-

lyenekre más együttes az egész témavilá-

gát építené.

Természetesen durva szövegû számok

jönnek hasonlóakra, csak egy-egy, nyil-

ván a zenetévének, esetleg rádióknak

fentartott track sprórol ezekkel, de ez

tényleg csak azt riassza vissza, aki nem

volt még egymaga bevásárolni: ez a mai

Magyarország általános szövegvilága, és

téved, aki azt gondolja, hogy ennek

használata egyenesen ennek a propagá-

lását jelentené. 

A lemez pedig nem tesz több slágert és

magasabb minõséget az asztalra, mint az

elsõ mondatokban említett Országház-

album, viszont nyilvánvalóvá teszi, hogy

nem volt véletlen. Kiváló Áruk Fóruma,

Made In Hungary, és erre csak az szisszen-

jen föl, aki valóban meghallgatott egyet is

a 2000 óta születõ Dopeman-albumok

közül, nem csak arra hagyatkozik, hogy

ez az ürge csúnyán beszél (ez igaz), ez az

ürge tahó (hát persze, hogy az), ez az ür-

ge szexista (jó hogy), tehát ez az ürge

nem számít (mert ez már rossz következ-

tetés).

RYAN ADAMS: 29

Universal

Mielõtt bárki megkérdezné: nem, nem,

ennek a fiatalembernek semmi köze sincs

a kora-kilencvenes évek ipari méretû sike-

reket elért nyál-, majd kamurock-bálvá-

nyához. Ryan Adams azon kevés kortárs

amerikai dalszerzõ-énekesek egyike, aki

akkor sem csinál folk- vagy country-albu-

mot, ha a fõ inspirációkat éppen ezekbõl

a forrásokból meríti. Ezeket az újvilági ze-

nei hagyományokat valami olyan saját

megszólalással, és fõleg, ezen hagyomá-

nyoktól valamiképpen mégis csak függet-

len dalokkal ellenpontozza, hogy lemezei

a folk- és country-kultúrán kívül álló, arra

idegenként tekintõ zenehallgatók elõtt is

megnyílnak, érdekes tartalmi többlettel

mégpedig. Ilyen zenehallgató (e cikk szer-

zõje mellett) maga a fiktíven létezõ (ám

lemezeladási kérdésekben lényeges sza-

vú) európai zenehallgató ideája. Igen,

Ryan Adams tud valami olyat, amivel

gond nélkül lenyomja az európaiak tor-

kán az amerikai folkos-blues-os dalszerzõ

hagyományt.

Az új album egy trilógia befejezõ da-

rabja. Bizony, a harmincegy éves (!) ze-

nész csak 2005-ben három albumot

adott ki. A 29 kilenc dalt tartalmaz, mind

a kilenc a szerzõ húszas éveirõl szól,

mindegyik évrõl szól egy-egy. Az egészen

rövidtõl a nyolc perc terjedelmûig van-

nak itt szomorkás kis dalocskák, a Ryan

Adams korábbi albumain erõsebb tónust

kapott rockosabb hangzás itt csak egyet-

len számban (The Sadness) érhetõ tetten.

A fõ csapásirány mégis csak a lassú, szo-

morú, hömpölygõ, a nosztalgikus szöve-

geknek alávetve máris balladisztikussá vá-

ló, puritán, jórészt akusztikus gitárt

és/vagy zongorát használó dalok. Nem-

csak háttérzenének kiváló, finom, nehe-

zen oldódó, de oldódás elõtt is furcsa

ízekkel kérkedõ kis darab.

Lemezvágó



erihegyen a fapados társaság

pultjánál pár perc alatt sikerült

bejutnunk, míg a nagy társasá-

goknál félórás sorok kígyóznak. Az utat

Kriszti stewardess mosolya tette emlé-

kezetessé, meg a 2 eurós, szutyok Nest-

lé-forrócsoki. Utóbbi ráadásul 7

eurónkba került, mert nem tudtuk

meggyõzni a légifiatalembert, hogy

tízeuróst adtunk, s nem ötöst. Nem

akartuk elrontani a napját, inkább

hagytuk az egészet. Jobban lelkünkre

vettük, hogy a feltûnõen kásás beszédû

pilóta búcsúzóul úgy verte földhöz a

gépet, hogy megállt bennünk az ütõ.

Másfél hónappal az uniós alkot-

mányról szóló, június elsejei holland

népszavazás elõtt érkeztünk Amszter-

damba. Házigazdánk, Márta bejáratá-

nál a postaládákon igen- és nem-matri-

cák virítanak, amikrõl egybõl kitaláljuk,

hogy a kampány részei. Persze téve-

dünk: csak annyit jeleznek, hogy a láda-

tulaj kíván-e ingyenes újságokat, illetve

szórólapokat fogadni. Állítólag mûkö-

dik, a reklámcégek tiszteletben tartják.

Népszavazási kampánnyal az ott töl-

tött pár nap alatt sem nagyon találkoz-

tunk, az eredményt ismerjük.

A szállásunk egy kertvárosi negyed-

ben volt, téglaépületekkel és sok fával a

környéken. A közeli parkban álló villa

elõtt vadkacsák fürödtek a szökõkút-

ban, a sétányok mellett hattyút formá-

zó padokon idõs emberek élvezték a

napsütést. A park közepén található

üvegház egyik felében kertészet, a má-

sikban elegáns étterem mûködött. A

környék idillje elaltatta örökös gyanak-

vásunkat. Így nem lehetett túl nagy ki-

hívás a biciklis félvér fiatalembernek,

hogy mögülünk startolva a kezünkbõl

kiragadott fényképezõgépünkkel

együtt tûnjön el a sarkon.     

Mivel harmadik kollégánk, tanulmá-

nyait megszakítva késõbb érkezett Né-

metországból, kimentünk elé Amszter-

dam Központi Pályaudvarára. A híre-

sen kozmopol város vasútállomásán le-

hetetlen volt olyan táblát találni, amin

angolul is szerepelne, hogy „indul”, no

meg „érkezik”. Kár szépíteni, meglehe-

tõs bénázást követõen sikerült csak

megtalálni delikvensünket.

HÁZRÓL HÁZRA

Társaságunk elté-

rõ kulturális ér-

deklõdése néha

ideiglenes szaka-

dáshoz vezetett.

Míg valaki a Mi

Urunk a Padláson

múzeumot látogatta meg, addig a ke-

vésbé klerikális versenyzõk ezt az idõt is

a vöröslámpás windowshoppingnak

szentelték. A Mi Urunk a Padláson az

egyetlen rejtett katolikus templom,

ami megmaradt a katolikusok üldözte-

tésének idõszakból. A templomot

1661-ben alakította ki háza felsõ szint-

jein egy gazdag kereskedõ. A többgalé-

riás, keskeny és hosszúkás szentélyben

ma is tartanak miséket és esküvõket.

Az orgona mögötti ablakokból házte-

tõ-rengeteg látványa tárul elénk. Az al-

só két emeleten egy kereskedõcsalád

életkörülményeit mutatják be a hol-

land aranykor idõszakából. A falakon

jellegzetes, holland stílusú festmények,

a bútorok mértéktartó gazdagságot

tükröznek.

Hasonló elgondolásra épül

múzemként a Rembrandt-ház is.

Rembrandt 1639-ben vásárolta meg

részletre a néhány évvel korábban telje-

sen átalakított épületet. Idõvel egyre

nagyobb gondot jelentett számára a

törlesztés, 1658-ra csõdbe ment, a há-

zat és ingóságait elárverezték, õ egy kis
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Könnyû- és kevésbé könnyû drogok, prostituáltak és

transzvesztiták adják Amszterdam imázsának pilléreit a

honi közgondolkodásban. Mi a város másik, kulturáltságo-

sabb arcára is igyekeztünk kellõ hangsúlyt fektetni. A sze-

rethetõ, ódon utcákra és girbe-gurba, nyúlánk házakra.

F

Az ellopott fényképezõgéptõl a mûvészvilágig

Amszterdam

folytatás
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bérházban élte le hátralevõ tizenegy

évét. A múzeumban bejárhatjuk a mes-

ter szobáit, mûtermét, elmélázhatunk a

szûk udvar kútját bámulva. Eredeti

Rembrandt-festmény csak néhány van

a házban, rézkarcból annál több, emel-

lett a tanítványok és a kortársak mûvei

lógnak a falakon. 

Felkerestük a Van Gogh Múzeumot

is. Talán szûkre szabott idõnk az oka,

de az ideiglenesen ott állomásozó

Shiele-életmû dekadens zsenialitása

jobban megmaradt bennünk, mint az

állandó tárlat darabjai. 

