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Néz kifelé az ember az ablakon, nem túl szívderítõ látvány ez a

téli világ 2006 elején. Belelapoz az újságokba, esetleg bekap-

csolja a tévét, de a lehangoltság marad. Vagy fokozódik. Nehéz

idõszak elé nézünk. 

Pedig most fogadkozni kellene mindenkinek, hogy ebben az

évben másként lesz. Megcsinálom, nem követem el, megjavulok én, jó leszek. De a

baljós jelek szaporodnak. Értékalapon próbálkozó zsurnálharcosként sokáig hittük,

hogy az országot mi magunk alakíthatjuk, lapunk hasábjain maximum szavainkkal

ütjük a szöget pár tízezer ember fejébe. Erre tessék, amíg mi a nagy magyar gyepû

közepén kedélyesen snóblizunk, addig mögöttünk is, szemben is vállról indítható

médiaököllel felszerelt csapatok gyülekeznek. Aki látta Denis Tanoviæ Senki földje cí-

mû filmjét, pontosan tudja, milyen kínos ügy kisgatyában ugrándozni a frontvona-

lon. Mikor ezek már a látszatra sem adnak. Példás, ahogy az 1873-ban alapított, jobb

napokat látott napilap elbánt a függetlenség kifejezéssel. Máshonnan nézve szóra-

koztató. Szórakoztató, amikor egy volt kommunista miniszter, egy igazi luxuspro-

letár magánmilliárdjaiból tartja életben a „független szociáldemokrata napilapot.”

Muris, amikor ezek után a fõszerkesztõ azt vállalja, nem fognak kritika nélkül, elvhû-

ségbõl mindig egyetérteni azzal, amit az MSZP-s szponzor pártja mond és cselekszik.

És a nagy összeborulás ünnepi asztalánál maga Gyurcsány miniszterelnök is vall a

sajtószabadságról, s irányt szab ekképp: „szüksége van a magyar baloldalnak a Nép-

szavára, egy erõs, független, kritikus hangra”. Ja, arra igen, olvasók meg szerzõk he-

lyett hadra fogható elvtársakra. 

Gyurcsány miniszterelnök mesterségünk mûvelõit, az újságíró társadalmat sem te-

kinti másnak, mint lába elé terített vörös szõnyegnek, mely a kormányfõi bársony-

székhez vezet. Sõt – miként a 168 Óra fõszerkesztõjének példája bizonyítja – van,

aki önként omlik Gyurcsány talpa alá, hadd legyek a fényes jövõbe vezetõ út felki-

áltással. Nem értékelhetjük ugyanis másként a gyurcsányi kommunikációs offenzí-

vába illeszkedõ szerkesztõi felajánlkozást: Ferenc, írjon nekünk egy szép karácsonyi

történetet. Legyen benne szó Katus anyóról, zöld szennyesládáról, de úgy, hogy a

giccset zsigerbõl elutasító, több diplomás olvasóink könnyekig hatódjanak. Ferenc,

ha kitünteti arra méltatlan szolgáit gondoskodó figyelmével, ígérjük címlap lesz. 

Címlap lett. Bár lehet egy prózaibb forgatókönyv is. Telefon a Miniszterelnöki Hivatal-

ból, hogy akkor ezt kellene betenni. Attól tartunk, a sajtó egy részének 2006 a feszes

vigyázzállás éve lesz. És a biztonságé. Hogy meglesz a napi betevõ.  – AMBRUS BALÁZS
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CSAK HÁT NEM LEHET ELKÉPZELNI

Mézes Éva: A módosító javaslatunkkal egy-

általán nem azt akarjuk elérni, hogy sza-

porodjanak a csonka családok. Csak el le-

het képzelni olyan életszerû helyzetet, hogy

egy nõ egyedül van, és vállalni akar gyere-

ket, és elõtte vagy utána annak a gyerek-

nek majd apja is lesz, mert az õ élete úgy

alakul. (Reggeli Krónika, december 13.)

Szegény gyerek. 

TANÁCS

Egyébként édesanyám mindig azt mondta

nekem, hogy olyan ajándékot kell venni,

aminek nincs közvetlen használati értéke.

(Medgyessy Péter, Budai kilátó, december)

Lehetõleg valami igazán szart.

A MÉRTÉKADÓ SAJTÓ

– Milyen napilapokat olvasol? 

– Mindet! Blikk, Színes Bulvár Lap, a fon-

tosabbakat. 

(Fresh Andi és a véletlenül tapizó fiú, vel-

vet.hu, 2005. december 1.)

A fontosabbak.

EGYSÉG ITT, EGYSÉG OTT

Egységesen áll a szocialista párt

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök mögött

– jelentette ki egy csütörtökön megjelent

lapinterjúban Szekeres Imre, az MSZP el-

nökhelyettese. „Nekünk, szocialista politi-

kusoknak most az a dolgunk, hogy csa-

patként álljunk mellé. Hogy ebben is kü-

lönbözzünk a Fidesz egyszemélyes kam-

pányától. Egységes a párt Gyurcsány mö-

gött" – mondta a szocialista politikus a

168 Óra címû hetilapnak adott interjújá-

ban. (Szekeres: Orbán Viktor kifecsegte a

köztársasági elnök titkát, ma.hu, 2005.

december 8.)

Két láb jó, négy láb rossz. 

MI NÉGYEN, A MAGYAR 

SZOCIÁLDEMOKRÁCIA

Idõközben befut Hiller István. Az MSZP

elnökét arra kérik, mondjon egy pár szót

az esemény alkalmából. „Az új magyar

szociáldemokráciáról akarok beszélni” –

kezdi a pártelnök, és úgy is tesz. „Fejtõ Fe-

renc, Lendvai Ildikó, jómagam, Gyurcsány

is megjön; körülbelül így néz ki ez a do-

log” – jellemzi az új magyar szociálde-

mokráciát, amit õk „együttesen próbál-

nak létrehozni”. („Gyurcsány késik, de

jön”, hirszerzo.hu, 2005. december 20.)

Nyakó István, Gál. J. Zoltán, Tóth Ká-

roly és Újhelyi István talán nem a ma-

gyar szociáldemokrácia?

ÖT NÕ MEG EGY FÉRFI

Velük, az elmúlt hónapok során rengeteg

idõt töltöttem együtt, a közös PEM-eken

(projektegyeztetõ megbeszéléseken), a

tréningeken, a workshopokon. A vezetõi

ülések nálunk elég viccesre sikeredtek. Öt

nõ, no meg egy férfi vett részt rajtuk. Nem

a férfiviccek mentek, nem szõkenõztünk

és nem tettünk kétértelmû megjegyzése-

ket, ha bejött valaki, de a hangulat az ef-

féle macsózások nélkül is jó volt. (John

Emese: A Jövõ Háza címû blog-be-

jegyzése, szdsz.hu, 2005. december 20.)

Politikailag korrekt viccelõdés, nincs

is annál jobb.

KUTAT A KÜLFÖLD

Egy külföldi kutatóintézet jelentõs jobbol-

dali gyõzelmet jósol a biztosnak tekinthe-

tõ egyéni választókerületekben, de a bi-

zonytalan kimenetelû körzetekben is

meglepõ jobbfölény várható. A végered-

ményt ugyanakkor a megjósolhatatlan

választókerületekben elért egyéni man-

dátumok sorsa döntheti el. Budapest kön-

nyen piros maradhat. A Vision Consulting

stratégiai elemzõ cég a 176 egyéni válasz-

tókerületre állította fel mandátumbecslé-

sét. (Budapest könnyen piros maradhat –

mandátumbecslés jobbos beütéssel,

stop.hu, 2005. december 21.) 

Értesüléseink szerint a külföldi kuta-

tóintézet vezetõ elemzõje bizonyos

Gabriel Turkish.

AFROBRAZILOK

Brazíliában az emberi lét legalsó peremén

tengõdõk elsöprõ többsége továbbra is a

feketebõrû afrobrazíliaiak közül kerül ki,

annak ellenére, hogy az elmúlt években

csökkent a kifejezetten szegények száma

– írta az O Globo címû újság egy nemré-

giben elvégzett felmérés eredményét

idézve. (A szegények közt a legszegé-

nyebbek az afrobrazíliaiak, uno.hu,

2005. december 6.) 

Halmozottan hátrányos helyzet.

SINE IRA ET STUDIO

Rengeteg baj van a balliberális médiával

is, ám az legalább nem dezinformál

tudatosan, nem hazudik és nem szélsõsé-

ges – véli Vásárhelyi Mária. (2006. január

5., hirszerzo.hu)

A gerendától nem látja az erdõt.

MEGKÖTÖTT KÉZ

„Ennél jobb ajánlatot nem kapunk” – szö-

gezte le egy szakpolitikus forrásunk. Sze-

rinte több érv is szól mellette: egyrészt Ma-

gyarország – az összes támogatást és a

hétéves idõtartamot tekintve – nem túl je-

lentõs összegtõl, mintegy 500 milliárd fo-

rinttól esne el, a nekünk járó teljes öszsze-

get azonban úgysem tudnánk lehívni, cse-

rébe pedig a támogatások megszerzésének

könnyítését ígérte Blair. Emellett nem is len-

ne jó, ha megkapnánk a teljes összeget,

mert ehhez ugyanakkora kormányzati for-

rást kellene hozzá rendelni, ami tíz évre

megkötné a magyar kormány kezét. (Zárt

ajtók mögött mégis igent mondtak

Blairnek, hirszerzo.hu, 2005. december 5.)

Ha minden uniós támogatásról le-

mondanánk, akkor lenne csak igazán

nagy a mozgástér!

Tisztelt Olvasóink!
Technikai okok miatt az Ufi

januári számának megjelenése 

a jól megszokott hó eleji (elsõ

csütörtök) helyett a hónap

közepére csúszott. Minden

olvasótól szíves elnézést

kérünk! Becsszó többet nem

fog elõfordulni. 

Tisztelettel: a szerkesztõk
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écs Imre néhány héttel ezelõtt merész lépéssel

lepte meg Magyarország közvéleményét. 1956

forradalmi lángjának hivatásos õrzõje az õt ha-

lálra ítélõ munkás-paraszt kormány kései utódai közé ül

2006 tavaszától. Imre bácsi nem kertelt, kerek-perec ki-

mondta: azért indul a szocialisták listáján, mert az SZDSZ-

ben nem érzi biztosítottnak képviselõi pozícióját.  Emlé-

kezetes: Mécs az államfõválasztás során – szembefordulva

pártja hivatalos álláspontjával – mind a három for-

dulóban Szili Katalinra szavazott. Most hátradõlünk, és

átadjuk a szót Eörsi Mátyásnak: „Mécs Imre – hogy lehet-

ne finomabban fogalmazni – megvásárolt egy biztos

mandátumot egy szavazatért”. Mécs Imre nyert, bent lesz

az Országgyûlésben. Íme, egy veterán forradalmár elvsze-

rûsége 1956 ötvenedik évfordulóján. 

z aranyköpéseirõl (hová tûnt Damon Hill…) elhíre-

sült, korábban sportkommentátor, késõbb a

Hungaroring Rt. elnöki székébe katapultáló Palik

László új hobbit talált magának. Önjelölt versenyzõként új-

ra elindult a Párizs–Dakar rally-n. Palik nemrég azt nyilat-

kozta, hogy tart a versenytõl, de imádja a Dakart, és úgy ér-

zi, egyedül Budapest határáig sem jutna el. Ráhibázott. Idén

nem hogy Dakarig, de még Afrikáig sem jutott el. Malagától

– ahol a mezõny hajóra szállt Afrika felé – 80 kilométerre az

autópályán, 110 kilométer per órás sebességnél a fõtengely

minden elõjel nélkül eltört, ezzel a motor tönkrement. Miu-

tán a szabályok nem engedélyezik a motor cseréjét, Palik fel-

adta a versenyt. Az aggódó Marsi Anikó megnyugodhat, fér-

je épségben hazatért a túráról. Palikot ezentúl a spanyol au-

tópályák ördöge címmel ruházzuk fel, váljék egészségére.

AM

Az egyszázalékos projekt
destova egy hónapja, hogy megszavazták az Európai

Unió 2007–2013 közötti költségvetését, ám az EU-

ügyekben mismásolni mindig kész magyar sajtó lapja-

ira makacsul nem fér föl a tavalyi év európai politikájának

igazi mottója. Pedig ismerõs lehetne, hiszen itthon, koráb-

ban, majdhogynem pártprogrammá is nemesült. 

Az, hogy merjünk kicsik lenni. Errõl szaval Blair, ezt sza-

vazták meg a franciák, ezt követelik a hollandok és ezt

ajánlja Merkel. Miközben azonban nem csitul a nettó befi-

zetõk kisszerû méltatlankodása, a frissen csatlakozottak

között is kezd lábrakapni az ingerült csalódottság. Hiszen

mirõl is beszélünk? A tíz új ország közel 80 millió lakossal

mindössze felibe-harmadába kerül az EU-nak, mint a 40

milliós Spanyolország – egyedül. Az Eurobarometer felmé-

rései vészjóslóan tükrözik a hangulatváltozást, az EU ittho-

ni népszerûségének évi hat – nyolc százalékos zuhanását.

Pedig az új tagok növekvõ euroszkepticizmusa még csak

nem is az Európai Unió „nagy ügyeinek” szól. Mi, magyarok

például messze az uniós átlag feletti mértékben támogat-

juk az unió bõvítését, csattanósan cáfolva ezzel az idegen-

gyûlöletünkrõl szóló, belpolitikai célú koholmányokat. A

hazai választók 66%-a az EU további bõvítése mellett vok-

solna, ami 26%-kal magasabb, mint az EU-s átlag. Török-

ország felvételét 51 százalékunk helyesli, az EU 35%-os át-

lagával szemben. Horvátország csatlakozásának támoga-

tásában a magyar közvélemény az elsõ, amiképpen az eu-

rópai alkotmány terve is még itthon a legnépszerûbb.

Csalódottságunk oka az, hogy csatlakozásunk óta alig

történt valami. Jellemzõ, hogy a megkérdezettek többsé-

ge szerint az EU tagság nem növelte sem hazánk stabili-

tását, sem gazdasági biztonságát. E vélemény megszívle-

lendõ és jelentõségébõl nem von le semmit, hogy bántó,

mindennapi bosszúságokból is táplálkozhat: a belsõ vá-

mok eltörlése nem látszik az árakon, mi több, az autók

vámja helyett bevezették a regisztrációs adót, az európai

uniós egészségbiztosítás intézése bonyolult, a munkanél-

küliség nõtt és a határokon sem lett rövidebb a várako-

zás. Speciális gondunk az országot 2004-ben illetõ EU-

pénzek sorsa. Ezek nagy része ugyanis a kormányhivatal-

ok hibájából nem jutott el idõben a címzettjéhez, így –

noha az unió átutalta a megígért összeget – hazánk több

EU-tagdíjat fizetett, mint amennyi támogatást felhasz-

nált.

Az újkeletû EU-ellenesség tehát „odaát” a közösségi esz-

me, „ideát” viszont az egyes kormányok politikájának bírá-

latát jelenti. Odaát az embereknek elegük van az újak ja-

vára történõ adakozásból, itt pedig abból, hogy a kormá-

nyok a nehezen kisajtolt támogatásokat sem képesek or-

száguk javára fordítani. Tény, hogy az unió, miközben lé-

lekszáma 20%-kal nõtt, költségvetését 20%-kal csökkentet-

te, így az már alig éri el a tagországok GDP-jének egy szá-

zalékát. Bizony, az EU, ha így halad, lassacskán nem lesz

más, mint a választóikra sandító helyi érdekû politikusok

önfényezési fóruma. 

Ami tényleg, minél kisebb, annál jobb.

– PÁKOZDI IMRE

I
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8MÉCS IMRE 
a hónap nyertese

7PALIK LÁSZLÓ
a hónap vesztese
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l Evo személye nemcsak szárma-

zása miatt figyelemkeltõ: foglal-

kozása, politikai pártállása és

megválasztásának elõzményei is maguk-

ban hordozzák a földrészt, valamint a

Bolíviát sújtó legfontosabb problémá-

kat. Bolívia, Kolumbia, Peru és Ecuador

kormányozhatatlansága az utóbbi évek-

ben mind nyilvánvalóbb tény lett, ezért

az USA, amely a – gazdasági, politikai,

katonai – stabilitást tekinti elsõrendû

szempontnak a földrészen, mind jobban

tart az események irányíthatatlanná

válásától. A szuperhatalom azonban a

hidegháború lezárulása óta kénytelen

következetesebben betartani a demok-

rácia játékszabályait, és úgy akarja meg-

tartani vagy visszaszerezni jelenlegi, illet-

ve elvesztett pozícióit Latin-Amerikában,

hogy közben egyre erõsödik az USA-elle-

nesség a térség lakossága körében.