AMSZTERDAM TESTKÖZELBEN

A Rembrandt-sarok mellett mûködik a

kirakodóvásár, ahol egészen sajátos ka-

catokra tehetünk szert némi türelem-

mel és szerencsével. Akad néhány mû-

vész, aki itt kínálja eladásra alkotásait,

közvetlenül mel-

lettük használt zu-

hanyrózsa és kér-

déses érintésvédel-

mû hõsugárzó

kapható. A város

egy másik szegle-

tében rendezet-

tebb vásár zajlik, talán biciklizárból és

halfélékbõl a legszélesebb a választék. Az

egyik sarkon jókedvû nagybõgõs játszik

egy kis pódiumon, hatalmas ernyõ alatt.

A sátrak között juthatunk be a Bazar ét-

terembe – az abszolút multikulti jegyé-

ben az egykori zsinagógában török éte-

leket szolgálnak fel.

Feltett szándékunk volt, hogy kerék-

párt vásárolunk kétes alakoktól, de se-

hogy sem jött össze, mivel sehogy sem

találtuk a csövesek logisztika központ-

ját. A vöröslámpás negyed környékén az

utcán annál több ajánlatot kaptunk

rosszul öltözött üzletemberektõl, akik

a helyi üzleti protokoll elõírásainak

megfelelõen „Sszz-ssz, kók, eksz?” kér-

déssel kezdeményeztek üzleti tárgya-

lást. A nõket tartalmazó kirakatok

elõtt nagy csapatban járõröztök a csil-

logó szemû, nagyhangú német tiné-

dzserek, a hivatásos hölgyeken lát-

szott, hogy ettõl a közönségtõl nem

sok bevételt remélnek.

Igyekeztünk belekóstolni az amszter-

dami mûvészéletbe is. Egyik este a

Theater de Cameleonban névre hallgató,

alternatív színház-

ban (korábban álta-

lános iskola volt)

egy szlovén vendég-

csoport angol nyel-

ven elõadott imp-

rovizációs darabját
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Ruigoord Amszterdam peremén talál-

ható, mindössze néhány házikóból áll.

Házigazdánk, Michael elmeséli, hogy az

egykor kis szigeten fekvõ települést az

amszterdami kikötõ bõvítése miatt ürí-

tették ki a '60-as években. A környezõ

mocsarat feltöltötték (így a falu ma egy

mélyedésben fekszik), az építkezések is

megkezdõdtek, de az olajválságok kö-

vetkeztében elakadt a fejlesztés. Az

üresen álló házakba idõvel hippik köl-

töztek, és anno innen indult útjára a

mozgalom az országban. Az egész

olyan, mint valami cyberpunk látomás:

az évszázados házikókat tisztes távol-

ságból hatalmas, üresen álló raktár-

épületek ölelik körül. Ma festõk, írók és

egyéb mûvészfélék alkotófészkeivel van

tele a falu, akik bérleti díjat fizetnek és

harcolnak az újra és újra felbukkanó

ipari park-lobbival. 

A falu központi helye az egykori

templom, ami közösségi házként mû-

ködik. Esténként koncerteknek és iro-

dalmi összejöveteleknek ad otthont.

Ottjártunkkor épp egy hatvanas évei-

ben járó, õsz hajú hippinéni fújta a

Ruigoord,
Hippifalva
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élveztük végig (de tényleg), aztán a város

melletti hippi-/mûvész-falu, Ruigoord fe-

lé vettük utunkat (lásd keretes írásun-

kat). Egy másik alkalommal mûvész-tár-

saság születésnapi partijára voltunk hiva-

talosak. Eleinte némiképp feszélyezett

minket, hogy friss húsnak éreztük ma-

gunkat a harmincasokból és negyvene-

sekbõl álló társaságban, aztán feloldód-

tunk, majd diszkréten távoztunk.

A KÖZLEKEDÉS MÛVÉSZETE

A közlekedésben a kerékpár és a tömeg-

közlekedés dominál, különösen a belvá-

rosban. Bár nem elõször járunk itt, még-

sem könnyû hozzászokni, hogy a járda és

a bicikliút szigorúan eltérõ felségterület.

Alig gyõzünk félreugrálni a biciklisek elõl,

akik inkább a csengõt használják intenzí-

ven, mint a féket. A kiterjedt villamos-

hálózattal a városban szinte bárhova el

lehet jutni. A jegyet

a vezetõnél kell ér-

vényesíteni vagy

éppen megváltani,

még sincs elviselhe-

tetlenül hosszú vá-

rakozás emiatt. A

grachtokon (csa-

tornákon) leginkább turistahajók járnak

(egy körre érdemes befizetni, egész jó

történeteket hallhatunk az idegenveze-

tés során).

Éjszaka néhány villamos útvonalán

buszok járnak. Egyik éjjel a központból

sétáltunk hazafelé jó ideje, amikor tuda-

tosult bennünk, hogy megvárhatnánk

egy éjszakai járatot is. Pár perc után meg

is érkezett a busz a megállóba, felszáll-

tunk és megvettük a jegyet. Nem igazán

tudtuk, milyen messze vagyunk a szállá-

sunktól, s az idõérzékünkkel sem volt

minden rendben, talán el is szundítot-

tunk a buszon. Arra tértünk magunk-

hoz, hogy teljesen ismeretlen környéken

járunk és lendületesen gyorsítunk. Egy

autópályán találtuk magunkat. A nyo-

masztó érzést csak fokozták az út men-

tén végeláthatatlanul sorakozó óriási,

éles fehér fénnyel kivilágított épületek.

Úgy éreztük magunkat, mint valami csil-

lagvárosban. Pár perc után rászántuk

magunkat, hogy a sofõrtõl kérjünk se-

gítséget, egy térképen megmutatva, ho-

va szeretnénk eljutni. A fiatal bevándor-

lósrác elvigyorodott, amikor megértette

problémánkat, s azt mondta, elõbb is

szólhattunk volna, mivel 2 megállónyi-

ra szálltunk fel úticélunktól, de most

már messze vagyunk. Szerencsére a

visszaút ugyanarra vezetett, így öt perc

helyett bõ egy óra alatt, de hazaértünk.  

– BALOGH ÁKOS GERGELY

hosszú kürtöt a templom elõtt. A falu

legnagyobb eseménye a nyaranta

megrendezett Landjuweel fesztivál,

ahol hippik, fenntarthatóan fejlõdõk,

zöldek és mindenféle alternatív mûvé-

szek jönnek össze. Az augusztusi

Landjuweel 2006 sajátossága az lesz,

hogy nem használnak elektromos ára-

mot a rendezvény során.

Vendéglátónk egy nagyobbfajta fé-

szerbõl alakította ki stúdióját. Körben

mindenhol ablakok, csupa fény az

egész. A berendezés izgalmas stílustö-

redékekbõl áll össze: a 80-as évekbõl

származó erõsítõ jól megfér néhány

vörösbársonyos mozi-széksorral, a bie-

dermeier ülõgarnitúrával, egy autóal-

katrészekbõl buherált világítóalkalma-

tossággal és a minimalista vaskályhá-

val. Az egyik sarokban pianínó, arrébb

festõállvány és helyben készült, színes

ólomüvegek. Sötétedés után a kályhá-

ban duruzsoló tûz mellett, egy pohár

vörösbor segítségével rövid ideig mi is

mûvésznek érezzük magunkat.
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ndividualizmusát a magyar ember

egyetlen esetben hajlandó le-

vetkezni, ha valami ingyér’ van:

akkor tízesével  alszik egy hálózsákban

az Electro World elõtt, kéjesen sikongat

a tûzijáték alatt, miközben nemzettár-

sait tiporja halálra a Lágymányosi

hídon. Mármostan a farsangi idõszak-

ban gyakori összejövetelek elméletünk

egész alapját ássák alá. A bálért rend-

szerint fizetni kell, egyes helyeken nem

is keveset, oszt mégis tömeg van. Mi

ennek az oka? A problémán még dolgo-

zunk, munkahipotézisként elõhozako-

dunk azzal a nem éppen Ká-Európa-

specifikus magyarázattal, hogy az

emberek többsége szeret reprezentálni.

Rázni a rongyot, na. És ez akkor is igaz,

ha a Budapest-parádé és a Széchenyi-

bál közönsége nem összevethetõ.

Számos honfitársunk jól láthatóan

tévedésben él, amikor azt gondolja

hogy „harmadjára, hagyományteremtõ

szándékkal”-kezdetû meghívó után

puccparádéba kell vágnia magát,

szmokingot ölteni és hajrá. Mi, öreg

reakciósok tudjuk, hogy hagyományt

nem lehet teremteni: az vagy van, vagy

lesz; teremtõdni nem szokott. S az is

tenyérbe mászó somolygást varázsol az

arcunkra, amikor mindenki bálozik,

nemcsak a jogászok meg a vállalkozók és

a vállalhatatlan bordó csokinyakiban

nyomuló újságírók, hanem a zöldek, az

õrzõ-védõk és a méhészek. Félreértés ne

essék: társas összejövetelekre mindig

szükség van, azok enyvezik össze a

nemzet csontvázát, de teljesen beteg

szokás bálnak hívni õket. Bált annak ide-

jén Auguszta fõhercegnõ rendezhetett,

az udvari bálon Ferenc József meg cercle-t

tartott és a rendes középosztályi gyö-

kerekkel meg szezonzáró jelleggel bíró

Anna-bálnak is volt hangulata. A népek

többsége feszeng, ha társastánchoz illõ

zenét hall, mert már nem tud társastán-

colni, ki kell várni az est második felét,

amikor a Dancing Queenre már lehet

vonatozni, esetleg bevillan a Dupla Kávé

valamelyik slágere, és a Norbi-videókról

ellesett zsírégetõ lötyögést is táncnak

lehet eladni.