FÖLDGÁZ ÉS KOKA

Az ország 1825-ben névadójától, a vene-

zuelai Simón Bolívartól – más néven a

spanyol gyarmati uralom alóli „Felszaba-

dítóról”, a Libertadorról kapta nevét.

Bolívia 180 éves fennállása alatt egyedül-

álló rekordot mondhat magának: a had-

sereg több mint 200 puccsot hajtott

végre, ennek zömét 1884-ig. Az ország

területe háromszor csökkent története

során: 1884-ben Chile szerezte meg az

Atacama-sivatagot az ún. salétromhá-

borúban, és megfosztotta Bolíviát a ten-

geri kijárattól – 1879 óta (!) nincs diplo-

máciai kapcsolat a két ország között –,

1904-ben Brazília foglalt el kaucsukéhsé-

ge miatt õserdõvel borított északi terüle-

teket, Paraguay pedig a délkeleti olajme-

zõket foglalta el az 1932–1935 között ví-

vott ún. Gran Chaco-háborúban. Bolívia

legnagyobb kincse a spanyol gyarmati

korszakban Potosí ezüstje volt, amely ép-

pen a függetlenség idején kezdett kime-

rülni, az ónkitermelés pedig épp az 1952-

es forradalom államosításait követõen

csökkent nagymértékben. Bolívia földje

még más ásványokat is rejt, ezek közül a

földgáz jelentõsége nõtt meg, fõleg

1996-tól, amikor a népszerûtlen Sánchez

de Lozada elnök külföldi olajcégeknek

adott kutatási és kitermelési engedélyt.

(Bolívia Venezuela mögött a második

legnagyobb földgázmezõvel rendelkezik

Dél-Amerikában.) Az andokbeli népek

évezredes kultúrájának része még a

kokatermesztés és -fogyasztás, ami Bolí-

via nyugati felén is elterjedt az utóbbi év-

tizedekben – Kolumbiától Chiléig ter-

mesztik az Andok többé-kevésbé eldu-

gott területein. Washingtont nyugtala-

nítja a kokainfogyasztás mértéke magá-

ban az USA-ban, és olyan súlyosnak ítéli

a helyzetet, hogy külön program révén

osztja a pénzt a kokatermés kiirtására a

termesztõ országokban.  Nem sok siker-

rel. Evo Morales ebben a küzdelemben

tûnt ki, és szerzett tekintélyt a kokater-

mesztõ parasztok körében a kokatermés

kiirtása ellen szervezett útelzáró bloká-

dokkal, tiltakozó menetekkel. 

EVÓBAN AZ ERÕ

A január 22-én beiktatandó, most 46

éves indián elnök nem végezte el a kö-

zépiskolát, pedig jól tanult, és mivel szü-

lõhelyén nem tudtak megélni, a család

az ország másik területén kezdett foglal-

kozni kokatermesztéssel, de sem õ, sem

a család nem tudott kitörni a szegény-

ségbõl, ezért döntött az ifjú Evo a szak-

szervezeti mozgalom mellett. „El Evo”

hamar kitûnt harciasságával, vezetõi ké-

pességeivel, és a kokatermesztõ földmû-

velõk érdekeinek népszerû védõje lett.

Bár többször letartóztatták kábítószer-

csempészés és -kereskedés vádjával, so-

hasem tudták rábizonyítani. A kilencve-

nes évek végén kezdte szervezni a MAS-

t (Mozgalom a Szocializmusért nevû

pártot), gyakran járt Venezuelában a

példaképének tartott Hugo Chávez

meghívására, csodálja Fidel Castrót, va-

gyis meglehetõsen egyértelmû ideológi-

ai irányt választott. A Moralest elnöknek

2005. november végén valóságos választási dömping kez-

dõdött Latin-Amerikában – 2006 végéig 12 referendumot

rendeznek 11 országban. A december közepén tartott ne-

gyedik fordulóban az elnök- és általános választásokon

Bolívia története során elõször gyõzött indián származású

elnök, az ajmara indián Evo Morales.

E

Bolívia a nemzetközi
sakktáblán 
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Nehéz helyzetbe került az Egyesült Államok

Evo Morales Chavezzel barátkozik
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jelölõ és egyre népszerûbb MAS váratlan

segítséget kapott 2002-ben. A bolíviai

USA-nagykövet ekkor elkövette azt a hi-

bát, hogy két hónappal a választások

elõtt megfenyegette az országot: ha

Moralest választják elnöknek, hazája

megvonja az országnak folyósított tá-

mogatásokat. A nyílt beavatkozás miatt

támadt felháborodás nyomán azonnal

megnõtt az addig 4%-os népszerûségû

baloldali pártvezér gyõzelmi esélye, így

kis híján vereséget mért a másodszor is

megválasztott, és USA-párti Sánchez de

Lozadára. Morales ettõl fogva mindent

elkövetett, hogy õ legyen az elnök. A

belsõ (nyugtalanság, országrészek kö-

zötti ellentétek, munkanélküliség, inflá-

ció, korrupció) és a külsõ körülmények

hamarosan a kezére játszottak.

Az ország utolsó diktátora 1982-ben

adta át a kormányrudat megválasztott

elnöknek, és azóta próbálták meghono-

sítani a demokrácia intézményeit. A

szüntelen gazdasági nehézségekkel küsz-

ködõ ország bajainak orvoslására hozott

neoliberális intézkedések és politikai

pártalkuk azonban csak idõleges javu-

lást hoztak, ezért 1986-ban kétszer is

rendkívüli állapotot vezettek be, és az

akkori elnök (Víctor Paz Estenssoro:

1985–1989) habozás nélkül börtönbe

csukta a gazdaság szanálása ellen tilta-

kozó szakszervezetek vezetõit, politiku-

sokat. Mintegy tízéves viszonylagos sta-

bilitást követõen 2002-ben újból válsá-

gosra fordult a gazdaság helyzete, és se-

gítségért kellett folyamodni, az új ameri-

kai elnökhöz – G. W. Bush-hoz –, aki

nem túl szerencsés módon minden fize-

tésre adóemelést javasolt megkülönböz-

tetés nélkül (valamint a kért 150 millió

dolláros támogatásnak csupán a tizedét

folyósította, és a Valutaalaphoz irányí-

totta Lozadát), ezért véres összecsapá-

sok törtek ki az egész országban. 

BUKOTT ELNÖKÖK

Sõt, amikor 2003 októberében kitudó-

dott, hogy Sánchez de Lozada és külföl-

di cégek új megállapodást kötöttek a

bolíviai földgáz kitermelésérõl, illetve

más országokon kívül az USA-ba szállí-

tásáról is, de chilei kikötõkön keresztül,

országos méretû tiltakozásokra került

sor, és a zavargások 60 halottat követel-

tek. Sánchez de Lozada lemondott, és az

Egyesült Államokba menekült, a föld-

gázt pedig perui kikötõkbe irányították,

de a megsértett nemzeti büszkeség mi-

att újra napirendre került a tengeri kijá-

rat követelése.

Utódja, Carlos Mesa szûk mozgáste-

ret örökölt, mert a szerzõdéssel szembe-

forduló pártok megválasztásának felté-

teléül azt követelték, hogy módosítsák a

külföldi cégek 1996-ban kötött szerzõ-

déseit, és törvényben emeljék meg jelen-

tõsen az országból kivitt földgáz adóját.

A földgázmezõkkel rendelkezõ és jóval

fejlettebb keleti tartományok a külföldi

befektetõk elvesztésétõl is tartva elle-

nezték a MAS javaslatát, és egyoldalú

autonómia kikiáltásával fenyegették

meg a parlamentet és az elnököt. Mesa

elnök nem tudott úrrá lenni a kaotikus

és már-már polgárháborúba torkolló

helyzeten, és 2005 júniusában szintén le-

mondott az ismétlõdõ zavargások hatá-

sára. A MAS csak nyert mindkét elnök

lemondásából, és az elõrehozott válasz-

tásokon, tavaly december közepén vá-

ratlanul biztos gyõzelmet aratott. 

Evo Morales azonban korántsem ül-

het diadalünnepet. Bár a valamikori

kokatermesztõ indián pártvezér példát-

lan választási sikere lehetõséget ad neki

és a MAS-nak, hogy megvalósítsa akár a

teljes választási programját, óvatosan

kell mérlegelnie döntéseit. A rá szavazó

indián honfitársai azt várják tõle, hogy

valóban államosítsa Bolívia földgázkin-

csét, és a várható megemelt bevételeket

a Venezuelában zajló úgynevezett

bolívári forradalomhoz hasonlóan szoci-

ális célok: munkahelyek teremtésére, az

írástudatlanság felszámolására, a boldo-

gulásból kizártak felemelkedésére fordít-

sa.  Ezt azonban úgy kell elérnie, hogy ne

riassza el a külföldi olajcégeket és befek-

tetõket, mert akkor a gazdagabb keleti

tartományok beváltják szavukat, és

önállósodnak, hogy megtartsák õket.

Morales április elsejéig kapott türelmi

idõt a szakszervezetektõl. Jorge „Tuto”

Quiroga, a vesztes neoliberális jelölt és

koalíciója ugyancsak kivár, és arra szá-

mít, hogy fél éven belül Morales úgyis

belebukik a kormányzásba, hiszen egé-

szen más a blokádok szervezése, mint a

tényleges kormányzás. Az Egyesült Álla-

mok egyik volt külügyi tisztségviselõje

csak annyit közölt országa álláspontjá-

ról, hogy elképzelhetõ, a jövõben

akadozni fognak az Amerikából érkezõ

segélyek. Morales sikere a szomszédos

Peruban váratlan hatást váltott ki: a õsz-

szel még negyedik helyen álló helyi MAS

elnökjelöltje, Ollanta Humala kará-

csonykor már mindenhol vezette a sza-

vazni szándékozók népszerûségi listáját. 

A térségben nem csökken a feszült-

ség, mert nagy a tét. Az Egyesült Álla-

mokat egyik kedvelt eszközével, a de-

mokratikus választásokkal szorították

sarokba saját geopolitikai sakktábláján. 

– SOBIESKI TAMÁS
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Számokban
Területe: 1.098.581 km

Lakosság: 9,4 millió

Népesség megoszlása: 55% indi-

án (kecsua: 30%, ajmara: 25%),

mesztic 31%, kreol és európai 

15%, más: 9%.

Hivatalos nyelvek: spanyol, 

kecsua, ajmara és guaraní

Ásványkincsek: ezüst, ón, arany,

wolfram, cink, olaj, földgáz

Írástudók aránya: 86%

Egy fõre jutó GDP: 882 dollár

(2002-ben)

Várható életkor: 63 év

Külsõ államadósság: 5.900 milli-

árd dollár (2002)

Nemzeti össztermék: 7.500 milli-

árd dollár (2002)

A lakosság 70%-a él a szegénységi

küszöb  alatt.



A 2005-ös év a számvetés, a „mérlegkészítés” ideje volt több déli szomszé-

dunk számára: egyebek mellett a Jugoszlávia szétesésének legvéresebb feje-

zetét, a boszniai háborút lezáró daytoni megállapodás megkötésének tize-

dik évfordulója és az európai integrációs remények felerõsödése miatt.

A változás éve lehet 2006 a Balkánon is

Déli napforduló
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z idei, 2006-os esztendõ viszont

jó eséllyel a fordulat éve lehet,

hiszen annak már az elején is

olyan jelentõs események várhatók,

mint a Bosznia-Hercegovina államszer-

vezetében tervezett változtatások, a Ko-

szovó sorsáról kezdõdõ tárgyalások

vagy Montenegró esetleges kiválása az

immár kéttagúra soványodott és állam-

közösséggé nemesült délszláv gyûjtõál-

lamból. Mindezen változások hatása az

érintett országok szûkebb és tágabb

környezetében egyaránt érezhetõ lehet. 

BOSZNIA-HERCEGOVINA

Az egyik fontos események elé tekintõ

ország, a délszláv térség forgató korong-

ja, Bosznia-Hercegovina. A daytoni

megállapodás megkötése óta eltelt tíz

év mérlegét vonták meg tavaly decem-

berben, s belementek az annak alapján

létrejött államszervezet átalakításába.

Megjegyzendõ, éppoly kevéssé saját

jószántukból, mint annak idején a béke-

kötésbe Daytonban. A legenyhébb bírá-

lat, ami ezt a megálla-

podást érheti,

hogy egy mûkö-

désképtelen álla-

mot hozott létre.

Egyebek mellett ez

szolgált indokul, a ta-

valy õsszel, Wa-

shingtonban kie-

rõszakolt alkot-

mánymódosítá-

sokhoz, továbbá

az, hogy a jelenle-

gi alaptörvény aka-

dályozza Bosz-

nia-Hercegovinát

az uniós tagság

elnyerésében.

Az amerikai fõ-

városba hívott bosz-

nia-hercegovinai poli-

tikai vezetõk egyelõre

csak a keretekhez

(„Dayton Plusz”) adták

kénytelen-kelletlen a

beleegyezésüket, a konkrét módosítá-

sokat ez év március végéig kellene ki-

dolgozni, hogy õsszel már a megújított

alkotmány alapján tartsák meg a válasz-

tásokat. Ha ez nem sikerül, félõ, hogy

Bosznia-Hercegovina uniós tagsága

több éves halasztást szenved. 

Vajon sikerülhet-e egyáltalán? A kér-

dés költõi, hiszen köztudomású, hogy

minden érdekelt másféleképpen képzeli

el a módosításokat: a bosnyákok az en-

titások gyengítését és a központi állam-

hatalom erõsítését akarják, a szerbek

éppen ellenkezõleg, a soknemzetiségû

országon belül a maguk kis nemzetálla-

mának, a boszniai Szerb Köztársaságnak

fennmaradása és Szerbiával fenntartott

különösen szoros kapcsolatok ápolása

mellett kardoskodnak, a horvátok azt

szeretnék, ha egy entitás se lenne, ha

már nekik nincs, vagy pedig azt, hogy

maradjon meg a másik kettõ, de legyen

egy külön nekik is. A bevált amerikai

módszer ellenére, hogy tudniillik a „tár-

gyaló” feleket szigorúan távol tartják

egymástól, és mindegyiknek azt ígérik,

amit szeretne, a legsarkalatosabb pon-

tot mégis törölni kellett. Ez irányozta

volna elõ az államelnöki poszt létesíté-

sét és központi kormány felállítását a

miniszteri tanács helyett, és az entitáso-

kat képviselõ parlamenti felsõház hatal-

mának megnyirbálását. Idõközben a

brit Paddy Ashdownt a német Christian

Schwarz-Schilling váltotta fel a fõmegbí-

zotti székben. Õ annyival földközelibb-

nek tûnik elõdjénél, hogy a demokrati-

kus reformok erõltetése helyett a gaz-

dasági helyzet javítására s a 40 százalé-

kos munkanélküliség mérséklésére he-

lyezi a fõ hangsúlyt. Csodákra azonban

õ sem képes, így arra sem, hogy egy sze-

mélyben pótolja a hiányzó egységes eu-

rópai Balkán-politikát, hogy kibékítse

az ezen a kis területen egymásnak feszü-

lõ nagyhatalmi érdekeket: nevezetesen

a különbözõ délszláv országokat favori-

záló nagy uniós tagországokéit és a

Bosznia-Hercegovinát gyakorló térnek

használó USA-ét. Vajon az úgynevezett

nemzetközi közösség tudja-e, mit akar

Bosznia-Hercegovinában egyáltalán? Ez

egy újabb költõi kérdés, hiszen nyilván-

való, hogy Daytonban nem vették le a

bosnyák fazekat a tûzrõl, csak a szélére

húzták, s a Dayton Plusszal sem fogják,

talán nem is akarják. 

SZERBIA ÉS MONTENEGRO

Az idei év sorsdöntõnek ígérkezik Szer-

bia és Montenegro államközössége szá-

mára is. A kisebbik tag, Montenegro

már hosszabb ideje kifelé kacsingat. Bár

nem kapott egyértelmû biztatást az

USA és még kevésbé az EU részérõl, a ve-

zetés eltökéltnek látszik, hogy az idén

megtartja a népszavazást a teljes függet-

lenségrõl. Szerbia ezt többféleképpen

próbálja megakadályozni, mert annak

dacára, hogy Montenegro lakossága

megosztott a kérdésben, lehet, hogy

többséget szereznek a különválás hívei.