PEDIG BÁLOK KELLENEK.

Ma már ugyan sajnos nem gyártanak

plasztron ingmelleket (szupécsárdás

esetén óránként cserélni), senki nem

tudja, hogyan néz ki egy pálcás úr,

milyen jó parti egy báli rendezõ, és már

a lányos apáknak sincs kártyaszoba.

Rohan a szakadékba a világ, azért.

Ugyanakkor és hovatovább. Ha bálba

járunk, szezononként legalább egyszer,

az garancia arra, hogy szépen

felöltözünk, sötét öltönyünkhöz (ha

már spencert csak roma lakodalmi

zenészek és pincérek viselnek mai nap-

ság) nem veszünk fehér hegyesorrú

bebújóst, és ha el akarjuk kápráztatni az

Isteni Magasságokban Tündöklõ

Zöldszemû Lényt, akkor még tánclec-

kéket is veszünk. Független szakértõk

megállapításai szerint az angolkeringõ

vagy a csacsacsa semmivel sem bo-

nyolultabb a rokinál, és alkalmazá-

suknál még az a veszély sem áll fenn,

hogy partnernõnk fejét a szendvicspult

sarkához csapjuk. A roki úgyis elõ fog

kerülni az est második felében, még a

katolikus bálokon is, addig el tudjuk

kápráztatni az Isteni Magasságokban

Tündöklõt. Én már barna ferences

csuhában nyomuló basszusgitárost is

láttam: a történelem vonata soha nem

áll meg. Kisvárosi és felekezeti bálokra

kell járni, ott még valamiért ragaszkod-

nak a tradíciókhoz: a táncparkett úgyis

a gimnázium tornaterme lesz ott is, de

csak elszórtan lesznek Zámbó-slágerek

és az ellenkezõ nemû, lekötetlen vegy-

értékek is sokkal kitartóbban kerin-

genek az elektronburok körül.

Az 1996-os városmajori plébániai bál

szervezõitõl pedig ezúton kérek

elnézést: csaltam a tombolán, soha nem

voltam a templomban. De a fõ-

nyereményként kapott kékfrankos is

borzalmas volt. Null-null.            – R. R.  

A magyar ember individuális lény. Hozzá ne érjenek a villa-

moson, a mozgólépcsõn nem csak a mögötte lévõ lépcsõ-

re, de e kettõvel lejjebbire se álljon senki, mert az biztosan

zsebtolvaj, mellé ne üljön le senki a buszon; éttermi aszta-

laink akkorák, mint latin nyelvterületen egy egész étkezde,

stoppost nem veszünk fel, a csapatmunkától szenvedünk.

I

A sezlonzene száll
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e zavarjátok, apuka ír. Apuka

híradózik, apuka õrjöng, ilyen-

kor jobb, ha nem zavarjátok.

Apuka nem zavar, mert apuka nincs itt-

hon. Este sincs. Apuka dolgozik. 

Kis túlzással azt lehet mondani, hogy

Viktor bácsi és Ferenc bácsi családi szük-

ségállapotot vezetett be. Hogy nincs tel-

jesen rendben minden, azt a tudatalatti-

ból elõtörõ új birkózási játékszabály be-

vezetése jelezte. Birkózunk a szõnyegen a

fiúkkal, na. Mostanában azt a csibészt

gyömöszölöm, aki ideológiai kérdések-

ben nem elég tájékozott. Rövid, eldön-

tendõ kérdések: liberális vagy konzerva-

tív? Mi, liberális? – és már gyûröm is a kis

végtagokat magam alá. Piros vagy sárga?

Jó, piros. Benyomom az ágy alá. Nevet-

nek, nagyon tetszik nekik. Egyszerû ez a

játék, mint az átlag magyar választópol-

gár. Egyik reggel, miközben épp a Salva-

dor Dalít idézõ kakaóbajusz kúszott fel

az ábrázatukra, A. gyerek feltette öccsé-

nek az obligát kérdést: Fidesz vagy

MSZP? G. gyerek kérdõn nézett felém,

aztán óvatosan, alig hallhatóan azt sut-

togta: MSZP. A. gyerek persze rögtön a

jólértesültek magabiztosságával kinevet-

te. Apa, én ezt nem értem, és G. gyerek

teljesen lekonyult. 

Miért, mi értjük? Vagy csak benyomá-

saink vannak? Családi hagyományok,

amelyek apáról fiúra szállnak? Vasárnapi

ebéd mellett házilagosan fabrikált elmé-

letek otthoni felhasználásra? Érzelmek

vagy hideg fejû számítások? Itt minden-

ki Vader nagyúr meg Anakin? 

És ebben a küzdelemben vajon milyen

szerep jut a gyerekeknek? Fürkészheti a

boldogabb jövõt H. Cs. jelölt karján ülve

az óriásplakátokon? Esetleg kedves sely-

pítéssel tesz majd hitet a kinder tejszelet

párt mellett apukája kezét fogva, miköz-

ben egy mosolygós bácsi tisztába teszi

online? Igen, ezt jól megcsináltuk.

Mit tudunk mi a gyermeki élet kulcs-

fontosságú eseményeirõl? Arról, hogy az

óvodában a Wagernek milyen frizurája

van. Fogalmunk sincs, noha G. gyerek

pont olyant akar. És persze az sem tûnt

fel, hogy az országzászlós memori illetve

a világatlasz hosszas analizálása után fi-

amban megszületett a felismerés: Indo-

nézia és Monaco zászlója „tökre hason-

lít”. Nem készítettük el papírból a régóta

ígért ezüstérmet sem. Valljuk be, sokszor

az érdektelenség és a kö-

vetkezetlenség a ren-

dezõelv. S, hogy az

erõsebb kutya – mondjuk úgy: –  diktál,

arra nem csak Frakk és a lusta macskák a

jó példa, hanem az is, hogy az esti fél he-

tes Híradó idõsávjába jócskán belenyúlik

a királyi egyesen sugárzott esti mese.

Konflikt. A. gyerek kórházba került. Az

orvosok szerint tüdõgyulladás. Az érzõ

szülõi szív darabokban, A. gyerek azon-

ban virgonc, láthatóan nem döntötte

romba a levegõváltozás. A kórteremben

már összebarátkozott a nála három,

négy évvel idõsebb Metál Petivel, aki

Tankcsapdát meg Pokolgépet hallgat

nulla huszonnégyben.    

Ha jól emlékszünk Széchenyi is ön-

ként vonult Döblingbe a világ zaját elke-

rülendõ. Talán nekünk sem ártana egy

hosszabb kirándulás. Ahol újra fel lehet-

ne fedezni az apróságokat. Ahol nem

szállnának el megválaszolatlanul olyan

fontos kérdések, hogy például hogyan

mászott fel a csiga az autó tetõcsomag-

tartójára; hogy azok az emberek, akik a

föld alsó felén laknak, azok fejjel lefelé sé-

tálnak-e az utcán, továbbá, hogy ha a le-

vegõ semmi, akkor mi van a buszok ke-

rekében? 

Még több mesét a gyerekeknek! Ez le-

hetne a nyerõ szlogen. D. lánykának

Boribont, annak jó vastag lapjai vannak,

bírja a gyûrõdést. A nagyobbaknak

Münchausen báró kalandjait, hogy fel-

ébressze bennük az egészséges szkep-

szist. Szükségük lesz rá. Jobb, ha a kis ma-

gyar abszurddal Kobak könyvében talál-

koznak elõször; a gonoszsággal és tök-

kelütöttséggel pedig a Süsüben. 

Most egy idõre kikerülnek a kisdedek

a képbõl. Mert apuka most egy másik,

nagyobb homokozóban tölti az idejét.

Ott, ahol nem csak gondosan szer-

vírozott homokpogácsával ete-

tik egymást a gyerekek. Ahol a

Füles nem a mackót jelenti,

még csak nem is a sapkát.

Szóval nem sapka, sál; de

kalap, kabát. 

A. gyerek és G. gyerek alud-

ni megy. D. leányka már édesdeden

szuszog. Jó éjszakát.   – AMBRUS BALÁZS

Háborúban hallgatnak a múzsák. Bár a magunk részérõl

nem vagyunk különösebben puskapor-fetisiszták, azért a

kampányninják már itt suhogtatják az ajtónk elõtt bam-

buszbotjaikat; ezt a gyerekek is látják. Kicsit úgy vagyunk

vele, mint az igazságügyi elmeszakértõ, aki nem szívesen

visz haza munkát. Azonban a család simán leveszi, hogy

apuka ma kicsit másabb, mint a többi normális apuka. És

várja már, nagyon várja április idusát.