A
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Európa néhány más irányú manõver –

mint például annak hangoztatása, hogy

Szerbia oldalán Montenegro hamarabb

számíthat az uniós tagságra – után

most igyekszik a Velencei Bizottság véle-

ménye mögé bújni. Ez kizárná a Szerbiá-

ban élõ montenegróiakat a szavazásból,

s a szavazásra jogosultak felének megje-

lenése esetén egyszerû többséggel is el-

dönthetõnek véli a kérdést. A tapaszta-

lat és Jugoszlávia felbomlásának törté-

nete azonban óvatosságra int. Tény,

hogy Montenegróban manapság alig

van katona, legalább is a korábbiakhoz

képest, tehát a  hadsereg bevetése az in-

gadozó szavazók meggyõzésére csekély

eredménnyel kecsegtet. Az viszont több

mint aggályos, hogy a korábbi gyûjtõ

akciók ellenére még mindig sok fegyver

van a lakosság birtokában. 

Az EU mindenesetre tavaly megkezd-

te a tárgyalásokat a stabilitási és társu-

lási megállapodásról Szerbia-Monte-

negróval. A februárban esedékes folyta-

tásnak azonban elõfeltétele a még sza-

bad lábon lévõ háborús bûnösök kiada-

tása. A horvát Ante Gotovina kézre ke-

rítése óta nõtt a nyomás Radovan

Karadzsics és Ratko Mladics lefogására.

Szorongatott helyzetében a szerb kor-

mány azt találta ki, hogy nemzetbizton-

sági tanácsot alakít, amelynek feladata

lesz a szökevényekre vonatkozó infor-

mációk elemzése, valamint a hágai bíró-

ság által kért dokumentumok és archív

anyagok – amelyek érthetetlen módon

még a nyilvántartásból is eltûntek – fel-

kutatása, az érintett tárcák együttmû-

ködésének összehangolása. A testület-

nek a kormánytagok mellett tagja lesz a

nemzetközi közösség „üdvöskéje”, Bo-

risz Tadics államfõ is, hadd osztozzon a

felelõsségben. A szerbiai polgárok csak-

nem fele ellenzi kiadatásokat. Ennek el-

lenére nem valószínû, hogy nagyobb re-

belliót váltana ki az említett urak hágai

útja. Kérdés azonban, hogy viselkedik

majd az a még Szlobodan Milosevics ál-

tal létrehozott „kemény mag”, amely

nagyon jól tartja magát a hadseregben

és a biztonsági szolgálatokban. A civil

kontroll felettük még távolról sem való-

sult meg. 

KOSZOVÓ

Több mint érdekes az idõzítés, de tény,

hogy a nemzetközi közösség, élén az

USA-val, az idén látta elérkezettnek az

idõt, hogy megkezdõdjenek a tárgyalá-

sok Koszovó jövõjérõl is. Erre indokul

leggyakrabban a jelenlegi helyzet tart-

hatatlanságát hozza fel, amiben kétség-

telenül igaza van. Viszont nincsenek jó

ötletek a tarsolyban. Amellett, hogy az

EU-nak ebben a kérdésben sincs egysé-

ges álláspontja, az USA-nak pedig nem

érdeke, hogy bármelyik felet maga ellen

hangolja – ami elhúzódó tárgyalásokat

ígér –, az érintettek is homlokegyenest

ellenkezõ állásponton vannak a lehetsé-

ges rendezést illetõen. Míg a koszovói

albánok kategorikusan elutasítják a te-

rület felosztását, s ez a nézetük találko-

zik az USA és az EU véleményével is, a

szerb fél számára éppen ez volna a leg-

jobb megoldás. Egyrészt, mert riasztja

az albán népesség szaporasága, más-

részt nem szeretné albán kézen hagyni

az északi rész ásványi kincseit, ezért a

szerb lakosságot igyekszik oda koncent-

rálni, s az albánt onnan távol tartani.

Ehhez az elképzeléshez most nem tud

támogatókat találni. Tadicsot még

Moszkvában is visszautasították – jólle-

het a fenti elképzelés egy óvatosabb vál-

tozatával, két entitás, albán és szerb, lét-

rehozásával hozakodott elõ –, mert tar-

tanak tõle, hogy egy ilyen példa ragadós

lehetne az Orosz Föderációban is. Ezért

Belgrád az egész tartomány megtartása

mellett lobbizik, amit maga sem gondol

komolyan. Hiszen nagyon is tisztában

van vele, hogy a terület fölött már most

sem rendelkezik. Egy roppant homályos

megoldást, „többet, mint autonómiát,

de kevesebbet, mint függetlenséget” kí-

nál a koszovói albánoknak. Bízik benne,

hogy nem is kell részletesebben kifejte-

nie, mit ért ez alatt, hiszen a tárgyalások

a számára fontos kérdéssel kezdõdnek,

amivel viszont az albánoknak szóló bi-

zonytalan ígérettel ellentétben nagyon

is alaposan foglalkozott. A szerb kor-

mány kidolgozott egy, a szerb kisebbség

helyzetének rendezését célzó részletes

tervet: teljes körû decentralizációt köve-

tel, sõt, újabb szerb többségû közigaz-

gatási egységek kialakítását, s azok szo-

ros, intézményes kapcsolódását Szerbiá-

hoz. Szabályos idõközönként nyilatko-

zatok látnak napvilágot Szerbia jogos

igényérõl a területi kárpótlásra, nem is

beszélve a boszniai szerbek jogáról,

hogy népszavazáson döntsenek a bosz-

niai Szerb Köztársaság hovatartozásáról.

Hogy az albánokért is tegyen valamit,

Belgrád egyre több rendõrt és katonát

küld a Koszovóval határos szerbiai

Presevo-völgybe, ahol a három túlnyo-

mórészt albánok lakta járás (Presevo,

Bujanovac és Medvedja) a koszovói szer-

bekéhez hasonló autonómiát követel, il-

letve Koszovóval való egyesülést abban

az esetben, ha szerbek lakta Észak-Ko-

szovó Szerbiához csatlakozna.      – K. M.
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ólyom megválasztása aligha-

nem a politikai évkönyvek és a

politológiai szakirodalom gyak-

ran idézett példájává fog válni. Ritkán

szokott elõfordulni, hogy a parlamen-

ti kisebbség a koalíciós többséggel

szemben képes megválasztatni saját

államfõjelöltjét. Ehhez Orbánék egy-

szerre zseniális és vitatható, ám politi-

kailag eredményes taktikázására, vala-

mint a kormánypártok belsõ megosz-

tottságára volt szükség, ráadásul a ko-

alíció – legalábbis a kifelé történõ

kommunikációban – irracionális elbi-

zakodottságról tett tanúbizonyságot.

ÚJ HANG

A parlamenti pártok csatája alatt Só-

lyom az események foglya volt, de el-

sõ beszédeiben világossá tette: önálló

politikai erõvé kíván válni, aki határo-

zott és elvszerû elképzelésekkel ren-

delkezik az ország sorsát illetõen. Az

eddig érvényben lévõ politikai ideoló-

giák, stratégiák játékszabályait figyel-

men kívül hagyó, önálló gondolkodá-

sú államfõ azóta több lépésével is fel-

kavarta a politikai állóvizet. Az elmúlt

idõszakban a baloldal részérõl erõsö-

dõ kritikák érték õt, míg a jobboldal

jóindulatú, de óvatos távolságtartás-

sal kezelte a köztársasági elnököt.

Az elnök parlamenti szûzbeszé-

dében a hazaszeretet jelentõségét

emelte ki, míg augusztus huszadikán a

magyar történelem dicsõségérõl, a

szuverenitás, öntudat és önbecsülés

fontosságáról szólt, miközben hitet

tett az európai közösség mellett. Be-

szédében kitért a határon túli magyar-

ság „fájdalmasan félresiklott” állam-

polgársági ügyére is. Nagyobb figyel-

met keltett az a megjegyzése, misze-

rint Magyarország európai mércével

mérve középhatalom, és kell, hogy le-

gyen beleszólásunk az Unió ügyeibe.

Sólyom László ünnepi beszédeit tehát

bármelyik jobboldali politikus megiri-

gyelhetné. A baloldali sajtó ekkor fo-

galmazta meg elsõ kritikáit az államfõ-

vel szemben. A Népszava publicistája

úgy értékelte a beszédet, hogy „az új

államelnök letette voksát a nép által

elutasított kettõs állampolgárság mel-

lett”, és nagyon remélte, „hogy csak

egy ügyetlen megfogalmazásról van

szó”.

Valószínû azonban, hogy Sólyom

minden elnöki megnyilvánulása tuda-

tos döntés eredménye. A huszadikai

beszéd után is rendre alkalmazta a

szimbólumokat. Ez a szimbolikus poli-

tizálás eddig jellemzõen a jobboldali-

konzervatív politika sajátja volt, mi-

közben a balliberális oldal messzeme-

nõkig távol tartotta magát a jelképek

használatától. Így Sólyom tevékenysé-

ge akarva-akaratlanul a polgári oldal

politikáját erõsíti, miközben az elnök

olyan témákban is hallatja a hangját,

mint a környezetvédelem és az embe-

ri szabadságjogok, amelyek eddig saj-

nos nem álltak a magyar jobboldali

politizálás homlokterében. 

KÜLPOLITIKAI KIÁLLÁS

A „zöld” elõéletérõl ismert államfõ

szimbolikus lépése volt az is, hogy

részt vett a Zengõ-védõk hagyomá-

nyos szeptemberi túráján. Sólyom

László feleségével együtt, civilként

csatlakozott a menethez, nem mon-

dott beszédet, és nem is nyilatkozott a

sajtónak. Mégis, megjelenésével a zöld

mozgalmaknak és a magyar közvéle-

ménynek is üzent: elnökké választása

után sem hanyagolja el a környezetvé-

delem ügyét, elnöki tekintélyét is fel-

használja a „zöld ügy” támogatására.

Azonban vitára adhat és adott is 

okot az a tény, hogy egy NATO-tagál-

lam elnöke, aki egyben a hadsereg 

Az Alkotmánybíróság volt elnöke, Sólyom László közel

fél éve a Magyar Köztársaság államfõje. A Heti Válasz

által az év emberének választott Sólyom elõdeivel ellen-

tétben igen korán a viták kereszttüzébe került, így talán

érdemes megvizsgálni eddigi tevékenységét.

S

2005, a Sólyom éve

Pártatlan aktivista

F
o

tó
: 
M

T
I/

F
ö

ld
i 

Im
re

 



t é m a

13

fõparancsnoka is (!), egy tervezett NA-

TO-létesítmény ellen tüntetett a Zen-

gõn. Ez a fonák helyzet csak itthon ka-

vart kisebb vitát, a külföldi sajtó nem

kapta fel a fejét a hírre. Ahogy az sem

keltett nagyobb figyelmet, hogy au-

gusztusi beszédében az Európai Unió

mûködését, döntéshozatalát a „nem

eléggé demokratikus” jelzõvel illette.

Az emberi jogokat évtizedek óta

kutató jogász elvszerû kiállásaként ér-

tékelhetjük azon kijelentését is, hogy

addig nem utazik az Egyesült Álla-

mokba, amíg belépésekor ujjlenyoma-

tot vesznek tõle. Felmerül a kérdés,

hogy amíg egy magánember, egy jogi

szaktekintély minden további nélkül

megteheti ezt a nyilatkozatot, addig

egy, az Egyesült Államokkal szövetsé-

ges ország államfõjének is „joga” van-e

hozzá? Sólyom megjegyzése arra a

problémára mutat rá, hogy egy civil-

ként értékes és becsülendõ elveket

valló személy a politikában (a világpo-

litikában) mennyire maradhat hûséges

elveihez, és mennyire célszerû, célra-

vezetõ azokat a nemzeti és nemzetkö-

zi politikai erõtérben érvényesíteni.

Ezt az általánosnak nevezhetõ problé-

mát politikusaink eddig legtöbbször a

külsõ érdekeknek való megfeleléssel, a

fennálló rendszer, a status quo elõtti

meghajlással oldották meg. Az állam-

fõ szerint nem mindig kell a nemzet-

közi kérdésekben alkalmazkodnunk,

mintát követnünk, a cél az egyensúly

„a megszokott mintákhoz való alkal-

mazkodás, és a jól megalapozott saját

kezdeményezések között”. Érdekes le-

het annak vizsgálata, hogy Sólyomnak

a környezetvédelem és emberi jogok

melletti radikális kiállása milyen ered-

ménnyel jár majd a késõbbiekben.

Az elsõ lépést mindenesetre már

megtette. Októberi, a CNN-nek adott

interjújában arról beszélt, hogy a jö-

võben szeretné létrehozni a „zöld el-

nökök hálózatát”. A World Report-

ban elmondta: „Olyan államfõkbõl áll-

na a hálózat, akik különleges felelõssé-

get éreznek a környezetért, és akik tö-

rõdnek a jövõ nemzedékeivel”. A CNN

riportere kiemelte Sólyom politikai

semlegességét és új, érdekes stílusát,

amely a „kis közép-európai országra”,

hazánkra irányíthatja a világ figyel-

mét. Sólyom László a szomszédos or-

szágokba történõ államfõi látogatásai

során, ígéretéhez híven, minden alka-

lommal szót emelt mind a külhoni

magyar, mind a hazai kisebbségek

ügyében. Stjepan Mesic horvát állam-

fõvel folytatott eszmecseréje után el-

mondta: jogos igény a magyarországi

kisebbségek parlamenti képviselete.

Pozsonyi tárgyalásai után a szlovák

Pravdának adott interjúban a „magyar

kártyát” magyarellenes kártyának ne-

vezte, és megerõsítette, hogy a ma-

gyar államnak alkotmányos kötelessé-

ge gondoskodnia a határain kívül élõ

magyarokról.

BELPOLITIKAI VITÁK

A jobboldalnak méltán tetszõ augusz-

tus huszadikai elnöki beszédet még

csak egyes baloldali újságírók kritizál-

ták, de az elnök határozott megnyilvá-

nulásai az utóbbi hetekben újabb vitá-

ra adtak okot. Egy vele készült interjú-

ban kijelentette, hogy nem egyeztet

senkivel a jövõ évi országgyûlési vá-

lasztások idõpontjáról, és „az egész or-

szág érdekének figyelembevételével

kívánom kitûzni a választások idõ-

pontját, nem pedig a pártok aktuális

kívánsága szerint”. Beszélt arról is,

hogy még a választások elsõ fordulója

elõtt megnevezi azt a személyt, akit a

legfõbb ügyész posztjára jelöl, és e

kérdésben sem fog konzultálni a pár-

tokkal. A legfõbb ügyészt kizárólag

szakmai szempontok alapján jelöli

majd. Sólyom éles megfogalmazása

heves visszhangot váltott ki. A Magyar

Hírlap publicistája párt- és politikael-

lenes kommunikációja miatt közvetve

populistának nevezte az elnököt, aki

ráadásul „úgy viselkedik, mint az óvo-

dás, aki eldugja a többiek elõl a

homokozólapátot”. Igen merész meg-

fogalmazás ez néhány hónappal azu-

tán, hogy – többek között – neves li-

berális értelmiségiek jelölték

Sólyomot köztársasági elnöknek.

Tény, hogy az államfõ szavai túl erõsek

voltak. Valószínû, hogy mind a válasz-

tások idõpontjáról, mind a legfõbb

ügyész személyérõl is konzultálni fog a

pártokkal, hiszen az utóbbi esetben az

egyszemélyi döntés oda vezethetne,

hogy a pártok leszavazzák az elnök je-

löltjét. Ez súlyos presztízsveszteség

lenne az államfõ számára.

Az államfõ eddigi tevékenysége azt

bizonyítja, hogy nem lehet õt egy-

könnyen a hagyományos magyar poli-

tikai táborokba besorolni. Sólyom egy

konzervatív-szabadelvû, aktivista-kör-

nyezetvédõ személyiség, aki nyilváno-

san megvallott elveit következetesen

képviseli. Az önállóan cselekvõ állam-

fõben konkurenciát láthat majd az új

miniszterelnök is, akár Orbán, akár

Gyurcsány lesz az. Ez óhatatlanul fe-

szültséget fog okozni a politikában.

Azt le kell szögezni, hogy Sólyom

kommunikációs aktivitása nem páro-

sult kirívóan széleskörû tevékenység-

gel. Eddigi lépései bõven az államfõi

jogok körén belül maradtak, és erõsen

valószínû, hogy azon belül is marad-

nak. Bízhatunk abban, hogy Sólyom

megnyilvánulásai és cselekedetei

szinkronban lesznek egymással, rövi-

den: azt teszi, amit mond.         – R. G.
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eheti; a hivatásos jogvédõk lapí-

tanak, mert szelektív a

jogérzékük, a politikusok meg

magukkal vannak elfoglalva. Néhány

hónap múlva könnyen megeshet, ha

valakinek nincs jegye a földalattira, egy

BKV-ellenõr a kommandójával bilincs-

be verheti. Jegyellenõr hatósági

jogkörökkel? Számláról a büntetések

behajtása? Sokat akar a szarka.