Jó éjt, gyerekek!

N
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Egy igazi nagyágyúval kezdjük körké-

pünket. Az ország vezetõjének, szelle-

mi-lelki motorjának nem akármilyen

honlap dukál – gondoljuk, miközben

bepötyögjük Gyurcsány Ferenc titulu-

sát a honlapcím helyére. És igen. Pilla-

natokon belül vizualizálódik elõttünk a

kék alapon fõleg fehér-fekete-kiszvörös

színekben pompázó website (amolyan

koalíciós színpompa). A lap amúgy

egyszerû, átlátható. Felsõ traktusában

a kis brit és német zászlócska mellett

szerencsére felfedezzük a magyart is,

emellett megtudjuk, hogy lendületben

az ország és nem utolsó sorban a kor-

mányfõ huncut mosolyával is töltekez-

hetünk. Az itt található miniszterelnö-

ki önéletrajz inkább hasonlít egy ame-

rikai típusú CV-hez, mintsem egy, az

átlagemberhez közel kerülni kívánó

politikus bemutatkozásához. A lap ará-

nyaihoz mérten böhöm fészekrakó

logó alatt kimondott vidám percekkel

kecsegtet a „galéria” rovat. Ízelítõül né-

hány kép szavakba öntve: Ferenc vörös

nyakkendõben, bohókásan a fejére he-

lyez egy munkavédelmi sisakot, Ferenc

zakóját levetve magyaráz, Gy. F. az Or-

szágházban grafikonokat lóbálva ma-

gyaráz a fotósnak, hogy „miazhogy-

nagyonis”, Gyurcsány F. egy egyetemi

katedrán, a tábla elõtt erotikusan el-

nyúlva hallgatja, amint a diákok kifü-

tyülik, ezenkívül Gy. Ferenc aláír, mu-

togat, mosolyog, komolyan néz, szá-

mol az ujjaival, s nem utolsósorban két

öklére helyezve állát mókásan bazsa-

lyog, ezzel is megijesztve a kiskorú

internetezõket. Köszönjük az élményt,

Miniszterelnök Úr!

WWW.FIATALBALOLDAL.HU

Az MSZP-designra hajazó FIB-honlap

elsõ blikkre három dologról akar min-

ket meggyõzni: 1 – a szervezethez tar-

tozni annyit tesz, mint permanensen

vörös pólóban bulizni; 2 – egyik ki-

emelt hírük címében: „Aki baloldali, az

kritikus. Aki kritikus, az baloldali.”; 3 –

Orbán Viktor monnyon le, mer’ õ a

szélkakas. Ígérjük, megfontoljuk az

összes érvet, miközben átfutjuk a la-
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Szocialista.lap.hu

p u n c s

Újra itt van már a választási kampány, amely tulaj-

donképpen két dologra jó csupán. Elõször is, a politiku-

soknak eszükbe jut, hogy valami pórnépet õk mégiscsak

képviselni hivatottak, ezért nem ártana néha úgy csinál-

ni, mintha érdekelõdést tanúsítanának a választók

véleménye iránt; másodszor pedig egymás gyaláz-

gatására újabb és újabb praktikákat, fórumokat eszel-

hetnek ki a honszülõk (-atyák, -anyák), akiket ilyenkor

ellepnek a tanácsadók. Olyan ravasz ötleteket is

kieszelve, hogy esetleg az információs szupersztrádán

megjelenve egy újabb „csáppal” próbálják meg bec-

serkészni a gyanútlan polgárt.

Szekeres Imre fõz, Juhász Ferenc repül és pöcköl
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pot. Azért azt jó volt észrevenni, hogy

az említett kritikusság jegyében a hon-

lap legkiemeltebb részén, az elsõ képen

két összeölelkezõ szõrös macsó látha-

tó, amint ujjukkal a „V” betût – értsd:

a Fidesz mostani egyik logóját (Válto-

zás 2006) – formázva vigyorognak. A

HírTV rejtett kamerás felvétele óta

tudjuk, hogy tényleg maga a gondta-

lanság és laza éjszakai plakátragasztga-

tás az ifjú szocialisták élete. Egyébként

a website „csapjából” az új elnök,

Komássy Ákos folyik minduntalan. Jó

dolog, hogy a lusta fiatal balosokra is

gondolnak a FIB vezetõi, hiszen inter-

neten át is beléphetünk a szervezetbe.

Itt jeleznénk, hogy a Portrétár alatt saj-

nos nem igazán üzemel a lap, az aktív

baloldaliak nagy részét nem tudtuk

megtekinteni a www.fiatalbaloldal.hu

hibája miatt, valamint üzenjük, hogy a

„Bátorság Klubb” cím második szavát

máskor inkább egy „b”-vel írják, vagy in-

kább nevezzék „Helyesírás Klubbnak”...

Ezt tényleg bátor dolog így leírni! A lap

képgalériái itt is a legolcsóbb, de legélve-

zetesebb szórakoztatást szolgálják. Cím-

szavakban, amit láthatunk: Komássy

Ákos néz és mosolyog, Hiller és

Gyurcsány levegõt vesz, Kiss Péter

majdnem táncol és Fresh Andi a szájá-

hoz tart valamit… Köszönjük, Andi!

WWW.SZELKAKAS.INFO.HU

A FIB honlapjáról korábban egy kat-

tintással ellátogathatunk az árokbete-

metés mintapéldányához, ahhoz a

honlaphoz, amely legnagyobb politi-

kai ellenfelét kívánja lejáratni és téma-

körökbe szedve idézi Orbán Viktor

egymással ellentétesnek ítélt kijelen-

téseit. Az oldal színe gyászosan fekete,

fõ sugallata és lényege az a hatalmas

pörgõ szélkakas-rajz, amely a kép felét

betölti. Köszönjük az autentikus in-

formálást az évtizedek óta következe-

tes baloldalnak!

WWW.JUHASZFERENC.HU

Íme az egyik legújabb politikus site. 

A hon védelmének minisztere, a buli

pártjának alelnöke saját internetes

portált hozott létre. Az oldal felsõ ré-

szén a kék égen nagy fehér felhõk kö-

zött öltönyben sétál Juhász Úr, miköz-

ben bal kezének ujjait jobb kezével

pöcköli. Olyan ez a kép, mintha a poli-

tikus egy Gripen lenne – csak balra te-

kint, pöcköl egyet-kettõt és már to-

vább is száll, hogy megvédje a haza lég-

terét. A szokásos fórum (mszp.hu-ra

mutat) és az e-mail írásának lehetõsé-

ge mellett érdekesség még a letölthetõ

„Hivatásunk a honvédelem” videó.

Megtudhatjuk ezen kívül, hogy merre

járt, mit csinált a mindig magabiztosan

ujjpöckölõ Ferenc, hogy hol találkoz-

hatunk vele, ha hozzá szeretnénk érni

ruhájához, valamint beavat magánszfé-

rájába is egy kicsit. A „Hátországom”

letagadhatatlanul katonai címszava

mögött elolvashatjuk J. F.  kedvenc kel-

káposztás tarjájának és habart savanyú

belsõség-levesének receptjét. Elalélha-

tunk a fényképen, amin apró kisfiával

és rózsaszínben tündöklõ feleségével a

Nyugati téren napszemüvegben is bír

mobiltelefonálni a honatya. Köszönjük

a belsõség-leves hozzávalóit!

WWW.AMOBA.HU

„Régi” kép, plakátokon is láthattuk,

amint Gyurcsány Ferenc, Magyaror-

szág jelenlegi miniszterelnöke éppen

kötélhúzásban jeleskedik, mert az

olyan fiatalos. Maga az Amõba egy

deklaráltan politikai játék, s az

„ellenorbánviktor” csapatába sem

olyan rossz ám tartozni! Elintéznek õk

ezt-azt, mi az nekik - ha már a plakát-

leragasztást meg tudták beszélni az il-

letékesekkel...  Amúgy maga a lap nem

kimondottan olyan, mint az mszp.hu,

itt ugyanis elsõ ránézésre csak a háttér

háttere és a szerényen képünkbe nyo-

muló Vodafone emblémájának színe

egyezik a mostanában szociáldemokra-

tává avanzsált pártcolorra. Itt egyéb-

ként mindent megtalálhatunk.

Bowlingozz egy kormányfõvel, nyerj

egy autót, politizálj, add el magad és

hallgass olyan elõadásokat, mint ame-

lyik például a Kiegyensúlyozottság és

kampány a hírmédiában címet viseli!
folytatás
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Tölts le amõbás háttérképeket számí-

tógépedre és ha ez még mindig nem

elég, akkor csak egyszerûen válj amõ-

bává, ami ugye gerinces, karakán és

kedves kis állatka! Köszönjük a „mo-

dern baloldalnak” hogy Amõba-mobil-

ra is szert tehetünk itt!