Élek a gyanúperrel, hogy Budapesten

minden második ember szemtanúja

volt legalább egy olyan esetnek, amikor

a hihetetlenül udvarias ellenõr valakit a

falhoz szorít, lebunkóz, lekurváz, meg-

rángat, igazolványt elvesz, vissza meg

nehezen ad. Nem uszítok, kérem nyi-

tott szemmel közlekedni. Szokták mon-

dani, stresszes munka a jegyellenõré.

Mert az utasok „olyanok”. Milyenek?

Aki sietve mutatja a bérletét, az való-

ban bunkó? Ilyet is hallani. Tényleg hi-

hetõ, hogy a rosszarcú ellenõrbe és az

idegtõl szó szerint remegõ, pontagyú

biztonsági õrbe (Moszkva tér – nagyon

kemény volt a fiú, élvezte a nyilvánossá-

got) józan ember belekötne? Legutóbb

a fülem hallatára hazudta az ellenõr a

kiérkezõ rendõrnek, hogy az illetõ meg

akarta ütni. Undorító. Mit lehet ilyen-

kor tenni? Félelmetes, ahogy az embe-

rek elfordítják a fejüket. A piszkában

megfagyó hajléktalanhoz is nagyon de-

rogál mentõt hívni. E közöny miatt le-

het hírértéke öt darab konzerv kiosztá-

sának. Röhej. 

Mivel a BKV Rt. veszteségesen

mûködik (?), sokan gonoszul bliccel-

nek, hatékonyabbá kell tenni a bírságok

kiszabását – behajtását. Magam is val-

lom, illik jegyet venni, hiszen a tömeg-

közlekedés egy szolgáltatás, de pofát-

lanság, pökhendiség állandóan az uta-

sokat vegzálni. A menedzsment talpa is

botot kíván, pláne 60 milliárd forintos

veszteségnél. Mások utcára kerülhet-

nek akkor is, ha egy pontot nem jó

helyre tesznek. Kiszabni, behajtani. Hi-

szen minden forint számít. Nehogy be-

álljon a csõd. Csak reménykedni tudok,

hogy a Király most is megkapja a húsz-

milliós prémiumot. Az jár neki, kemé-

nyen dolgozik. Igaz, a város északi ré-

szébõl a délibe eljutni felér egy Dakar-

futammal, de most ezt hagyjuk. Szóval

a verebek szerint ellenõr uramék szeret-

nének maguknak egy kicsit több jogot

– fõ a hatékonyság, meg ugye az uta-

sok olyan udvariatlanok (utóbbi indok

mélyen rejtõzik a lélekben), és kemé-

nyen fel kellene lépni. 

Van valami irigyelnivaló abban, aho-

gyan ez a cég építgeti magát. Törvény-

módosítással kijárná magának, hogy az

ellenõr hatósági személy legyen. Tehát?

Ha nincs jegy, mi jön? Gumibot, bilincs?

Elõállítanak? Ha nem igazolom magam,

hatóság elleni erõszak? Felfüggesztett

börtön? Hol vannak a jog harcosai, mi-

ért lapítanak? Hol itt az arányosság és az

elkerülhetetlenség? Egy bérlet vagy egy

vonaljegy ára arányban áll a szabad

mozgás korlátozásával, a rendõrhatósá-

gi fellépés súlyával? Alkotmányos ez? Le-

hetetlen. Közlekedési vállalat, mint ha-

tóság? Kérem, szeretnék ilyen jogokat a

péknek, a szabónak és az órásmesternek

is. Hát nem elég, hogy itt már szinte

mindenki, akire valamilyen uniformist

húztak, a személyes iratainkat követeli?

Az ördögi kör akkor zárul be, ha a BKV

hozzáférhet a bliccelõk számláihoz vagy

a munkabérükhöz, ugyanis adótartozás

címén innen szipkázná le a bírságot. Fé-

lelmetes ez a logika. Az ellenõr hatósági

jogok védelme alatt kikényszeríti a sze-

mélyes iratokat, a BKV pedig behajtja a

büntetést. Ki kockáztatná meg az ellen-

állást? És ki védene meg a túlkapások-

tól? Valószínûleg senki. „Panaszával for-

duljon…” Tisztelet a kivételnek, de hát

mondjuk már ki: az ellenõrök nagy ré-

sze nem alkalmas rendõrhatósági jogok

gyakorlására. Egyenruha, hatósági jogo-

sítvány, csipetnyi rossz jellem és kész a

baj. A hatalom a legszilárdabb jellemet

is kikezdheti. A BKV vajon milyen felté-

telekhez köti az „állományba” való belé-

pést? Ha ez a rémálom valóra válik, re-

mélhetõleg megfelelõ szûrökön kell a

jelöltnek átjutnia – hiszen tudjuk, szol-

gálnak priuszos rendõrök is, ami már

önmagában is elképesztõ.  Vajon miért

érzem úgy, hogy ebben az országban

semmi sem lehetetlen? 

– LIPPAI ROLAND

A demokrácia cukros máza szinte rés nélkül lefedte a puha-

nyálas diktatúra valóságát, ám a rendõrállam rút pofája

ilyen-olyan gúnyában azért még a képünkbe röhög néha. 

Rendõrállam

Magyarország, végállomás
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z a közös vonás, hogy az állam-

hatalom a régió országaiban

igen erõs, a „legfejlettebb” eb-

bõl a szempontból az örökös elnök,

Szaparmurad Nijazov által vaskézzel

irányított Türkmenisztán. Minden

türkmén vezetõjének, a Türkmenbasi

személyi kultuszának humorosabb ol-

dala, hogy amikor évekkel ezelõtt a

diktátor befestette haját, le kell cserél-

ni a bankjegyeket, hiszen azokon õsz

bölcsként ábrázolták. Az már kevésbé

vicces, hogy türkmén ellenzékieket kí-

noznak, az emberi jogok sárbatiprása

pedig mindennapos gyakorlat. Viszont

nem elhanyagolható tény, hogy az or-

szág gázkészlete 2000 milliárd köbmé-

terre rúg (ez a mennyiség a világkészle-

tek 1,3%-a). Így Türkmenisztán a régió-

ban az elsõ, míg a világviszonylatban a

hatodik legnagyobb gázexportõr.

A kirgiz hatalomváltás nem hozta

meg a hozzá fûzött reményeket: az ál-

landó politikai krízis (hónapokig nem

sikerült kormányt alakítani) miatt

nem indulhattak el mélyreható gazda-

sági reformok. Ráadásul kiújulhatnak

az észak-déli, részben törzsi eredetû el-

lentétek, a politikai osztály maffiakap-

csolatait nem sikerült felszámolni. Így

a közel egy éve elüldözött Aszkar

Akajev országlásához képest az ország

jelenleg gyengébbnek és instabilabb-

nak tûnik.

A „színes forradalom” megelõzése ér-

dekében az üzbég elnök, Iszlam

Karimov még az erõszak alkalmazásától

sem riadt vissza – 2005 májusában

Andizsánban a rezsimellenes tüntetõk

ellen a hatalom fegyvereseket vetett be,

a pacifikáció közel 700 emberéletet kö-

vetelt. Üzbegisztán egyébként az egyet-

len olyan ország a régióban, ahol az isz-

lám nagy – akár destabilizáló – befo-

lyással rendelkezik, s emiatt keményen

üldözik a vallási radikálisokat. Mi több,

vannak olyan területek (Fergana-völgy),

ahol az iszlám erõsebb, mint az államha-

talom. Tovább fokozza a társadalmi fe-

szültséget, hogy a Világbank adatai sze-

rint a lakosság közel 80%-ának napi két

dollárnál kevesebbõl kell megélnie.

A régió vezetõ államává Kazahsztán

szeretne válni, s erre minden esélye

megvan, hiszen a nyugati mintákat pró-

bálja (inkább kevesebb, mint több siker-

rel) átvenni, s a 2,7 millió km2 nagyságú

állam területén – fõleg a Kaszpi-tenger

selfjeiben – 1,2 milliárd tonna kõolaj rej-

tõzik (földgáz-tartalékai viszont kiakná-

zásra várnak). A gazdasági nyitottság (a

külföldi befektetések fõleg az energia-

szektort érintik) azonban nem jár

együtt a politikaival. Ennek jeleként a

2005 decemberében megtartott elnök-

választáson elmaradt a meglepetés: a

választók 91%-os többséggel Nurszultan

Nazarbajev elnöknek szavaztak újra bi-

zalmat. Az EBESZ és a kazah ellenzék,

amelynek tagjai évekig az elnök mellett

dolgoztak, számos kifogást találtak (az

elnök többszörös médiafölénye, sok

körzetben „félreszámoltak”). Mégis va-

lószínûsíthetõ, hogy a politikus, aki

1990-ben a kommunista pártfõtitkári

széket cserélte fel az elnökire, normális

körülmények között lebonyolított sza-

vazáson is nyert volna, hiszen a demok-

rácia-deficit ellenére rohamosan bõvül a

kazah gazdaság (2004-ben 9,4%-kal nõtt

a GDP), és az etnikai konfliktusokat is si-

került megelõznie.

Az utóbbi másfél évtizedben kibon-

takozó geopolitikai versenyfutásnak

Közép-Ázsia országai inkább passzív,

mintsem aktív résztvevõi. A két régi ri-

vális, Oroszország és az USA közös érde-

ke, hogy távol tartsák Kínát a térség le-

lõhelyeitõl és megakadályozzák az isz-

lám radikalizmus térnyerését. Az ameri-

kaiaknak fontos a kõolaj- és földgáz-, va-

lamint az urán-készletek feletti ellenõr-

zés, illetve a katonai jelenlét (hídfõállás

Irán, India, Kína irányában).  Az oroszok

viszont ellenõrizni szeretnék az energia-

hordozó-vezetékeket, valamint meg-

akadályozni az amerikai „forradalom-

exportot”. Peking számára létfontossá-

gú a térség kincseinek megszerzése: így

tavaly szeptemberben a kínai állami

olajcég, a CNPC 4,2 milliárd dollárért

megvette a Petrokazahstant, amely

olajfinomítóval és évi 100 millió tonna

olajat adó mezõkkel rendelkezik.

Ebbe a játékba az Európai Unió is

minden bizonnyal beszállna (az energia-

hordozók importja miatt), hacsak nem

bénítanák meg a belsõ mûködési zava-

rok (az uniós alkotmány elutasítása, a

költségvetés körüli bonyodalmak), és

megfelelõ eszközökkel rendelkezne.

Ilyen eszköz lehetne Törökország, amely

a nyelvi és vallási közelség miatt (a tá-

dzsik kivételével, amely a perzsával ro-

kon, a régióban türk nyelveket beszél-

nek és az iszlám szunnita irányzata do-

minál) otthonosan érezheti magát a ré-

gióban.                          – LAGZI GÁBOR

t é m a
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A közép-ázsiai államok 1991-ben, a Szovjetunió széthullása-

kor a függetlenségüket nem várt ajándékként kapták meg. A

régióról a világ nem feledkezhet annak földrajzi fekvése és

gazdag kõolaj- és földgáz-készletei miatt. Közép-Ázsia kegye-

iért nem csak Oroszország és az USA, hanem az egyre erõsö-

dõ, nagyhatalmi ambícióit nem titkoló Kína is versenyzik.

Sok földgáz, kõolaj, kevés demokrácia • Türkmenbasi

frizurát vált

Kemény kézzel

A
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UFi: Az elmúlt év õszén több erdélyi

magyar szervezettel közösen tüntetés-

sorozatot szerveztek a Bolyai Egyetem

újbóli megnyitásáért. Miért?

Hantz Péter: A romániai magyar la-

kosság részaránya a 2002-es hivatalos

népszámlálási adatok szerint 6,6 száza-

lék. A 650.335 romániai egyetemi hall-

gató közül, a román Oktatási és Kuta-

tási Minisztérium 2005-ös adatai sze-

rint mindössze 29.136 magyar nemzeti-

ségû, ami csak 4.4%-nak felel meg. Rá-

adásul a magyar egyetemi hallgatóknak

csak egyharmada, mindössze 10.000 di-

ák tanulhat anyanyelvén, ami az összes

romániai egyetemi hallgató 1.6%-a. Ro-

mániában megközelítõleg 400.000 la-

kosra jut egy állami egyetem. Tekintettel

arra, hogy a 2002-es népszámlálás ada-

tai szerint közel másfél millióra tehetõ a

magyar nemzetiségû román állampol-

gárok száma, több mint három állami

magyar egyetem mûködtetése is indo-

kolt volna. Romániában egyetlen állami

magyar egyetem sem mûködik. Ez volt a

tüntetés fõ motivációja.

UFi: Hogyan lehetne megvalósítani az

önálló magyar állami egyetemet? 

Szász Csaba: Elsõ lépésként szeretnénk

létrehozni három magyar tannyelvû

kart a kolozsvári Babes–Bolyai Tudo-

mányegyetemen: a természettudomá-

nyit, a humántudományit, valamint a

Az egyetem több puszta oktatási intézménynél: szellemi

mûhely, amely nagymértékben hozzájárul az õt mûködte-

tõ népcsoport gazdasági-társadalmi fejlõdéséhez, identitá-

sának megõrzéséhez. Talán éppen ezért kezeli az összes ro-

mán kormány kiemelt fontosságú feladatként az 1959-ben,

Nicolae Ceausescu késõbbi kommunista diktátor és Ion Ili-

escu KISZ-titkár, késõbbi államelnök irányításával erõszak-

kal megszüntetett erdélyi magyar felsõoktatási intézmény,

a Bolyai Egyetem visszaállításának megakadályozását – ol-

vasható a ma még virtuális Bolyai Egyetem honlapján. Ko-

lozsváron beszélgettünk Hantz Péter egyetemi adjunktus-

sal, a Bolyai Kezdeményezõ Bizottság (BKB) alelnökével és

Szász Csaba egyetemi adjunktussal, a testület tagjával.

Interjú Hantz Péterrel és Szász Csabával, a Bolyai Kezdeményezõ Bizottság tagjaival

Harcban az egyetemért
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társadalom- és gazdaságtudományit.

Néhány év múlva, amikor ezen a karok

már megerõsödtek, kinõhetne belõlük

az önálló Bolyai Egyetem.

UFi: Mivel érvelnek a román egyetemi

vezetõk, amikor nemet mondanak

kezdeményezésükre? 

H.P.: Az egyik hamis érv szerint Euró-

pában sehol nincs hasonló kisebbségi

egyetem. Ez egyszerûen nem igaz, de

kellõ tájékozottság híján sokan elhi-

szik. Szoktuk is mondani, hogy a ro-

mán akadémiai vezetés azt hiszi, hogy

egy sokszor ismételt hazugság igaz-

sággá válik. A finnországi svédek, a

norvégiai számik (lappok), a felvidéki

magyarok, a moldvai gagauzok, a spa-

nyolországi katalánok valamint a ma-

cedóniai albánok anyanyelvi állami

egyetemet, illetve egyetemi hálózatot

mûködtetnek. 

UFi: Világosan cáfolták tehát az egyik

érvet, milyen más kifogások vannak?

Sz.Cs.: Számos román egyetemi és po-

litikai vezetõ szemforgató módon he-

lyettünk is aggódik. A hivatásos aggó-

dók szerint a magyaroknak lesz igazán

rossz, ha létrejön a Bolyai Egyetem.

Ezt furcsamód pont azok a román ok-

tatók hangoztatják, akik számos eset-

ben gáncsolni próbálták a magyar fel-

sõoktatás mennyiségi és minõségi fej-

lesztését. Mi viszont úgy gondoljuk,

hogy minden közösségnek meg kell

adni az önépítés esélyét és feltételeit,

és a többségnek nincs joga a kisebb-

ség nevében beszélni. Az eddigi ta-

pasztalatok azt mutatják, hogy az er-

délyi magyarság képes egy színvonalas

felsõoktatási hálózat mûködtetésére. 

H.P.: Sok román értelmiségi úgy gon-

dolkodik, hogy ami a magyaroknak jó,

az a románoknak rossz. A múltkorában

egy sajtótájékoztatón elmondtam, nö-

velni kellene a romániai felsõoktatás-

ban tanulók létszámát, mert sereghaj-

tók vagyunk Európában. Néhány újság-

író rögtön nekem támadt, mondván,

hogy a felvetés biztos valami elterelõ

hadmûvelet, ami ellenük irányul. 

UFi: A magyarok – tanulók, tanárok, a

közvélemény – egységesek a kérdésben?

H.P.: A Babes–Bolyai Tudománygyetem

érintett magyar anyanyelvû tanárai-

nak 83%-a írta alá a három magyar kar

létrehozását sürgetõ kérést. Volt né-

hány kolléga, aki az állásának féltése

miatt nem írta alá a kezdeményezést.

Sajnos akadnak olyanok is, akik az el-

lenfeleink érveivel vitatkoznak velünk,

esetleg hozzáteszik, hogy ne nagyon

lázadozzunk, mert akkor még azt is el-

veszik, ami ma megvan. 

UFi: Milyen a román társadalom hoz-

záállása az erdélyi magyar egyetem-

mel kapcsolatos vitához?

Sz. Cs.: Azt tapasztaltuk, hogy sok ro-

mán újságíró a lehetõ legképtelenebb

állításokat terjesztésétõl sem riad visz-

sza, az olvasók pedig, kellõ tájékozott-

ság hiányában, sok mindent elhisznek.

Szerencsére egyre több tárgyilagosan

tudósító sajtóorgánum is megjelenik.

Ezek hatására ma már elkezdett töre-

dezni az a kedvezõtlen kép, ami a

többségi román társadalomban a ma-

gyarság követeléseivel kapcsolatban

kialakult. 

UFI: Az Európai Parlament is foglalko-

zott az önálló magyar egyetem kérdé-

sével.

H.P.: Tavaly õsszel Gál Kinga képviselõ

asszony meghívására Kovács Lehel kol-

legámmal Brüsszelbe és Strassburgba

látogattunk. Sikerült ráirányítanunk

számos európai döntéshozó figyelmét

az erdélyi magyarság jogfosztott hely-

zetére. Örömmel tapasztaltuk, hogy a

magyar európa-parlamenti képviselõk

politikai hovatartozásuktól függetle-

nül támogatták kezdeményezésünket. 

Természetesen a román diplomácia is

felfigyelt a brüsszeli ténykedésünkre,

és egy igen erõs ellenkampány volt a

válasz. Sikerként könyvelhetjük el,

hogy az országjelentésbe ennek elle-

nére bekerült egy, a romániai magyar

felsõoktatás fejlesztésének szükséges-

ségére figyelmeztetõ pont. 

UFi: A nyugat-európai sajtó foglalko-

zik az erdélyi magyar egyetem ügyé-

vel?

H.P.: Amikor egy svájci napilapban –

egy ismerõsömön keresztül –  egy cik-

ket helyeztem volna el az erdélyi ma-

gyarok helyzetérõl és kezdeményezé-

sünkrõl, a válasz az volt, hogy tudo-

másuk szerint Romániában megol-

dott a nemzetiségi kérdés. Azon dol-

gozunk, hogy mihamarabb egy valós

kép alakuljon ki a romániai állapotok-

ról. 

UFi: Gyakran hangoztatott érv, hogy

egy önálló magyar egyetem hozzájárul-

na a nagyobb arányú elvándorláshoz.

Sz. Cs.: Ez nem igaz. A kivándorlást

elsõsorban gazdasági okok, életszín-

vonalbeli különbségek serkentik. Ter-

mészetesen egy önálló magyar egye-

temnek az erdélyi igények, nem pedig

a magyarországi munkaerõpiac igé-

nyei szerint kell kialakítania kínálatát. 

Eddig az elvándorlás szinte teljesen

egyirányú volt, tõlünk mentek Ma-

gyarországra tanulni, dolgozni az em-

berek. A kárpát-medencei magyarság

integrációját nagyban elõsegítené, ha

egy ellenkezõ irányú áramlás is meg-

indulna: ennek érdekében ösztönöz-

ni kellene magyarországi diákok er-

délyi részképzését. A folyamatot je-

lentõsen felerõsíthetné a Bolyai Egye-

tem újraindítása.

– ABLONCZY BÁLINT, 

HEGEDÛS ZOLTÁN

Sok román értelmiségi 

úgy gondolkodik, hogy ami 

a magyaroknak jó, 

az a románoknak rossz



milyen magától értetõdõen

része az erdélyi Szépmíves

Céh pályázatán elsõ díjat el-

nyert (és azóta klasszikus) Magyar Iro-

dalomtörténet, ugyanúgy nem megle-

põ pillanatai ennek az életmûnek a

történelem, az okkultizmus és a vallás

háromszögében mozgó regényei, az

Utas és holdvilág és A Pendragon-le-

genda. Az esztéta, irodalomkritikus,

mûértõ, publicista Szerb Antal talán

kevéssé ismert figurája a magyar

Gutenbergiának, pedig ezeken a terü-

leteken is elhagyták a kezét váratlan és

szellemmel teli mûvek. Ilyen a Buda-

pesti kalauz, amely nemrég jelent meg

elõször önálló kötetként – lényegében

a szerzõ utolsó, kötetben közölt mû-

veként.

Mûfajtalan kis munka ez, útikönyv-

nek novella, novellának útikönyv, ké-

pekkel együtt negyven oldal, gondo-

lom, sokan csúsztatták be a fa alá.

Amolyan szépírói lektûrnek mondhat-

nánk, de ez hosszabb könyvet feltéte-

lez, ezért (csak ezért) vonjuk is ezt vis-

sza. Szerb Antal mint verset írni nem

tudó költõ, prózában írta meg saját

szerelmes versét Budapesthez. 

A Marslakó 1935-ben érkezett meg

Pestre, szobát vett ki a Bristolban,

majd nyilván, miután összecsukta ele-

fántcsontnyelû ernyõjét, leült a fotel-

be, és meghallgatta a szerelmi vallo-

mást. A szöveg szinte bekezdésnyi

egységekre tagolódik (Lánchíd, Belvá-

rosi utcarészlet, Gellérthegy, Tabán, A

Duna – a költõk és a mulandóság

stb.), ezeken belül pedig nagyon fi-

nom és jóillatú mondatokban vallatik

meg az a bizonyos szerelem. 

Ráadásul, ha az ember jól figyel,

még ma is megtalál valamit az itt kö-

rülrajongott (vagy, a hangulatból adó-

dóan inkább csak lemondóan szere-

tett) Pestbõl. Ugyan már nem nagyon

él olyan, aki emlékszik az 1936-ban ki-

irtott Tabánra (talán jó is, hogy nagy-

jából Krúdyval együtt lett vége), a

Lánchíd ugyanis még mindig olyan

hosszú, hogy ha oda-vissza sétálunk

rajta ugyanazzal a nõvel, biztosan sze-

relmet vallunk neki, viza már akkor se

volt a folyóban és a Józsefváros is ki-

adó albérletbe úgy, ahogy van, még

mindig. 

A nyelvnek valami rendkívül finom

húrján játszik Sz. A., az embernek

tényleg kedve lenne végigjárni a meg-

adott útvonalat a könyvvel a kezében

és egy rózsaszín, idõutazós szemüveg-

ben, hogy érezze a Ferenc József híd

alatti kofák árujának illatát, megnézni

az elõbb már említett Józsefvárost új-

korában, amikor Európa legfiatalabb

fõvárosának volt a legfiatalabb város-

része – és minden kedve elmegy attól,

hogy mindezt a szemüveg nélkül járja

végig. De hát ez van. Aki viszont ezt

nehezen fogadja el, az olvassa el mars-

lakóként az alábbi részletet. Aztán a

többit.

„A Vásárcsarnok mögött – Méltóz-

tassék nem terjeszteni. Errõl a quarti-

er-rõl senki sem tud, csak én. Alko-

nyatkor hirtelen Párizzsá alakul. Kicsi,

de piszkos kávéházak, boltok, melyek-

bõl izgalmas gyümölcs-, fõzelék- és

hússzag árad, különös figurának meg-

játszott emberek; mögöttük egy elha-

nyagolt folyópart, mint a Szajna, és rá-

juk világít a Citadella, mint az Eiffel-to-

rony. Ön éjszaka átmegy a téren, a Vá-

sárcsarnok mögött, és egyszerre jobbra

és balra felébrednek a tyúkok, száz

tyúk, ezer tyúk, és lármázni kezdenek.

»Itt nem szabad állomásozni, kérem«,

mondja egy késõi rendõr egy magá-

nyos teherautónak. »Leállt a motor«,

feleli bûntudatosan egy apacs.

»Nyavalyát, kérem«, mondja a rendõr.

És órák hosszat veszekednek az éjszaká-

ban, mint a párizsiak. Itt lakik az el-

múlt, az elveszített szerelem. A Lónyai

utca meredek kanyonjában, a Köztelek

utca tengerfenéki magányában ütheti

bottal a nyomát. A Kálvin tér mintha

azért nõtt volna olyan nagyra, hogy

órákon át várhasson, mint régen, vala-

kire, aki már nem jön erre soha.” –K. K.
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A

Szerb Antal önmagában a magyar irodalom egyik alap-

mûve. Alapmû, azaz súlyos és könnyed, kategóriákon

felüli és kategóriateremtõ. 

Szerb Antal: Budapesti
kalauz – Marslakók
számára

Mûfajtalan kis munka ez,

útikönyvnek novella, 

novellának útikönyv, képekkel

együtt negyven oldal, 

gondolom, sokan 

csúsztatták be a fa alá 



THE SPONGEBOB 

SQUAREPLANTS MOVIE

incsenek erre vonatkozó felméréseink,

de szerény megérzésünk szerint az

MTV-n futó Spongyabob sorozatnak

legalább annyi felnõttrajongója van, mint

amennyi az alsóbb korosztályból. A

Spongyabob nevû mélytengeri szivacsgyerek

és a Parick névre hallgató tengericsillag-kölyök

infantilis víz alatti matatása ugyanakkor hatá-

rozott SB-antifun-képzõ hatással is bír. Ez ma-

ga nem is érdekes, hiszen az írás tárgya a rajz-

film egész estés változatához készíttetett film-

zenelemez. Az album a válogatós, nem pedig a

komponálós elv szerint készült, és valaki na-

gyon okos ember valami nagyon okosat súgott

egy másik fülébe, hiszen az anyag annak elle-

nére rendkívül szórakoztató, hogy az átlagem-

bernek már elõre fáj a mája, ha azt látja, hogy

a Pulp Fiction és a Trainspotting soundtrack-

sikerein felbuzdult multik egymás után ontják

magukból a jórészt az underground-szférából

való elõadókkal díszített lemezeket – erre mél-

tatlan filmek mellé. A mostani anyag szeren-

cséje az, hogy az igen illusztris elõadói névsor

(The Flaming Lips, Wilco, Motörhead, Ween,

na meg a gyógyosoknak Avril Lavigne) nagy ré-

szének egyáltalán nem esett nehezére a rajz-

film idiotizmusát átvenni néhány percre. És

nem ám innen-onnan, tíz meg több éves albu-

mokról vannak ezek a számok kimásolva, de-

hogy! A felvételek erre az albumra készültek,

több szám címszereplõje maga Spongyabob.

Az anyag felfogható persze gyereklemeznek is,

hiszen csak a túl sok zenét hallgató beteg agy

képes stílusok és korszakok törésvonalai men-

tén méricskélni ezt a bájos kis kollekciót. Úgy-

hogy, és most végezetül a szülõkhöz – ez bi-

zony hasznos dolog, ez szép dolog, ez kérem,

nem mûanyag, ez csak néhány önfeledt, nyil-

ván sírva röhögõs stúdióóra kedves kis termé-

ke, amit az elsõ perctõl az utolsóig a gyerekek-

nek írtak.

(Soundtrack album), Warner

p u n c s
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A decemberi számunkban 
meghirdetett

év lemeze játék nyertese:

Katona Zsófia Renáta
Gratulálunk!

HIRDETÉS

Lemezvágó

N

Az anyag

felfogható persze

gyereklemeznek

is, hiszen csak 

a túl sok zenét

hallgató beteg

agy képes stílu-

sok és korszakok

törésvonalai

mentén 

méricskélni ezt 

a bájos kis

kollekciót
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Németországban 2003-ban az

Év Játékának választott

Alhambra a Stimmt a So! és az

Al Capone játékok továbbfejlesztése,

illetve spanyolos-móros újracsomago-

lása. Az eredeti Al Caponéban Chicago

négy negyedében kell többségi részese-

dést szereznünk különféle üzletekben,

például mosodákban vagy játékter-

mekben. A Stimmt So! hasonló logiká-

ra épül: tõzsdei vállalatokban kell ver-

senytársainknál jelentõsebb befolyást

elérnünk a parketten.

A játék menete elsõre talán nehezen

érthetõ, de nagyon könnyen megta-

nulható. Minden versenyzõ a saját kö-

rében pénzt vehet el a kihelyezett

bankjegyek közül, vagy vásárolhat a

különféle épületek közül, vagy átépít-

heti Alhambráját.

Ha a vásárlás so-

rán pontosan fi-

zetett (ami

már csak

azért is prak-

tikus, mert

túlf izetés

e s e t é n

Spanyolország, XIII-XIV. század. Tornyok, kertek, szerájok és

árkádok épülnek a muzulmán uralom alatt. A granadai

Alhambráról elnevezett társasjátékban minél nagyobb és ér-

tékesebb területekbõl álló város építéséért folyik a küzdelem.

AMórok a házban

Alhambra

F
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Jesús Torres Castro



sem jár vissza semmi), akkor ismét õ

következhet. Az Alhambrát a kiindu-

lásként szolgáló szökõkúthoz kell hoz-

záépíteni, úgy, hogy a falak megfelelõ-

en illeszkedjenek egymáshoz.

A felépített épületekért a játék 

során háromszor jár pont: körül-

belül a játékmenet egyötö-

dénél, háromötödénél

és a legvégén, ami-

kor már minden

épület-kár-

tya elfo-

gyott. A külön-

féle színû (és fajtá-

jú) építmények más-

más értékkel bírnak. Az

elsõ alkalommal az adott színbõl a leg-

több, a második alkalommal a két leg-

több, harmadik alkalommal a három

legtöbb épülettel rendelkezõ(k)nek jár

pont – egyenlõség esetén osztoz-

niuk kell. Az eredményhez

az Alhambrát határoló fal

hoszszúsága is hozzájárul.

A játék során a résztvevõk kö-

zött nincs mód közvetlen

ügyletekre, azaz nem

lehet adni-venni

az épülete-

ket, vagy ép-

pen hitelezni

a másiknak. A többi versenyzõ gazdál-

kodása alapján egyrészt arra érdemes

odafigyelni, hogy megakadályozzuk ri-

válisaink vásárlásait a számunkra

legjobban jövedelmezõ épü-

let-típusokból (a szüksé-

ges pénzek mások elõl

történõ felszedésé-

vel, illetve a vá-

sárlásokkal).

A minél

hosszabb ösz-

szefüggõ fal az

építkezés során ugyan

okozhat nehézségeket az

illeszkedési megkötések mi-

att, de sokat ér az elszámolásnál.

A magyar kiadás épület-

kártyáin és pénzein (a német

eredetivel ellentétben) nem

szerepelnek feliratok. Ennek

valószínûleg az az oka, hogy

a kis magyar piacra (a né-

hány oldalas szabálykönyv

kivételével) nem kifizetõdõ

magyarított játékelemeket

gyártani. Így a „kilenc

dínárért felépítem a szerájt”

helyett honfitársainknak ma-

rad a mérsékelten hangula-

tos „fizetek kilenc kéket a

bordóért”.

Az Alhambrát legalább

ketten, legfel-

jebb hatan

játszhatják. Az ide-

ális létszám talán

4-5 fõ, ekkor

jut a legna-

gyobb szerep

a stratégiának,

ennél kevesebb

vagy több részt-

vevõ esetén na-

gyobb a szerencse je-

lentõsége. Egy-egy parti nem tart na-

gyon sokáig, körülbelül egy órát érde-

mes számolni rá. A játék 5-6000 forin-

tos áron kapható a legtöbb játékbolt-

ban. – BALOGH ÁKOS GERGELY
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Ghymes: Alhambra
Táncos, mérges angyalok a forró hegyeken, 

Granadában hagyjatok bordó köveken,

Tenger ismer, szobám idegen,

Ne ébrednék ágyam hidegen.

Espanjával álmodok, az aszfalt monoton.

Mandarinkert illatok, a gyilkos szabadon.

Füge fakad forró szigeten,

Sapka vacog havas fejemen.

Minden nap elindulok, s a város szövegel,

Még ezt, még azt tárgyalok, az esõ szemetel.

Szûz a Hideg, Téged irigyel,

Rózsa, ami vérrel vegyül el. 

Nagyvezírek és tolvajok
öbbféle kiegészítés is megje-

lent már az Alhambrához

(egyelõre csak németül és an-

golul, de idõvel talán a magyar válto-

zat is megérkezik). Az egyes dobozok

újabb, modulszerûen bevezethetõ

szabályokkal és lehetõségekkel bõví-

tik az alapjátékban megismerteket.