WWW.SZEKERESIMRE.HU

Egy egyéniség, Szekeres Imre honlapja.

Az MSZP elnökhelyettese, nem min-

dig õ jut eszünkbe errõl a titulusról,

de mégis az az ember érzése, hogy

sokkal több szálat fog õ a kezében,

mint amennyi ebbõl látszik. Talán ép-

pen ezért érdemel több figyelmet ez

az ember és az õ internetes megjele-

nése. Imre weboldala – szakítva a ha-

gyományokkal – vajszínnel indít. Ha-

loványan felsejlenek azok a nevezetes

országgyûlési padsorok, s elõkúszik a

név: Szekeres Imre, s alatta a mihez-

tartás végett: politikus. Kicsi, színes,

félig rejtett menürendszerrel navigál-

hatunk tovább.Õ a konszolidált, a

visszafogott, a kimért. Ez az oldal-

struktúrából, de leginkább a spontán-

nak kissé sem ható – a munka, ma-

gánélet részeket oldalt szegélyezõ, de-

koráló – fényképekbõl is kitûnik. Szo-

kásos képleírásaink ufi-módra tömö-

rítve: nevetve mobiltelefonálós-póz,

komoly arccal egy korlátba kapaszko-

dó-póz, kihalt étterem teraszán újsá-

got olvasó-póz, laza otthonkában a

gyerekeivel és asszonyával társasjáté-

kozó-póz, az elmaradhatatlan konyhá-

ban is tudok sütögetni-póz, valamint a

laptopból a kamerába figyelõ-póz és

az íróasztalon éppen aláírok valamit,

de közben tekintetem a fényképezõ-

gép objektívén nyugtatom-póz. 

Õ tényleg figyel, hogy belopja ma-

gát a szavazópolgár szívébe! Álljon itt

ennek illusztrálására egy kis sziporka a

„Szabadidõ” rovatból: „Mivel a feszí-

tett munkatempó megköveteli a vita-

litást, Szekeres Imre lánya kérésére át-

alakította étrendjét, és többet spor-

tol. (...) Felesége na-

gyon jól fõz. Étrendjé-

be egyre inkább megje-

lennek a zöldség- és

gyümölcsfélék, vala-

mint a sajtok és haléte-

lek. Olykor persze meg-

esik, hogy elcsábul egy-

egy hagyományos fa-

latra. Leginkább a híres

Jászapáti toroskáposzta

az, ami miatt félreteszi

a reformkonyhát” –

halljuk dörmögni a me-

sélõ hangját, miközben

észre sem vettük, hogy

mennyire megkedvel-

tük Imrét, mintha kö-

zülünk való lenne. Kö-

szönjük a reformkony-

hát a Szekeres család-

nak!

WWW.HILLER.HU

Az MSZP elnökének valaki elfelejtett

szólni, hogy az egységes jelrendszer je-

gyében a vörös négyzetek megjelenítése

a cél, nem a zöld alapon fehér négyzete-

ké – ugyanis Hiller István honlapja ilyen

fejléccel van ellátva. Viszonylag nagy

méretben ugyanitt megcsodálhatjuk a

pártelnök arcképét is, amely kicsit

olyan, mint amikor elõször kap a kezébe

valaki egy digitális fényképezõgépet, s a

következményektõl nem tartva felemeli

azt, „önmaga ellen fordítja”. A lapon

megtalálhatjuk a „Hillerpistával” kap-

csolatos híreket, beszédeit, nemzetközi

kapcsolatait. Szavazhatunk is, mégpe-

dig arról, hogy szerintünk a pártelnök

novembertõl karácsonyig hány helység-

be látogat el (12, 25, 50, 98, 120, 240)?

Bár rutinos szavazók vagyunk, s ezért a

240-re tippeltünk, választ nem kaptunk,

csak azt láthattuk, hogy a legtöbb vok-

soló is hozzánk hasonlóan gondolkod-

nak errõl a kérdésrõl. Az oldalon találha-

tó önéletrajz tiszteletreméltóan gazdag

tudományos publikációkban. Talán ép-

pen ez az oka annak, hogy nem igazán

értjük: miért kellett egy elismert tudós-

embernek olyan politikai szerepbe sod-

ródnia, mint tette azt közel egy évvel ez-

elõtt a Zöld Pardon nevû szórakozóhe-

lyen, ahol a FIB aktivistáival bulizva, egy

kis beszédet azért eleresztve öklét a leve-

gõben rázva próbálta kissé beszédhibá-

san politikai ellenfelei ellen hangolni a

sörre már nagyon szomjas hallgatóságát.

Köszönjük, de nem értjük a beszédet Dr.

Phd Hiller István!    – PAULIK ANDRÁS 
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nnek ellenére a németek Ma-

gyarországgal szemben súlyosan

eladósodtak. Nem fizettek, az

ellenszállítások jelentéktelenek voltak.

Közismertté vált egy beszélgetés a

Nemzeti Bank akkori elnöke, Baranyai

Lipót és Bethlen István között: Baranyai

felpanaszolta a németek rendkívüli

mértékû adósságát, Bethlen pedig azt

felelte, hogy »vagy megnyerik a néme-

tek a háborút, és akkor a kardjukra fog-

nak ütni, a Nemzeti Bank pedig leírja a

tartozásukat, vagy elvesztik a háborút,

és az mindent megér«.”

KÉT ÉLETRAJZ

Az Új Magyar Életrajzi Lexikon sok min-

dent tartalmaz abból, ami Baranyai Li-

pótról adatszerûen tudható. Azt, hogy

Béllyén született és hogy Frankfurt am

Mainban halt meg, hogy jogászként

kezdte pályáját, s hogy 1920-tól az

Igazságügyminisztériumban, a követke-

zõ évtõl pedig a Pénzintézeti Központ-

ban dolgozott. Azt is rögzíti a kézi-

könyv,  hogy Baranyai 1928-tól a Ma-

gyar Nemzeti Bank ügyésze volt; részle-

tezi további beosztásait is, amíg a

vezéigazgatói, majd – 1938-ban – az el-

nöki székig emelkedett. Szó esik ott Ba-

ranyai akadémiai és felsõházi tagságáról

s az intézményekrõl, szakmai és polgári

szervezõdésekrõl, amelyekben valami-

lyen tisztséget töltött be itthon, vagy

Nyugaton, 1948-as emigrációja után. A

szócikkból  következtethetünk Bara-

nyai világképére, erkölcsi tartására meg

politikai megfontolásaira is. Abból a

passzusból, amelyik második világhá-

ború alatti szerepérõl szól röviden. 

A lexikonszócikk ternészetesen nem

lépheti át a maga szerkezeti kereteit. De

ahhoz, hogy a személyiségrõl is meg-

tudjunk valamit, számba kell vennünk

még néhány adalékot. Azt például,

hogy Baranyai katonatiszti családból

származott, és a Szent Benedek-rend

esztergomi fõgimnáziumában érettsé-

gizett. Az elsõ világháborúban végig ka-

tona volt; több kitüntetéssel, tartalékos

tüzérhadnagyként szerelt le. Az is lé-

nyeges, hogy – amint azt a Magyar

Nemzet írta róla 1942 júniusában, ami-

kor megkapta a Magyar Érdemrend

nagykeresztjét – a Pénzintézeti Köz-

pont ügyészeként az I. világháború

elõtti évekbõl, illetve a háborús eszten-

dõkbõl örökölt pénzügyi jogi kérdések

megoldása volt a feladata, részt vett to-

vábbá „a határ által kettéosztott me-

gyék és egyéb közjogi testületek va-

gyonjogi kérdéseinek likvidálásában”.