A nagyvezír kegye: A nagyvezír

kegyébõl a játékosok soron kívül vá-

sárolhatnak épületet. Az építész-

kunyhók nem kerülnek pénzbe, de

csak akkor számítanak épületnek, ha

a szomszédos mezõk is megfelelõ szí-

nûek. A pénzváltó-kártyák segítségé-

vel többféle pénzzel is fizethetünk

vásárláskor. Bónuszkártyával a többi-

ek elõl rejtve növelhetjük valamelyik

épület-típusunk mennyiségét.

Városkapuk: Kapuk építésével át-

járhatóvá válnak a falak. A táborokat

a falakon kívül kell elhelyezni, értéke-

léskor a velük egy vonalban lévõ

épületek érnek pontot. A személyi-

ségkártyákhoz árveréssel lehet hoz-

zájutni és egyszeri vagy folyamatos

elõnyöket biztosítanak. A gyémán-

tok univerzális fizetõeszközök, de

nem keverhetõk a többi pénzzel.

A tolvajok órája: A tolvajkártyák-

kal egy adott színû pénz vehetõ fel,

amikor más játékos van soron. Ha

valaki többet fizet egy épületért,

mint amennyibe az kerül, a túlfi-

zetés felének megfelelõ értékû

pénzérméket kap. A falkár-

tyákkal újabb falakat emel-

hetünk Alhambránkban. Mi-

nél többféle lakó beköltözteté-

séért további pontokat kaphatunk.

Alhambra kertjei: Ez nem kiegé-

szítõ, hanem önálló játék. A város

megépült, most a többi kertésszel

versengve kell parkosítani az épüle-

tek környékét.

T
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erthogy – szemben az új vál-

faj, az ún. „anyámkatus” szer-

zõjével – a memoáríró alap-

esetben az objektív igazat áll neki papír-

ra vetni, és szubjektíve szeretne pénzt is

keresni vele. A végén pedig a tökéletlen

szubjektummal söpri be, ha söpri egyál-

talán az objektíve milliókat. De a hatás-

vadászat itt értelmetlen, ez a terület

nem Claire Kenneth vagy Mahler-füze-

tek sajátja. Itt a magát történelmi vagy

mûvészettörténeti személyként értékelõ

nagyság tényeket tesz helyre, indokokat

sorakoztat, önigazolást szerez, ésatöbbi.

Ja, és persze, csakis megrendelésre dol-

gozik. Vagy legalább ezt mondja.

Aki most azt hiszi, hogy a regnáló mi-

nisztertanácsi elnök és a benyalintós he-

ti piroslap fülledt duettjét fogom reszelt

szitkokkal megszórni, azt sikerült csõbe

húznom. Mert, kérem szépen, e rövid ér-

tekezés, amelynek vonatkozásai az uni-

verzum összes dimenzióiban értelmez-

hetõk, egy Pavarotti-memoár kapcsán

nyernek teret.

Igen, a Maestro pár hete hetven éves,

búcsúturnéja szó szerint végeláthatat-

lan, már jó esztendeje tart, de még nem

tudni, hol is fejezi be. Hogy mikor, az pe-

dig végképp talányos. De ne legyünk

igazságtalanok. Az elmúlt század egész

biztosan legnagyobb hatású énekesérõl

van szó, aki a tíz legismertebb ember

egyike a világon, ráadásul dobogós he-

lyen. Nevét azok is vidáman ejtik, akik

még a fát sem ismerik, melyen az „ope-

ra” mûfaja terem. Pavarotti minden

kontinensen, de még a maláj szigetvilág-

ban is fogalom, nem csoda hát, hogy

mindenféle kismester hasznot húzna ne-

vébõl. 

A friss vérszívó alkotás egy könyv.

Pavarotti-memoárnak hirdeti magát, de

helyette csak a dühítõ semmit kapunk

meg párezer forintért. Pavarottit most

aztán elárulták. Aki pedig a hányásszagú

talapzatra felkapaszkodik és álentellek-

tüel-pózokban pucsít, az egy bizonyos

Herbert Breslin. Harminchat esztendõn

át menedzselte a tenort, és tavaly összes

felgyülemlett komplexusát kitálalta a

Nagyérdemû elé, The King & I címmel.

Hozzánk most ért ez a mószer-

gyûjtemény Pavarotti meztelen – frap-

pánsnak épp nem nevezhetõ – címmel.

Mert a mi nyelvünkre fordítva már ez

lett a cím. Hiába vált a pénzfetisiszta

Herbert dúsgazdaggá épp az oldalan-

ként nevetségessé tett kövér ember mû-

vészete által, mindez, úgy tûnik, nem

volt elég, még egy könyvhonorárium is

kellett neki. 

Könyv? Aligha. Mondatai kurták, fo-

galmazása suta, koherenciáról nemigen

hallhatott, röviden csak szétesõ gúny-

iratként jellemezhetem. Elfogultság min-

den szinten: õ az ész (bár szerinte

Pavarotti magát tartja annak), õ a min-

dent tûrõ (ám azért jól meg is mondja a

magáét, mert karakán is), õ a muzsikus

(bár nem az, hajaj, de mennyire nem!), õ

a pótolhatatlan menedzser – bár évek

óta Harvey Goldsmith szervezi a tenoris-

ta fellépéseit. És nem is rosszul.

Több okból dühítõ ennek a pszeu-

domemoárnak a létezése. Egyrészt meg

kell venni ahhoz, hogy alapos vélemé-

nyünk legyen róla, tehát fölös kiadással

jár. Másrészt olvasása megmérgezi mos-

tani és jövõbeni élményeinket, de még a

múltbélieket is. Ha igazat ír helyenként,

ha tömény szenzációétvágyú hazugság

az egész, letétele után mindenféle kép-

zettársítások lepik meg az embert, aki a

Föld leggondtalanabbul daloló mûvé-

szét hallgatná. Ilyen szempontból vesz-

szenek az énekes javára elfogult emlék-

iratok is, persze, de a botránykönyvek

még inkább. „Herbert Breslin kiteregeti

barátja és ügyfele féltve õrzött titkait

nõkrõl, karrierrõl, pénzrõl…” – íme, a

címoldal vastagon szedett ajánlószöve-

ge. Több kommentár nem szükséges.

Csak még egy megjegyzés. Évszázados

hagyomány, hogy patinás szerzõk aján-

lást írnak kötetük legelejére. Még a pat-

inátlan, szúnyogszerûek is. A Pavarotti

kilóit, emberi gyengéit, pénzügyeit kibe-

szélõ, rutin-tudásával hetvenkedõ

Breslin saját családjának címzi dicstelen

munkáját. Ezt meg hogy értsük? Az

aranytorkú hárpiának, undorító nõfaló-

nak, hálátlan ostobának és feneketlen

pénznyelõnek beállított Luciano

Pavarotti „történetébõl” a grál-lovag

Breslineknek van még mit okulnia?

(H. Breslin: Pavarotti meztelen/Ulpius

Ház, 2005.)                                – O. SZ.

Memoárral
szemben
Emlékiratirodalom. Kiváló

mûfaj akkor is, ha néha úgy

alázzák meg, hogy így

kezdik: „Fésületlen leltár,

töredékek meg foszlányok.

Kuszák. Nem is tudom

pontosan, melyik lehet az

elsõ. Az elsõ emlék. Talán a

zöld szennyesláda.” És

ugyanúgy folytatják.

Könyv, elõ!

M

Az alany, ha meztelen



GYURCSÁNY FERENC  

– A MAGYAR

GRETA GARBO

Nem tartozik a sírós-

búsulós adys karakterek

közé. Õ az a típus, aki

minden gond nélkül meg

tud hízni ezen a magyar ugaron is. An-

nak idején, amikor elindult világgá, fog-

ta Katus néni hamuba sült pogácsáját,

megmarkolta a vándorbotot és beko-

pogtatott az elsõ KISZ irodába. Felvet-

ték. És most õ a magyar miniszterelnök.

Még mondja valaki, hogy hülyeség volt

az a KISZ. Persze nem volt elég a KISZ-

tagság meg az Apró család. Az elfogult

jobboldalik elfelejtik, hogy Gyurcsány-

nak titka van. Itt van mindjárt ez a híres

könyöklõs mosolya. Ezt a mosolyt látva

a körúti fukszos bunkó is megjuhászo-

dik, bezáródnak a bicskák a sikátorok-

ban és kinyílik a boldogság hatalmas

zsákja, amibõl majd mindenki egyaránt

vehet. Szépen formált kerek szavai hatá-

sára megáll a forint árfolyam ingadozá-

sa, kiszélesednek a kamatsávok és egy-

más kezébõl esznek az Unió kockafejû

biztosai. Ha nõnek született volna, akkor

õ lenne a magyar Greta Garbo. 

Elõnye: démonpofa

Hátránya: miniszterelnök

LEISZTINGER TAMÁS 

– A SZÁMOLÓGÉP

Tudod mi az a

takeover? Nem. Akkor

biztos nem te vagy a

Leisztinger Tamás. És ak-

kor biztos nem a tiéd a Kopaszigát, a

SZOT-vagyon, a Hunguest Hotels, a Pan-

non Váltó, az Eravis, a Forrás Rt., a BÁV,

a Zalakerámia, a Centrál Mosodák Rt..

No látod, kis haver, többet kellett volna

tanulni, annak idején.  És akkor egy XIX.

századi matematikusról elnevezhettél

volna egy cégbirodalmat, mondjuk

Arago Rt. néven. Aztán megvehettél

volna mindent. Érted, mindent. De hát

minek is magyarázzam. Nem neked ta-

lálták ki a kárpótlási jegyet. Mert te mit

csináltál vele? Befutottál a bankba és HB

Westminster II. értékpapírt vásároltál

belõle. Na grata. 

Elõnye: sakkjátékos

Hátránya: háttérben mozog

KÓKA JÁNOS 

– A NAGY HANGÚ

BUSINESS YUPPIE

Hol van már az a nyál-

csorgatós kis mikiegér,

aki a napközis tanár nénik

kedvence volt a Csaba utcai Általános Is-

kolában? Vagy hol vannak azok a közös

imák az esztergomi ferences gimnázium

refektoriumában? De hát tudjuk, az élet

egy libikóka. Egyszer lent, egyszer fent. 

Ha demagógok akarunk lenni, akkor azt

írnánk, hogy a pénzébõl egy komplett

magyar falu lakosságát lélegeztetõ gépre

lehetne kötni. De nem vagyunk dema-

gógok. Sõt. Még szerencse, hogy egy

ilyen jó svádájú, karakteres yuppie a Ma-

gyarország Rt. egyik ügyvezetõje. Mon-

danom se kell, gazdagodunk piszkosul. 

Elõnye: sok nyelven beszél

Hátránya: helikopterpilóta

ERDÕS ÁKOS  

– A KIADÓS

Neki már ugyan de-

resedik a feje búbja,

de mégis ebben a csa-

patban kapott helyett

stílusa, habitusa és persze

a jó barátság okán. Õ is messzirõl indult,

de megérkezett, hiszen a KISZ égisze

alatt futó Ötlet fõszerkesztõjének, 1987-

ben megengedték a hatalmasok, hogy

magánkiadót alapíthasson. És mit ad is-

ten, bizonyítva a kapitalizmus felsõbb-

rendûségét a szocialista gazdálkodással

szemben, az Erdõs Ákos alapította Láng

Rt. sorra falta fel a rosszul gazdálkodó ál-

lami cégeket. Így került hozzá a Knerr

Nyomda, a Kossuth Kiadó, a Népszabad-

ság, az Állami Nyomda, a Magvetõ Ki-

adó, a Központi Antikváriumot mûköd-

tetõ Líra és Lant Rt., késõbb a SZÜV és

persze a Tankönyvkiadó. Üzleti stratégi-

áját illetõen nem lehet kifogást emelni

ellene, vérbeli profi, aki olcsón megvesz

valamit, majd drágán túlad rajta, ahogy

a Népszabadsággal is bánt. Állítólag ezt

a megoldást napjainkban is preferálja Er-

dõs úr.  Persze, elsõ a barátság és aztán

jöhet az üzlet, hiszen annak ellenére,

hogy ennyi teher nyomja a mester vállát,

elvállalta jó barátjának és volt üzlettár-

sának, Gyurcsány Ferenc két cégének

irányítását.

Elõnye: betûvetõ

Hátránya: pénznyelõ

– NOVÁK TAMÁS

p u n c s
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Itt vannak hát az elõzõ rész-

ben megénekelt pénztárno-

kok utódai. Õk a magyar

Harry Potterek. Azok, akik ki-

tûnõre vizsgáztak a rendszer-

váltás nagy varázslóiskolájá-

ban. Az egy csapásra meg-

gazdagodók, akikrõl minden

szingli álmodozik, akik milli-

ókért vehetnek japán törpe-

fenyõt, akiknek semmi sem

drága… akik nemcsak fiata-

lok, nemcsak gazdagok és

szépek, hanem hitvalló bal-

oldaliak. Õk, akik láthatóan

magasabbra nõttek, mint

tökkelütött, macskajancsi

elõdeik.  Tessék, lássék:

TOP 4 

Fiatalok,
gazdagok,
baloldaliak
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ízfejû az ország, na. Minden

Budapesten dõl el – legalábbis

az istenadta nép még mindig

így tekint a fõvárosra. Kissé paternalis-

ta ízû, ahogy buszra ül a vidék és páva-

ként felszáll a vármegye házára, fel-

megy panaszra az alispánokhoz. Hogy

petíciót adjon át, vagy csak úgy. A cél-

állomást azonban jól kell megválaszta-

ni. A demonstrációs turizmushoz sze-

retnénk ezúton néhány helyszínt aján-

lani.

Rövid városnézésünk elsõ állomása

legyen a Parlament elõtt tér. Van fû és

van flaszter, lehet tömegben állva ök-

löt rázni és szolid fûben fekvéssel de-

monstrálni. Ha ön Baumag károsult,

réteges öltözékkel jelezze, a legvégsõ-

kig hajlandó elmenni. Ne bízzon itt

már senkiben. Szúrja le táblácskáját a

gyepre és építsen sátrat. Kitartás! 

A politikai véleményt véka alá nem

rejtõk baráti társasága több színhely

közül válogathat. Emléktúrájuk egyik

megkerülhetetlen állomása a Kossuth

Lajos tér legyen. Kevésbé veszélyes

mint régen, nem lõnek az FVM tetejé-

rõl, bár ’56-os veteránt azért még bilin-

cselnek. E sorok írójának inkább az

édes nosztalgiázás helyszíne. Itt emelte

vidéki sorstársaival pajzsra a HÖKOSZ

akkori elnökét, akit az egyszerûség

kedvéért nevezzünk Szabó úrnak. Szó-

val Szabót küldtük, hogy tárgyaljon

Horn Gyulával a tandíj be nem vezeté-

sérõl, miközben minket sztárok szóra-

koztattak. Volt minden, love, peace,

freedom, aztán hazamentünk. (Akkor-

tól fizet mindenki.) 

Az ország házának helyt adó Kossuth

tértõl egy köpésre található az olykor

pirospozsgás Károlyi Mihály gróf szobra.

Szájához közel hajolva érezhetjük a tör-

ténelem leheletét.

A baloldali forrás-

kódú néhai minisz-

terelnöknek emelt

emlékmû a szocia-

lista kormányok

idõszakának vudu

bábja, háttérben a

Dunával. Az egyet-

len olyan feszültség-

levezetõ budapesti

helyszín, ahol soha senki nem látott fe-

szült embereket. Nappal. 

A Felvonulási tér, mely hivatalosan se

nem felvonulási, se nem tér, leginkább a

Dózsa György út – mondjuk úgy –, nem

szabványos járdája. Gépesített felvonu-

lók találkahelye. ’90 elõtt vidám ének és

önfeledt integetés kísérte itt a több tíz

tonnás jármûvek vonulását. Amennyi-

ben a kedves olvasó szomorú nézésû

Zetor vagy John Deere tulajdonos, aki

szívesebben dudál, mint tapsol, esetleg

EU-szkeptikus agrárközgazdász, akkor

neki már majd egy éve nem térkép e táj. 

Ha nem szeretné, hogy Petõ Iván,

Kóka János és Magyar Bálint országa jöj-

jön el, és vitatja azt is, hogy a papok a

nép vérét szívó gyülevész had, akkor

önnek egy markánsan baloldali politi-

kus által lerombolt templom (Regnum

Marianum) emlékhelyének fölkeresését

javasoljuk. Közel a Szépmûvészeti Mú-

zeum és a Mûcsarnok, tehát kultúra és

hagyomány egy helyütt. Az egykori

templom helyén ma fakereszt áll. Tövé-

ben keresztény nagycsaládosként jól

érezheti magát, szót emelhet és elküld-

heti az oktatási minisztert szelíden az

anyjába. Ha esetleg finomabb lélek,

gyújtson egy mécsest.

És most gyerünk át a budai oldalra.

Legyünk bátor jó vitézek. Gyalogszerrel

induljunk át az Erzsébet hídon. A höm-

pölygõ Duna fölött, középen álljunk

meg egy percre és játszunk el a gondo-

lattal, mire lennénk most itt képesek,

ha kiderülne, hogy egyik napról a má-

sikra 60 forintra emelik fel a benzin árát.

Visszaadnánk-e a személyfuvarozó en-

gedélyünket? És mit

tennénk, ha némi fá-

ziskéséssel ugyan, de

mégis velünk lenne

még egy ember, aki

szintén hozott ma-

gával még egy em-

bert? Szóval ha so-

kan lennénk. Moz-

dulnánk-e együtt ke-

reszt irányban vagy

inkább a Gellért püspöknek emléket ál-

lító szoborban gyönyörködnénk a bu-

dai oldalon?

A budai oldal fás, bokros lejtõihez ér-

ve kérjük, feltétlenül látogasson el a

Stomfeld Aurél útra, és tekintse meg

Medgyessy Péter demonstráció-biztos

családi hajlékát. Ízlés szerint küldhet ne-

ki kódolt (D-209) üzenetet vagy kiálthat

múltba révedõn bankárkormányt, eset-

leg vissza is sírhatja. De ne sokat idõz-

zön az épület elõtt, mert a biztonsági

õrök pannon pumaként még ma is ug-

rásra készek. Adózzon (nagy tisztelettel)

az utat teljes hosszában három éve le-

aszfaltozó fõvárosi vezetésnek. Példa

nélküli teherbírás, több száz polgári kö-

rössel tesztelve. – AMBRUS BALÁZS

Pest megér egy estet. Van akinek többet is. Nem kapja

meg a beígért támogatást? Elbukott pártja az elsõ fordu-

lóban? Rendszeresen veri a férje? Elromlott a kínaiaktól

vásárolt vasalója? Ne tétovázzon, utazzon fel Budapestre

és engedje le a gõzt. Kiabáljon, hõbörögjön velem és

sztárvendégeimmel! 

Budapest a nemzet bokszzsákja
Kitüntetett figyelem
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fenyõünnepkor legalább állí-

tottak fát és azt fel is díszítet-

ték. Lehet, hogy az angyalka,

vagy egy másik régi dísz helyett egy vö-

rös csillag éktelenkedett rajta csúcs-

díszként, de legalább létezett, s a kará-

csonyfára emlékeztetett. A lányunk

óvodájában azonban egyik teremben

sem lehetett karácsonyfát állítani, állí-

tólag azért, mert nincs pénz hat fára,

ennyi csoport mûködik ugyanis az in-

tézményben. A lelkes szülõk persze

rögtön felajánlották: mindent ingyen

beszereznek. A folyosói pletykák sze-

rint ez sem hatotta meg a vezetõnõt,

aki állítólag azt mondta, hogy ha egy

tenyérnyi karácsonyfát is meglát az

épületben, azt saját kezûleg fogja ki-

dobni. Igaz, nem igaz, egy biztos: a mi

ovinkban nem állítottak karácsonyfát.

Mit tehet ilyenkor a dühöngõ szülõ?

Menjen az önkormányzatra panasz-

kodni? Nem sok értelme lenne, a szü-

lõk akkor sem értek el sikereket, ami-

kor azzal fordultak a hivatalhoz, hogy

ugyanebben az óvodában a gyerme-

keknek a délutáni alvásra pizsamába

kell átöltözniük. Ez a vezetõnõ pedagó-

giai újítása. Képzeljünk el egy téli csü-

törtöki napot: kezeslábasban, sapká-

ban, kesztyûben, csizmában reggel

nyolcra bevisszük gyermekünket (ek-

kor kezdõdik a tornaóra), szinte mez-

telenre vetkõztetjük és ráadjuk a tor-

naruhát. Az óra után felöltöznek, majd

amikor napközben kimennek az udvar-

ra, újra öltözködnek, majd ebéd után

pizsamába bújnak, aztán alvás után az

egész kezdõdik elörõl.

Az éjszakába nyúló dünnyögés után

reggel azt látom, hogy a házunk elõtti

3 méteres fenyõfát, amelyet sok éve ül-

tettünk, majd gondosan ápoltunk, az

éjszaka folyamán másfél méter magas-

ságban kettévágták. Valakinek vagy

egy éppen ekkora karácsonyfára volt

szüksége, vagy ennyire lusta volt, így

kényelmes fûrészelni.

Különben ez az ünnepi idõszak a

politikai korrektség (PC) jegyében telt

el (ne tessék megijedni, nálunk még

sem a Mikulás, sem a Jézuska nem vál-

tozott néger, bocsánat fekete kislány-

nyá). Például az egyik Mikulásünnepsé-

gen, ahová a lányaimat elvittem, a kis-

gyermekeknek a mûsorvezetõ egyszer-

re konferálta fel Mikulást és télapót. A

nevek váltogatásába kicsit bele is zava-

rodott, de mentségére szolgáljon, bizo-

nyára a szülõk vélt érzékenységére fi-

gyelt, mert a gyerekek mindezt nem

érzékelték. Talán a köztársasági elnök

urat is a PC mizériája tévesztette meg,

amikor elfelejtkezett a karácsonyi üd-

vözletrõl, de ez családunknak koránt-

sem okozott akkora traumát, mint a

kettévágott fenyõfa.

Az ünnepek között az újra megnyi-

tott Rudasban kerestem gyógyírt a ba-

jaimra, de a pihenés helyett a kabino-

sok panaszait hallgattam, akik több

ezer férfilátogatóval együtt sérelmezik,

hogy januártól – a PC jegyében – itt is

lesznek nõi napok. Állítólag Demszky

úr személyesen intézkedett az ügyben.

Miközben a neten feminista körlevelek

keringtek, hogy minél többen elmenje-

nek a január 2-i nyitásra, nehogy leég-

jenek, a bérletesek már tüntetéssel fe-

nyegettek. És mit gondolnak, mi tör-

tént az elsõ nõi napon? Összesen 37 lá-

togatót (a fele ellenõr és újságíró) fo-

gadtak, miközben elküldtek 92 olyan

férfit, akik még nem tudtak az új rend-

rõl. Így múlik el a világ dicsõsége.

– L. SIMON LÁSZLÓ
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Áldom az Istent, hogy nem kellett megélnem az ötvenes

évek tragikus idõszakát (na ne vágjunk fel, gyakorlatilag

a módszerváltás idejére lettem felnõtt, így a Kádár-kor-

szakban is csak ártatlan vidéki úttörõ lehettem), de azért

van némi ismeretem a Rákosi-éra a karácsonyt is elha-

zudni igyekvõ törekvéseirõl. A fenyõünneprõl. Azt még

legroszszabb álmaimban sem gondoltam, hogy középsõ

lányom zuglói óvodájában az egykori fenyõünnepeknél is

sikerült rosszabbat produkálni.

Karácsonyi traumák
Télapó meg a fenyõünnep 

A

A lányunk óvodájában 

azonban egyik teremben sem

lehetett karácsonyfát állítani,

állítólag azért, mert nincs 

pénz hat fára, ennyi 

csoport mûködik ugyanis 

az intézményben.
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ielõtt elmenne egy nõ a

munkamegbeszélésre, szám-

talan alapvetõ kérdést kell

tisztáznia. Nehéz eldönteni, hogy mi-

ként teheti a legjobb benyomást. Mert

ugye, ha túl csinos, akkor könnyen

megkaphatja a „butaliba” jelzõt, ha

szürkének öltözik, akkor unalmasnak

tûnik, ha túl lendületes, akkor ijesztõ,

ha „kedvesanyukás”, akkor nem elég

kreatív. Ha tetszik a férfiaknak, akkor

gyanús, ha nem tetszik, akkor nem is

kell. A legjobb még a hétköznapi ele-

gancia, smink nélkül, esetleg szem-

üveggel, összefogott haj és természete-

sen a szuper önéletrajz. 

Az is alapvetõ kérdés, hogy sokat

vagy keveset beszéljen. Hiszen, ha van

véleménye: talán okosnak tûnik, ha

szépen tud mosolyogni és hallgatni,

akkor pedig jó kollega.

Aztán persze az igazgató ajtaja elõtt

újraértékelõdik minden: mégse szok-

nyában kellett volna jönni és az izga-

lomtól beszélni se tud, nemhogy okos-

kodni.

Ebben a helyzetben teljesen kiszol-

gáltatott, nem lehet megpofozni egy

nyáladzva bámészkodó leendõ fõnö-

köt, nyilvánvalóan arra irányulnak

majd a kérdések, hogy mikor akar szül-

ni és miért jött el az elõzõ munkahe-

lyérõl és mennyire lehet lealkudni a fi-

zetést. Nem mondhatja meg, hogy

gyereket akar, nyugalmat, pénzt és ön-

megvalósítást. Mert a nõi alkalmazott

akkor jó, ha stabil párkapcsolatban él,

de nem akar gyereket, bírja a fõnök

hisztériás rohamait és akkor is lelkesen

dolgozik, ha szidják, pénzt meg ne

akarjon, mert nõ. Az önmegvalósítást

pedig végezze el a konyhában.

SZEMPILLANTÁSOK

Elsõ nap a munkahelyen. Az okos nõ

tudja, hogy elõször a nõket kell meg-

hódítani egy új társaságban, mert, ha

õk kedvelik, akkor nagy baj nem lehet.

Ha csak egyetlen ellensége van a nõk

között, akkor szisztematikus fúrással

minden reggele ajtócsapkodással, mor-

gással kezdõdik. A nõk ugyanis maguk-

ban morognak, hogy „Már megint nem

csukta be az ajtót!”, „Van akinek min-

dent szabad!”, „Reggel óta nem ettem

egy falatot se!”, „Kapuzárási pánik”,

„Hogy utálom ezt a légkört”, „Nekem

nem a Mikulás hozza a pénzt!”. 

Ezek az apró szitkok késõbb gyo-

morgörcsöt, rémálmokat, szorongást

és depressziót okozhatnak. Jobb meg-

elõzni szerény, érdeklõdõ viselkedéssel.
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Lassan hozzá lehet szokni az olyan megjegyzésekhez, hogy

a nõk száz százaléka tehetségtelen, kisebb az agytérfoga-

tuk, beszélni tudnak, de gondolkodni nem. Engem leg-

alábbis nem nagyon érdekelnek az efféle megjegyzések, de

azért némi komplexust elõcsikarnak, hiszen ki tudja, hogy

a munkahelyen a kötelezõ bókolás máza mögött milyen

elõítéletek lappanganak az álszent férfiak agyában. 

Nõi robot

M

F
o

tó
: 
S
to

c
k
.x

c
h

n
g

F
o

tó
: 
S
to

c
k
.x

c
h

n
g

Munkahelyi ártalmak
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Ha mindennap 20 percet szánunk egy-

egy kolléganõre, akkor nem lesz prob-

léma. A pletykálkodás egészségvédõ

faktor. Ha háromszor egymás után el-

meséljük, hogy mi bántja a lelkünket,

akkor már nem is bántja. 

A kolléganõk elsõ szempillantásai-

ból biztos képet kapunk a jövõnkrõl, a

legveszélyesebb a mosolygó-irigykedõ

nézés, a legbiztatóbb a barátságos-sze-

rény közeledés.

ZAKLATÁS

A nõk kiközösítése után a következõ

rémkép, a zaklató fõnök. A tokás, vö-

rös fejõ, hatvanas vezetõk néha a fejük-

be veszik, hogy tekintélyüknél fogva

meghódítják a fiatal kolléganõt. Nem a

bókokról van szó és nem a szexista

megjegyzésekrõl, hanem a véletlen

érintésekrõl, vallomásokról és az üze-

netrögzítõn hagyott fenyegetésekrõl.

Az ilyen fõnök leginkább egy szadista

gyilkosra hasonlít. Elsõsorban azért,

mert undorító: a közeledéseitõl há-

nyingere van az embernek. Másrészt

belemászik a nõ magánéletébe, ocs-

mány, negédes hangon suttog a tele-

fonba, valami házasságról beszél és el

sem tudja képzelni, hogy valakit nem

hat meg a pénze. Harmadsorban pedig

érzéketlen: nem érti a szavak jelenté-

sét, félreérti a gesztusokat. Ha elutasító

a nõ, annál jobban akar hódítani, ha

kedvesen, távolságtartóan viselkedik,

azt bátorításnak veszi, az egyenes be-

széd pimaszságra serkenti, és nem

hagyja abba. Szóval ilyenkor lépni kell. 

NEM KELL A RIZSA

A kellemes légkörû munkahelyeken is

adódhatnak konfliktusok a nõségbõl

kifolyólag. Ugyanis a nõk sokat beszél-

nek és ez zavarja a munkatársakat. Né-

ha még a nem elvégzett munkát is be-

széddel helyettesítik. Miszerint „nem

vettem meg a képeslapokat, mert be kel-

lett írnom egy csomó adatot és reggel

hat óta intézem a telefonokat, közben el-

romlott a számítógép…”. Ezen kívül irre-

ális kirohanásokat intéznek a világ ellen.

Az asztalon hagyott kávéscsésze világ-

méretû problémává dagadhat, amelybõl

összeesküvés-elméletek sora bontakoz-

hat ki. Hiszen azért hagyta X a kávéscsé-

szét az asztalon, mert azt hiszi, hogy a

szolgája, lenézi, mert nem dolgozik olyan

régóta itt és igazából utálja már, de csak

azért, mert nem dõl be neki.

A nõk agytérfogatáról meg annyit,

hogy a nõi javaslatok mindig halkab-

bak és érdektelenek, egészen addig,

amíg egy férfi kollégának eszébe nem

jut és akkor már azt gondolja, hogy õ

találta ki. Hiába a férfiak zseniálisak, a

nõk pedig gondosak. 

Általános vélekedés szerint egy nõ

csak akkor juthat vezetõ pozícióba, ha

valakinek a valakije. Biztos, hogy csak az

érdemei miatt nem szoktak egy nõt

megjutalmazni. A hölgyek sikere mögött

ott vannak az elcsábított férfiak. Fúj.

IDILL

Egyébként nagyon jó dolgozni. Elõzé-

kenyek és kedvesek a férfiak, örömmel

veszik a kolléganõ jelenlétét. Manap-

ság a legbiztosabb társaság a munka-

hely, ahol vigasztalják egymást, együtt

örülnek egy gyerek születésének és a

közös sikereknek.                        – L. L.

HIRDETÉS
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tél legzordabb hetei radikálisan

csökkentik arculatunk formálá-

sának, megjelenítésének lehetõ-

ségeit. A kabátipar a konfekcionalizmus

legmélyebb bugyraiban termel; ötpercen-

ként szembejövünk saját magunkkal az

utcán. Imázsépítésre azonban ezekben a

mostoha hetekben is van lehetõség: ke-

ressük meg a személyiségünket legjobban

kifejezõ fejfedõt, kalapot vagy sapkát. Egy

kis darabka segítségével fagypont alatt is

lehetünk hippik (laza sildes), gengszterek

(fekete katonai), örökbalosok (kucsma),

vadászok (jéger), rodeósok (cowboy ka-

lap), Hardy Mihályok (szõrmeusanka),

munkásosztálybeliek (svájci), de akár szé-

kelyek is (birkakucsma). 

Sapkaválasztásunk gyökerei azonban

igen erõsen gyerekkorunkból erednek.

Mindenkiben él még az a reggeli pilla-

nat, amikor az öltözködésért felelõs szü-

lõ (anyu) az ajtón történõ kilépés elõtt

egy határozott mozdulattal a fejedbe

nyomja a sapekot. Majd ezután a tükör-

ben egy idétlen törpével szembesülünk?

Igen, ki kellett volna iktatni a nagyit az

õsz végi beszerzõútról. A klasszikus boj-

tos mindenkinek egyformán bénán állt,

a törpés imázsunkon még a kreatív szí-

nek vagy mintázatok sem segítettek.

Volt ott azonban még valami, egy kis

fénylõ reménysugár a pomponunk vé-

gén, egy lehetõség a kitörésre. Igen, az

ûrhajós sapka! Csak az arcot hagyta nyit-

va, mint az autóversenyzõknél, de áll

alatt még bõven folytatódott, szóval jól

védett mindenhonnan, még hátulról is,

ahonnan a ma már a politikában érvé-

nyesülõ ovis csávók hógolyóval offenzí-

vát nyitottak. Az ûrhajós sapek esszenci-

ája azonban nem a praktikum és körkö-

rös védelem volt, hanem az oxigéncsö-

vet jelképezõ körülbelül harminc centi

hosszú bojt, végén pomponnal. 