Az sem kevésbé fontos, hogy sokat tett

a gazdasági világválság itthoni hatásá-

nak elhárításáért, s hogy része volt a

külföldi hitelezõkkel kötött megállapo-

dások megszületésében. Fenyõ Miksá-

nak az Irodalmi Újságban (1970. 4.

szám) közölt Baranyai-portréjából tud-

hatjuk meg, hogy az MNB elnökét –

nagy mûveltsége mellett – „a törvé-

nyesség feltétlen tisztelete jellemezte”;

ezt egyetlen kérdésben függesztette föl:

a nemzeti királyság híve volt. A földkér-

dést nem politikai, hanem közgazdasá-

gi szempontból ítélte meg, s a nagybir-

tok mellett érvelt, mert az „elõnyöseb-

ben termel”. A nemzetiszocializmussal

való viszonyáról Fenyõ ezt írta:

„A Magyar Társaskörben, amely ez

E

„Homo historicus” és
„Homo oeconomicus”

Baranyai Lipót (1894–1970)

m ú l t i d é z õ

A hellén embernek két

legkiemelkedõbb lelki 

tulajdonsága az individualizmus

és a szociális érzék volt; 

a kettõ azonban nem ellentétté,

hanem éppen fordítva: ideális

együttessé alakult benne
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A II. világháború éveinek német–magyar gazdasági kap-

csolatairól fönnmaradt egy anekdota, amelyben Baranyai

Lipót is szerepel. Litván József elevenítette föl, s az õ em-

lékezéseit írásba foglaló Tóth Pál Péter jegyezte le az Íté-

letidõ címû könyvben: „A németek megpróbálták ugyan

a maximumot kisajtolni az országból, de e téren megvolt

az ellenállás, mert hivatalból agrár- és ipari területen egy-

aránt eltitkolták a valóságos termelést és kapacitást.
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ártatlan elnevezés alatt összeesküvés

volt a náci törekvések ellen, Baranyai Li-

pót volt a leghatározottabb szószólója

a náciellenes politikának. […] Az

action directe híve volt, semmiféle más

formáját az ellenállásnak nem volt haj-

landó elfogadni.”       

A KLASSZIKUSOK

Banki szakember lévén, a kultúrával va-

ló kapcsolata talán nem tekinthetõ ti-

pikusnak: elnöke volt a görög–latin

mûveltség híveit tömörítõ Parthenon

egyesületnek, amely klasszikusok ma-

gyar fordításai mellett magyar klasszi-

ka-filológusok emlékezetes esszéit is

megjelentette. Többször beszélt arról,

hogy az emberiség a XX. század nagy

válságán csak akkor tud felülkereked-

ni, ha minél többet átment a techni-

kával kibékíthetetlennek látszó ellen-

tétben lévõ humanista hagyományból.

„A hellén embernek két legkiemelke-

dõbb lelki tulajdonsága az individua-

lizmus és a szociális érzék volt; a kettõ

azonban nem ellentétté, hanem ép-

pen fordítva: ideális együttessé alakult

benne” – szerepel A klasszikus kultúra

és a mai ember címû, a Parthenonban

tartott, 1941-ben kiadott elõadásá-

ban. A matéria gyõzelmével e harmó-

nia széthullott; a „nagyvilágba kilökött

ember” „megtartotta az individualitá-

sát, de elvesztette annak társadalmi

gyökereit”. E témakörbe tartozik az 1942

elején megjelent „Homo historicus” és

„homo oeconomicus” címû elõadás-

szövege is, amelyben a gimnáziumok

szerkezetváltása kapcsán értekezett „a

humaniórák mûvelõdési és nevelõ ér-

tékérõl”. Ebben a szövegben szembeál-

lítja a naturalizmus és a humanizmus

ember- és nemzetképét. Naturalista

értelmezés szerint „a nemzet alapjá-

ban véve biológiai közösség, amelynek

legfõbb célja az önfenntartás, a faji és

gazdasági lét biztosítása”. A humaniz-

mus nemzetképzete más: Európa már

régen túljutott a nemzet biológiai egy-

ségének „primitív stádiumán”: „A

nemzet nem a természet, hanem a

történelem alkotása; szellemi közös-

ség, amelyet a közös történelmi élmé-

nyekbõl kibontakozó közös ideálok, a

közös ideálokban megnyilvánuló kö-

zös értéktudat, az értéktudatból faka-

dó közös hivatásérzet és az ennek

megfelelõ közös cselekvésre való kész-

ség tart össze.” Õ már foglalkozásánál

fogva sem lehet – magyarázza el itt –

a természettudományok, techniciz-

mus és az ökonomizmus ellensége;

tisztában van azzal, mi mindent hoz-

tak ezek az emberiség számára.  De a

javak csak eszközt jelenthetnek, nem

az élet célját: az ember szellemi életét

kell szolgálniuk.

A magyar közéleti személyiségek

közül Tisza Istvánról, Wekerle Sándor-

ról és Klebelsberg Kunóról jelent meg

elõadásszövege. „A társadalmat felfelé

törekedett nivellálni, nem pedig lefelé;

nem az osztálytalan tömegtársada-

lom, hanem a társadalmi osztályok

harmóniája lebegett a szeme elõtt” –

mondta az utóbbiról.

Klebelsberg kultúrpolitikájá-

nak egyik kulcsfogalmát, a

„kultúrfölény”-t pedig nem

a szomszéd nemzetek legyû-

résének jelszavaként értel-

mezte. Szerinte a miniszter a

személyiség kibontakoztatá-

sára, a háború és a béke nyo-

mán elhatalmasodó nyomor

és a társadalmi dezintegrá-

ció leküzdésére kidolgozott

programot jelölte meg e ter-

minussal. Klebelsberg a kul-

túrába a technikai fejlõdést

is beleértette, s az egyete-

mek létéért a mûszaki és

közgazdasági képzés érdeké-

ben is küzdött. „Szükségünk

van a kultúrának erre a leg-

magasabb fokára – mondot-

ta –, mert e nélkül nem tud-

juk kiállítani azokat a szak-

férfiakat, akik megállják a

helyüket például a nemzet-

közi tárgyalásokon, ahol egyetlen

vámtarifatétel helytelen vagy téves ke-

zelésével többet veszthetünk, mint

amennyibe egy egész egyetem kerül.”

A Wekerle Sándorról, Magyarország

elsõ polgári miniszterelnökérõl elmon-

dott serlegbeszéd nyílt hitvallás az al-

kotmányosság és a személyiség joga és

felelõssége mellett – az akkoriban mo-

dernnek tartott kollektivitáseszmével

s a totalitárius állammal szemben. Ezt

a beszédet 1944 januárjában mondot-

ta el, másfél hónappal a német meg-

szállás elõtt.

A HÁBORÚ

Carl von Clodius, a német Külügymi-

nisztérium gazdaságpolitikai osztályá-

nak helyettes vezetõje azt jelentette

Berlinbe 1938 szeptemberében, hogy

szót emelt Teleki Pálnál a birodalmi

márka „11%-os, az idegen szabad valu-

ták árfolyamának emelése révén végre-

hajtott közvetett leértékelése” ellen. A

miniszterelnök azt válaszolta, hogy eb-

HIRDETÉS
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ben nem dönthet, beszélnie kell a Ma-

gyar Nemzeti Bank elnökével. Clodius

Telekitõl távozva az elõszobában ép-

pen az elnökbe botlott, kísérletet tett

hát arra, hogy meggyõzze õt. Baranyai

azonban hajthatatlan maradt. „Erõskö-

désemre odáig ment, hogy közölte ve-

lem, én ugyan kívánhatom az õ lemon-

dását és ezt bizonyára el is tudom érni,

arra azonban nem kényszeríthetem,

hogy más árfolyampolitikát folytas-

son.” A késõbbi német jelentésekben

már úgy jellemzik õt, mint aki „a nem-

zetiszocializmussal szemben áll”, sõt,

„közismerten nélmetgyûlölõ”. Ezzel

függ össze a Nemzeti Bank elnöki tisz-

térõl való késõbbi lemondása is. Még

1940-ben õ juttatta el rendeltetési he-

lyére, Amerikába azt az összeget, ame-

lyet Teleki Pál egy esetlegesen fölállí-

tandó s Eckhardt Tibor vezetésével

mûködõ  ellenkormány költségeire

szánt. Késõbb Baranyai Bethlen István-

nal, Esterházy Móric volt miniszterel-

nökkel és Keresztes-Fischer Ferenc bel-

ügyminiszterrel együtt a háború ma-

gyar részrõl való befejezését sürgették

Kállay Miklós miniszterelnöknél – aki

aztán Svájcba küldte ki õt, hogy tár-

gyaljon a szövetségesekkel. Jagow né-

met követnek 1943 szeptemberében a

berlini Külügyminisztériumba küldött

távirata pedig már azt tartalmazza,

hogy a háborúból való kilépést elõké-

szítõ magyar csoport abban állapodott

meg, hogy Kállay lemond, az utóda pe-

dig Baranyai lesz. Mindezekért aztán

1944 tavaszán a németek letartóztat-

ták. A Fõ utcából a politikai foglyok el-

sõ csoportjával szállították Ausztriába.

Utóbb az oberlanzendorfi táborból

nem Mauthausenbe vitték, mint

Apponyi Györgyéket, hanem – Laky

Dezsõvel, a hírneves statisztikussal

együtt – Budapestre. A Gestapo a La-

katos-kormány követelésére bizonyos

feltételekkel októberben néhány pro-

minens magyarral, Bajcsy-Zsilinszky

Endrével, Nagy Ferenccel, Lakyval,

Makkai Jánossal és Tildy Zoltán fiával

együtt átadta a magyar hatóságoknak.

Vladár Gábor igazságügyminiszter a ki-

ugrási kísérlet sikertelenségét s a nyilas

hatalomátvételt látva október 15-én

azonnali szabadon bocsátásukról ren-

delkezett. A bujkálás hónapjai követ-

keztek. 

1945 után még elnöke lett itthon a

Takarékpénztárak és Bankok Egyesüle-

tének és a Magyar–Amerikai Társaság-

nak, de hamar kiderült, hogy annak a

szellemnek, amelynek a híve volt, beal-

konyult. Emigrálása után szakmai te-

kintélye révén el tudott helyezkedni a

nyugati bankvilágban, de, mint Fenyõ

írja, „szerény egzisztencia volt ez”. Elsõ

kinti éveiben részt vett még magyar de-

mokratikus szervezetek munkájában,

így például alelnöke volt a Magyar Eu-

rópa Tanácsnak. Az utolsó nagy felada-

táról – amelyet már nem tudott végig

teljesíteni – szintén Fenyõ Miksa szá-

mol be: „Tizenhét esztendõn át ült fele-

sége betegágya mellett s aztán nem bír-

ta tovább.” – FILEP TAMÁS GUSZTÁV

HIRDETÉS



anuár 25-én zárult le az elsõ for-

dulója az Oktatási Minisztérium

által meghirdetett és a

www.emlekezet.hu internetes ol-

dalon keresztül bonyolított, „Freedom

Fighter 1956” fantázianevû országos

tanulmányi vetélkedõnek. Az OM sa-

ját bevallása szerint a most burjánzó

trendhez igazodva adott nem magyar

nevet a játéknak, elmondásuk szerint

„az angol cím – az egész arculattal

együtt – mindenekelõtt a tizenévesek

ízlésvilágának szeretne megfelelni.”  Az

már nem lepi meg az edzett polgárt,

hogy Magyar Bálint és elvbarátai telje-

sen azonosulnak a gondolattal, mely

szerint a mai fiatalok ízlésvilága kevés-

bé igazodik édes anyanyelvükhöz,

mint az együgyû verekedõs játékok fõ-

címeit idézõ Freedom Fighter-hez és a

reklámfigurául választott rasztás hajú

amerikanoid lényhez, aki nyilván az ar-

culat akar lenni. Ez utóbbinak egyéb-

ként annyi köze van a forradalomhoz,

hogy azonosíthatatlan színû felsõjén

piros karikában egy jókora 56-os dísze-

leg. Nyilván a derék eszdéeszes apu-

kák-anyukák  által felnevelt tizenéve-

sek ízlésvilágának való megfelelés je-

gyében. 

A tanulmányi verseny fõdíja, a

moszkvai levéltári osztálykirándulás

pedig önmagában is gyanúsan hang-

zik, ott ugyanis 56-ra vonatkozó érde-

mi információkhoz aligha juthat a

szerencsés nyertes.  No de mindegy, a

nevezetes inverz karácsonyfás-

menórás üdvözlõlap ízlésvilága úgy

látszik, mégsem alulmúlhatatlan.

Vagy talán mégis: az ötvenedik évfor-

dulót szintén meglovagolni kívánó

Magyar Televízió „Ha forradalmár

lenne, Ön melyik televíziót foglalná

el?” hirdetése még Horn Gábor inno-

vációjának elsõségét is komolyan ve-

szélyezteti. A köztévé marketigesei

tudat alatt, kódoltan talán arra céloz-

nak, hogy a képzeletbeli freedom

fightereknek csakis õket lenne érde-

mes elfoglalni, hiszen az ostromra ki-

jelölt közintézmény – vajon mi má-

sért is kellene elfoglalni egy tévét? –

nyilván pártállami megszállás alatt

nyög. Ami tulajdonképpen, ha bele-

gondolunk, nem is áll annyira messze

a valóságtól…                         – R. T.
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ombol a tél, röpködnek a mí-

nuszok, elkél ilyenkor a macs-

kanadrág. Cicuskánk is bele-

bújt meleg pantallójába és körbené-

zett az alacsonyan szálló választási ki-

adványok között. Hosszas olvasgatás

után végül úgy döntött, hogy a 168

óra és a Népszava szemlézése nem

bír sportértékkel, ezért a nagy meg-

mondómédium, a Népszabadság felé

fordította a tappancsait. És láss, cso-

dát a dorombolás, mint hírlapi mûfaj

– a téli hideg ellenére – itt is virágzik.

Persze cicusunk tudja, hogy a kam-

pány már csak ilyen. A függetlenek is

hirtelenjében balra fordulnak, mert

hát senki sem felejti el, hogy kinek

köszönheti a tejbe aprítani való

whiskast. Január az évértékelõk hava.

Elõbb Orbán Viktor a Syma csarnok-

ban, majd Gyurcsány Ferenc a parla-

mentben mondta el a nagyívût.

Mondanunk sem kell, hogy a Nép-

szabadság vezetõ publicistájánál,

Nagy N. Péternél – a január 31-i  lap-

számban – Gyurcsány volt a szett

gyõztese: „Gyurcsány azonban fogad-

ta az orbáni szervát, a pörgetésre

nyesett, érzelemre rációval, bajban

lévõ emberek felsorakoztatásával

szemben sikeres civilek páholyba ül-

tetett csapatával válaszolt.” És ez

még nem minden. Cicuskánknak a

végsõ lökést a róla elnevezett díj

Nagy N. Péternek való kiutalásáról az

esszencia lecsepegtetése adta meg:

„érdemben megmutatkozott azon-

ban egy pártelnök a jobboldalról, aki

meg van gyõzõdve a politika és az ál-

lam mindenhatóságáról, megváltó

küldetésérõl, s egy miniszterelnök

balról, aki viszont azt próbálta bizo-

nyítani, hogy képes és kész segíteni

azoknak, akik maguk is ezt teszik.

Hatalmi-transzcendentális politika-

értelmezés egyfelõl, e világi társada-

lomszervezés baloldali ígérete másfe-

lõl. Ezek között érdemben és racio-

nálisan lehet választani.”          – H. S.T
Teniszkönyök

Frídom Fájter, öcsém!

J

Doromboló
cicus-díj

Az angol cím – az egész 

arculattal együtt 

– mindenekelõtt a tizenévesek

ízlésvilágának

szeretne megfelelni



bszurdisztán udvari kincstárnoka január végén

újabb gyöngyszemmel lepte meg az ország

közvéleményét. Mielõtt körbeszimatolnánk Veres

veretes véleményét, érdemes egy kicsit felidézni az elmúlt

hónapokban kifejtett verbális sziporkáit. Veres János nem

egy Cicero (copyright Tóta W. Árpád), de kiválóan tudja

magyarázni és értelmezni a különbözõ pénzügyi, politikai

szervezetek lépéseit. Novemberben kijelentette: „Az

Európai Bizottságban túl sokat és feleslegesen foglalkoz-

nak a magyar költségvetési hiánnyal” és inkább „a költ-

ségvetés pozitívumaival kellene foglalkoznia”. Miután így

megmondta a Bizottságnak, hogy mit tegyen, és mit ne

tegyen, megmagyarázta az Eurostat-féle könyvelési

botrányt is. A kormánypropaganda szerint mindegy, hogy

a sikert hova könyveljük el. Érted, a sikert… A harcias mi-

niszter, aki egyben a szocialisták nyírbátori jelöltje,

legutóbb Orbán Viktort hívta ki nyilvános vitára, hogy

szétszedhesse a Fidesz tb-járulék csökkentésrõl szóló

javaslatát.

A saját helyzetét és kompetenciáját néha félreértelmezõ

pénzügyér mostani bejelentése is illeszkedik korábbi

megszólalásaihoz. A tengerentúli felhõkarcolóban ülõ

Armani öltönyös Standard and Poor’s szakemberek vél-

hetõen meglepõdve hallanák, hogy Veres logikája szerint

az S&P nem a kormányzat tevékenyégét értékelte, hanem

a Fideszt akarta leckéztetni kampányígéretei miatt, ráadá-

sul a szoci szlogenek alkalmazásával. A pénzügyér nagy

tehetséget mutat a felelõsség áthárításában, de most tet-

ten érték a polgári underground kérlelhetetlen firkászai.

Egyelõre ejnyebejnyét kap tõlünk, de áprilisban akár el is

búcsúzhatunk tõle.                                               – R. G.

„Kérdésre válaszolva Veres János pénzügy-

miniszter elmondta: a Standard and

Poor's nemzetközi hitelminõsítõ intézet

azért rontotta stabilról negatívra Magyar-

ország adósságkockázati kilátását, mert

ezzel kívánja felhívni a figyelmet a kam-

pány során elhangzott »felelõtlen gazda-

sági ígéretek« veszélyére.” (hvg.hu, 2006.

január 29.)
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A gyancsak cinikusnak tûnik az Európai Parlament

állásfoglalása a kínai medvehelyzetrõl. Mi is sajnáljuk

a macikat a szenvedésükért, de nem hinnénk, hogy

ez a legfontosabb problémák közé tartozna az ázsiai dik-

tatúrában. Abban az országban, ahol a rendõrség karácsonyi

keresztény szertartásokat zavar szét, papokat tartóztat le

„törvénytelen vallási gyülekezésért”. Ahol ellenzéki

aktivisták és újságírók kerülnek börtönbe, vagy tûnnek el

nyomtalanul. Ahol többévi börtönre ítélnek embereket,

mert újságkivágásokat küldtek Európába vagy az Egyesült

Államokba.

Az állam totális kontrollra törekszik a magánszféra felett,

különösen ami a politikai véleményeket illeti. Minden médi-

um szigorú állami felügyelet alatt mûködik. Ha csak az inter-

netet nézzük, többtízezres testület és nagy teljesítményû

szerverek szûrik a belföldi és külföldi tartalmat, figyelik a

csevegõszobák beszélgetéseit, a fórumok hozzászólásait.

Tilos bármiféle, a rendszerrel szembeni elégedetlenséget

kifejezõ álláspont megjelentetése. A nem kívánt tartalmat

törlik/újraírják, a vétkeseket akár el is gõzösíthetik. 

Ugyanakkor a kínai gazdaság száguld, s az ebben rejlõ

lehetõségeket sem Európa, sem az USA nem szeretné elsza-

lasztani. A kínai üzletek kérdések egész sorát vetik fel. Egy

diktatúra csak akkor elítélendõ és elszigetelendõ, ha nincs

benne gazdasági fantázia? A szabadságjogok csak szegény

országok, például Kuba esetében szorulnak védelemre? Mi a

helyes eljárás: elvi alapon kimaradni a kínai lehetõségekbõl,

vagy bizniszelni a totalitárius rendszerrel, ahogy az érdekek

kívánják?                                  – BALOGH ÁKOS GERGELY

„Az epekinyerési módszerek a kínai far-

mokon továbbra is a medvék gyötrelmes

szenvedésével járnak, és gyakran pusztu-

lásukat okozzák” – tudósít az EP sajtóiro-

dája. Bár a nyilatkozat elismeri, hogy

„2000 óta több mint negyven medvefar-

mot zárattak be, és 188 medvét adtak át

az állatok védelmével foglalkozó ázsiai

alapítványnak”, a képviselõk mégis aggo-

dalmukat fejezik ki, amiért „még létezik

ilyen kegyetlen és civilizálatlan gyakorlat”.

(EP-nyilatkozat a kínai állatkínzásokról,

FigyelõNet, 2006. január 19.)  

Állati jogok Kínában

U

Abszurdisztán
kincstárnoka
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nterjúalanyunk nyolc hónaposan

került állami gondozásba, mert

édesapját börtönbe zárták és az

édesannya is elhanyagolta. Majd öt éve-

sen nevelõszülõk fogadták magukhoz.

Büszke arra, hogy jól tud érvényesülni

és egyre kevesebb olyan emberrel talál-

kozik, aki megszólja roma származása

miatt nyilatkozta lapunknak Rézmûves

Gábor, 21 éves geográfus hallgató.

UFi.: Milyen volt a gyermekotthonban?

R.G.: Nagyon jól éreztem magam Egerben

is és a Csepkõ utcai gyermekotthonban is.

Kedvesek voltak a nevelõk és az óvónénik.

Állítólag én voltam a bandavezér.

UFi.: Nem jutott eszedbe, hogy más gyere-

keknek van családja?

R.G.: Nem gondoltam bele abba se, hogy

másnak van családja és abba se, hogy

óvodában élek. Ugyanúgy, mint más gye-

rekek, mi is játszottunk papás-mamást.

UFi.: Hogyan?

R.G.: Bevásároltunk, babákkal játszot-

tunk, autóval elmentünk dolgozni.

UFi.: Milyen volt a viszonyod az igazi szü-

leiddel?

R.G.: Négy éves koromtól néha megláto-

gattak a vér szerinti szüleim, hoztak min-

denféle játékot. Az óvónéni azt mondta,

hogy ne örüljek neki annyira, mert ez

csak csalogatás. A nevelõszüleimhez már

akkor jobban kötõdtem. Rendszeresen ki-

vittek az intézetbõl, már a karácsonyt is

velük töltöttem. Egy évre rá velük éltem.

Bonyolult, de számomra a nevelõszüleim

az édesszüleim. Jól kifogtam õket.

UFi.: Vannak olyan tulajdonságaid, ame-

lyeket a nevelõszüleidtõl „örököltél”?

R.G.: A szokásokat, a viselkedést. Apum is

pontos, én is odafigyelek a dolgaimra,

rendet tartok magam körül. Kiállok az

igazamért, becsületes vagyok. Nagyon

megijedtem, amikor úgy tûnt, hogy el-

veszthetem a nevelõszüleimet, ugyanis

1993. január 14-én, csütörtökön az éle-

tem hatalmas fordulatot vett.

UFi.: Mi történt?

R.G.: Megjelentek az igazi szüleim az Al-

földi utcai intézetben és telefonáltak,

hogy vigyenek be, mert látni akarnak. Ki-

derült, hogy nem egyszerû látogatásról

van szó, hanem vissza kell mennem a vér

szerinti szüleimhez. A Keleti pályaudvarig

elcipeltek, de ott megláttam a nevelõszü-

leimet – olyan furcsa így hívni õket – és

kicsúsztattam a kezem édesanyám szorí-

tásából, majd elfutottam a nevelõapám-

mal. Hónapokig bujkáltunk, hiszen a

rendõrség keresett: a szüleim bejelentet-

ték, hogy elraboltak. Barátoknál laktunk,

Csillebércen bujkáltunk, ügyvédet fogad-

tak a nevelõszüleim. Elkezdõdött egy

gyermekelhelyezési per, ami évekig tar-

tott. Rémálmaim voltak hónapokig, de a

pereskedést apum intézte, engem nem

terheltek a részletekkel.

UFi.: A Rószadombon jártál iskolába, ki-

lógtál a többiek közül?

R.G.: Majdnem minden iskolában én vol-

tam az egyetlen cigány, mindig szóvá tet-

ték. Egyre kevésbé érdekelt, mert attól

nem vagyok kevesebb, hogy roma va-

gyok, sõt…

UFi.: Sõt?

R.G.: Sose vertem a mellemet, hogy roma

vagyok, de nem is szégyelltem. Elõször a

Táncsics Gimnáziumba jártam, ott majd-

nem minden nap megkaptam, hogy ci-

gány vagyok. Zavart, de tudtam, hogy eb-

bõl az iskolából el fogok menni. Három

hónap múlva már a Lauderbe jártam, ami

egy zsidó szellemiségû iskola. Apum gon-

dolta, hogy ebbe az iskolába kellene jár-

nom, mert itt biztosan nem ér majd meg-

különböztetés. Csak egyszer volt konflik-

tusom, amikor egy srác odajött hozzám

és közölte, hogy „mostmár jó lenne, ha

megmondaná neked valaki, hogy te egy

büdös cigány vagy.” Apa felhívta az iskola

kuratóriumának elnökét, aki behívatta

ezt a srácot és elbeszélgetett vele. Nem

tudom, hogy mit mondott neki, de azu-

tán már nem volt probléma.

UFi.: Van roma identitásod?

R.G.: Milyen a roma identitás? Apám zsi-

dó, én cigány vagyok, de ugyanúgy ma-

gyarnak tartom magam. Szeretem az au-

tentikus cigányzenét, de nem az életem.

Járok roma kulturális rendezvényekre, fó-

rumokra. Ugyanakkor nem beszélem a

nyelvet, a kultúrát sem tartom, nem úgy

öltözködöm. Nem a hagyományoknak

megfelelõen élem párkapcsolataimat, de

elfogadtam és büszkén vállalom, hogy ro-

ma vagyok. 

UFi.: Ha te lennél a kisebbségügyi államtit-

kár, mit javasolnál?

R.G.: A romák helyzetén úgy lehetne javí-

tani, ha minél többen tanulnának. Szerin-

tem nem az ország felelõssége a mostani

állapot, hanem a családoké. Nem kellene

felrúgni a kulturális értékeket ahhoz, hogy

tanuljunk. Kis közösség vagyunk, zené-

lünk, áruljuk a portékánkat, nem akarunk

kiszakadni, ragaszkodunk a hagyomá-

nyokhoz. Igaz, nekem különleges a helyze-

tem, mert nem roma családban nõttem

fel és teljesen természetes volt, hogy to-

vábbtanulok. Az ELTE-re járok geográfus

szakra és úgy örülök, olyan jó érzés, ha

meglátok egy másik romát az egyetemen.

Ilyenkor összenézünk, és mintha azt mon-

danánk egymásnak: „tök jó, hogy te is itt

vagy.”                    – SKRABSKI FRUZSINA

p u n c s

F
o

tó
: 
U

F
i/

K
é
sm

á
rk

i 
P

é
te

r 

I
„Jól kifogtam a nevelõszüleimet”



h i r d e t é s

39