A típus azonban két súlyos konstruk-

ciós hibával bírt. Egyrészt zártsága miatt

egy idõ után nyakban, aztán mindenhol

elkezdett alatta viszketni a bõr, ezért az

ûrhajóssapkás csávókra sosem lehet

stratégiát építeni az ovis hógolyócsaták-

ban. A hosszú bojt miatt meg pláne

nem, mivel annak megrántása után per-

cekig a csatatér beazonosításával bajlód-

hattunk. A történelem azonban nem

adott lehetõséget az ûrhajós sapka meg-

újulására, mert elsöpörte a kilencvenes

évek kínálata, egy maradt a sok közül,

ha megmaradt egyáltalán, jelentkezzen,

akinek még van. 

Szerencsések azok, akiknek volt. Õk

ma bátran húzzák fejükbe az újdonságo-

kat, lenézik a tömeg kínai sísapka imá-

datát. Büszkén állnak a jeges villamos-

megállóban, és azt is tudják jól, hogy mi

rejlik a sapkák és kalapok alatt. Fölénye-

sen tekintenek végig a várakozókon.

Klassz kis hippi lehet az a csaj a skót-

kockás sildes alatt, talán nem a „ha sze-

retsz, így is elfogadsz” jelmondatot zászló-

jukra tûzõ bölcsészlány-mozgalom tagja,

de ez sajnos csak tavasszal derülhet ki, vi-

szont biztos jó teázókat tud, és hátha gya-

korlatban is szereti megélni a hippi moz-

galom elveit. Abban az idétlen izében az

ott csak egy boardos arc lehet, már a met-

róban is inkább a korláton csúszott volna

legszívesebben. Könnyû nekik, mert hét-

köznap is hordhatják a cuccaikat. 

Igen, õ itt jobbra a cowboy kalap alatt

egy westernhõs, több Bon Jovi hason-

másverseny helyezettje, le kellett tennie

a motort, de tavasztól megint az

imázsháború élharcosa lesz. 

Jézusom! A konszolidált sísapkás a

rockersrác mellett. Húzd a fejedbe jól,

kisfiam! Ugye ezt mondja anyu harminc

éve? Ráadásul norvégkockás is. Elég me-

leg a zoknid? Igen, az a lány, ott Nõk Lap-

jával a kezében, õ az eseted. 

Nicsak, ki az? Esetleg Pióker Ignác

unokáját rejti a svájci sapka? Még min-

dig megjelenik a Munkásjövõ? A nagy-

apád is büszkén olvasta a Népszavát?

Persze, persze, a szív is baloldalon do-

bog. Büszke is rád ott melletted az a

nagydarab tag eredeti szõrmeusankával

a fején. Na, neki már nem mernék be-

szólni, illetve majd tavasszal még meg-

látjuk. A Hardy Mihály jelenti Moszkvá-

ból, az pont ugyanígy nézett ki, csak a

Vörös Tér hiányzik a háttérbõl. 

Az érkezõ villamos hideg szelére min-

denki jobban a fülére húzza a sapkáját.

Nyílnak az ajtók, de a horgolt sapka tu-

lajdonosának legnagyobb döbbenetére

nem õ szállhat fel elõször. Egy kis ûrhajós

sapka megelõzte.    – CZOTTER ANDRIS

Mínusz tíz fokban, mindent átszúró jeges szélben is egyér-

telmû lehet a négyeshatos megállójában várakozó közön-

ség elõtt, hogy több rétegbe burkolt személyiséged hippi

érzelmeket rejt? Igen, ha Novák Péter elõadómûvészhez

hasonlóan bevállalsz egy nagy, buggyos, sildes sapkát.

A

Mutasd a sapkád, megmondom ki vagy

Pomponológia
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felnõtt fejekben persze más je-

lenik meg, ha a tél kerül szóba.

Elsõsorban a Beherovka, eset-

leg forralt bor, ködös emlékképek a

jéghideg nézésû, szlovákul beszélõ ma-

gyar határõrrõl Šahy-nál (Ipolyság, hé

– a szerk.). Chopok és az elmaradha-

tatlan kalauzszerû jegyvizsgáló, szigorú

nézéssel és lyukasztóval felszerelve,

meg persze a felvonók elõtt kígyózó hi-

hetetlen sorok. Bõrbakancs, és a nagy

márkák: Pamporovo (bolgár) versus

Polsport (lengyel). Itt, ott feltûnik egy

félautomata Marker kötés, egy Tirolia

léc. És a megjegyzések, nézd má’, a gár-

donyi lángossütõs. Szóval, nosztalgia

vastagon. Ha ilyen kulcsszavakkal

igyekszem utódaimnak lefesteni a hi-

ánygazdaságot és nyomorúságos gyer-

mekkoromat, hamar megkapom, hogy

de apa, ez unalmas. 

Nincsenek az eszközökkel és egyéb

kiegészítõkkel szemben támasztott el-

várásaik. Ha a húsz éves, léchiányos fa-

szánkó ugyanúgy csúszik, mint a mû-

anyag tepsi, nem hezitálnak. Sõt, talán

még jobb is, mert arról látványosab-

ban lehet leborulni. És itt, ezen a pon-

ton egy újabb nagy különbségre derül

fény gyerek és felnõtt télfelfogása kö-

zött. Elõbbinek ugyanis elengedhetet-

lenül fontos a hóban fetrengés idillje.

Ilyenkor jön a vizes lett a zoknim, kérek

egy másikat és másik nem lévén, a tel-

jes összeomlás. Tapasztalt róka lévén a

közelmúltban, a normafai bércek esti

meghódítása elõtt lefektettem azt a

szabályt, hogy az elsõ fázom, vizes lett

a… elhangzásakor indulunk haza, így

utalva finoman a fetrengés kívánatos

mellõzésére. Mondanom sem kell, ellá-

gyulásra hajlamos az apai szív. Az elsõ

lecsúszást követõ, belement a hó a ci-

põmbe megállapítást a hó kipiszkálá-

sával orvosoltam. 

Ahogy a gyerekek szeretik, esetleg G.

gyerek ajánlásával. Ez lehetne egykori

gépkocsink nyári jellegû téli gumiab-

roncsának a reklámszlogenje, mellyel tá-

vollétemben kis családom az elsõ ko-

molyabb havazást követõen megpró-

bált hazaevickélni az agglomerációból.

Az elbeszélés szerint apuka még soha-

sem hiányzott ennyire anyukának. Mert

a fékezést követõ csúszás a két fiúnál a

vidámpark eufóriáját, míg anyukánál

halálközeli élményt idézett elõ. D. leány-

ka viszont semmitõl sem zavartatva

megszokásból visított. Én ebben az idõ-

ben gyalog tartottam hazafelé, a zebrán

zöldnél haladok keresztül, amikor iszo-

nyatos dudálás, fékezés, kivágódó ajtó.

– Elmész a fenébe – mondom. – Az Is-

ten küldött – mondta az asszony, hát

ilyen a gyilkos szerelem a gyakorlatban.

Beszálltam a kocsinkba és erõsen okta-

tó hozzáállással hazavittem a családot. 

Mert ugye autózni kell, ha esik, ha fúj.

És persze óvni, dédelgetni, átmozgatni a

zsibbadt gömbcsuklóit, meleg garázs-

ból kiállni, meleg garázsba beállni. Ne

nevess, közelrõl láttunk ilyent. Meredek

zsákutcánkban ha leesik húsz centi hó,

nincs forgalom. A. gyerek rutinosan csa-

tolja a sícipõt, vállán a lécekkel indul sí-

elni az utca tetejére. Jó, elismerjük, nem

mindennapi látvány a flaszterrel bur-

kolt Budapesten (tíz percre a Moszkva

tértõl) az alpesi lesikló stílust gyakorol-

ni, de akkor ott egy délután erejéig al-

kalmasnak mutatkozott az épített kör-

nyezet. A síbot hótányéros végét a láb

közé, és máris indulhat apa sífelvonó-

ként felfelé az utcán. (Kivilágított pálya,

pályaszállás, mi kell még.) Két lecsúszás

rendben. Aztán megjelennek a rendsza-

bály foganatosítói. Minden ingatlan tu-

lajdonosa köteles a háza elõtt eltakarí-

tani a havat. Szóval az egyik szomszéd

kezdte eltakarítani a sípályát. Jó, azt alá-

írom, hogy kell egy kis sáv a lépcsõkig,

meg talán hosszában is egy, csak az íze

végett. De faltól falig, az olyan amerikai,

tolni a havat a karira kapott vastag kö-

tött pulóverben, bõrkesztyûben. Majd

vakmerõn, s hívatlanul elõállt az autós.

A garázsa elõtti területet nemhogy fel-

lapátolta (beállás-kiállás), de sóval hin-

tette be, mint Barbarossa Frigyes Milá-

nót. Szerencsétlen gyerek így a szokásos

fordulóját már nem tudta a kertkapu

elõtt abszolválni, kényszerûen lerövidít-

ve a pályát, a felsõ szomszéd garázska-

pujára fordult rá, és bedörömbölt az ar-

cával. Szerencsére nem voltak otthon,

mert akkor én is megkapom, mint a ku-

tyájukat a környéken szarató ebbará-

tok, hogy aszondja, nem tudja máshol

síeltetni a gyerekét? Na így ért véget a

gyönyörû este.        – AMBRUS BALÁZS

Apa, most már tél van? Ez a rövid kérdés hosszabb kifejtést kö-

vetel, mint a pécsi rokonok meglátogatásakor Érd magasságá-

ban elhangzó menetrendszerinti firtatás helyretétele: ez már

Pécs? Mert a tél a gyermekfejben a hideget, a havat, hóembert

és a téli sportok ûzését jelenti. Na ja, a hideg már megvan.

Hóhányók
Pamporovo, vizes zokni, síeltetés az utcán
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rõs szimbólum, mondhatnánk

gyenge szóviccel. Tény azonban,

hogy az említett tér, a

Neustadter Platz kettõssége jól bemu-

tatja a város történelmét. Drezda a rizs-

poros 18. században Európa egyik köz-

pontja volt, a szász fejedelmek és kirá-

lyok nemzetközi hatalommal bírtak.

Egyikük a lengyel trónt is megszerezte

magának. Késõbb, a porosz–osztrák

–orosz vetélkedésben három tûz közé

szorult Szászország, amely végül a Né-

met Birodalom egyik tagállama, majd

tartománya lett. Az elcsendesült Drezda

a 2. világháború végén került újra a vi-

lágtörténelem fókuszába. 1945. február

13-án és 14-én az angolszász szövetsége-

sek 650.000 bombája a földdel tette

egyenlõvé Drezdát. Kétszázötvenezer

(jórészt civil) áldozata volt a kétnapos

pokolnak. A háború után a németek de-

mokratikus köztársaságának elvtársai el-

döntötték: úgy hagyják Drezdát, ahogy

találták, vagyis a háború pusztításának

mementójaként fog a jövõben funkcio-

nálni. Nem vitás, ezzel a döntéssel két le-

gyet ütöttek egy csapásra: helyreállítás

hiányában megspóroltak néhány millió

márkát, és az istenadta nép ideológiai

leckében is részesült. Drezda gyakorlati-

lag romkert maradt negyvenöt éven ke-

resztül. Az újraegyesítés után mentet-

ték, ami menthetõ, és belefogtak a telje-

sen megsemmisült Frauenkirche újjáépí-

tésébe is. A 2005 õszén elkészült temp-

lom felszentelése sok német számára a

háború és a megosztottság végleges le-

zárását jelentette.

ALTSTADT…

…vagyis óváros. A név becsapja az uta-

zót. A háború után elsimították a terü-

letet, és felépítették a szocialista ember-

típus lakóparkját. A drezdai óváros he-

lyén ma lakótelepek, bozótosok és kihalt

sugárutak csomópontjai keltenek kelle-

mes hangulatot. Mielõtt Elba-parti Óz-

dot vizionálna maga elé az Olvasó, el kell

mondani, hogy a panelházak fel vannak

újítva, élhetõnek tûnik az egész. A sugár-

utakat valószínûleg a Vörös Hadseregre

méretezhették, napközben is csak szellõ-

sen járnak az autók rajtuk. Viszont így

van elég hely a biciklistáknak, akik ki is

használják az adottságokat. Késõbb, egy

toronyból lepillantva a lakótelep-tenger-

re, épp szomorúan konstatáltuk a pusz-

títás értelmetlenségét, amikor egy távoli

hangszóróból morbid asszociációkat kel-

tõ, pattogó német parancsszavak kezd-

tek visszhangozni a város felett: eins,

zwo, eins zwo, links hoch, rechts unter…

Szerencsére kiderült: helyi fitnesznorbi

tömegsportrendezvényét hallhattuk. Az

Óváros Elba-parti része kárpótol a pusz-

tításért. Egy fél négyzetkilométeren visz-

szarepülhetünk az elmúlt századokba. Itt

egymást érik a mûemlékek: a reneszánsz

királyi palota, az Albertinum múzeuma,

a hatalmas tornyú barokk Hofkirche Né-

methon legnagyobb orgonájával és a

drezdai Opera. Utóbbi gyönyörû esti ki-

világítását a gyakran vetített Radeberger-

hirdetésbõl ismerheti a sörissza nagyér-

demû. És közöttük áll a Zwinger, Európa

egyik legnagyobb képtára, benne az el-

múlt korok festményeinek hatalmas

gyûjteményével és Raffaello kissé túlérté-

kelt Sixtusi Madonnájával. Persze, az ide-

látogatás kötelezõ. Az épületegyüttes
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Drezda egyik fõterén áll Erõs Ágost szász választófejedelem

emlékmûve. Az aranyozott, barokk stílusú lovasszobor fõ

témájaként az erélyes uralkodó elõre (talán a jövõbe)

mutat jogarával – a teret körülvevõ szürke lakótelepre.
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keleti végét 2005-tõl kezdve újra a

Frauenkirche hatalmas kõkupolája zárja,

amit századokon keresztül a modern vi-

lág hét csodájának egyikeként tartottak

számon. Valóban impozáns látvány.

Megtörténhet azonban, hogy a világ-

örökség részeként nyilvántartott épüle-

tektõl egy kõhajításnyira bozótosba té-

ved az utazó. Sok telek hatvan éve üre-

sen áll, és úgy tûnik, egyelõre nem tola-

kodnak az ingatlanosok a területért. 

NEUSTADT…

…vagyis újváros, az Elbától északra fek-

võ városrész. Drezdára jellemzõ abszurd

módon az újváros sokkal régebbi ház-

tömbökbõl áll, mint az óváros. Kopottas,

eklektikus bérházak sorakoznak a néhol

macskaköves utcák mentén, amelyeken

alsókategóriás német kisautók torlód-

nak egymásra, miközben a tûzfalakon

Raiffeisen Bank, Spar és Lidl feliratok sze-

meznek a járókelõkkel. Mintha Pesten

járnánk, hehe. Az Elba-parton álló sze-

dett-vedett szabadtéri színpadra egy kö-

zepes magyar város sem lenne büszke,

mégis, nem sokkal korábban az R.E.M. és

Lenny Kravitz is koncertezett a fehér

mûanyagszékekkel beépített objektum-

ban. Ha nekik megfelelt, egy szót se szól-

hatunk. A Neustadt afféle drezdai Erzsé-

betvárosként a helyi fiatalság és mûvész-

világ találkozóhelye. A párhuzamos

Alaunstrasse és Luisenstrasse Drezda Rá-

day utcája és Liszt Ferenc tere, talán ke-

vesebb sznobsággal és több hétköznapi

vidámsággal megfûszerezve. Egymást

érik az élõzenés klubok, ahol a szobányi

helyiség felét megtöltik a jazz-, ska- vagy

bármilyen zenét játszó együttesek. Az

érdeklõdõk néha az utcán táncolva hall-

gatják a kiszûrõdõ muzsikát. Német hi-

degség? Ugyan már… 

MULTIKULTI GERMÁN MÓDRA

A Blue Note klubban egy kitûnõ jazz-

banda szaxofonosa a kispálos Lovasi,

Fábry Sándor és Hajós András valósze-

rûtlen keverékeként szórakoztatta a

nagyérdemût a számok közötti szünet-

ben. Cseh akcentust utánzó németség-

gel szívatta szét a klubba betóduló kelet-

ázsiai fiatalokat, akik mosolyogva fény-

képeztek és kameráztak, mit sem sejtve

a szaxis szövegelésébõl. Bõgõsét magyar

kivándoroltként konferálta fel, akit per-

sze megkerestünk a koncert után. Kide-

rült, ez is kamu volt, mi is át lettünk ejt-

ve. Humor és multikulti germán módra.

Az egyik utcán punkok telepedtek le,

meglepõdve láttuk, hogy egyikük moz-

gássérült, tolószékes volt. A taraja vi-

szont tökéletesen be volt lõve. PUNKS

not dead… Mondani sem kell, a török

étkezdék itt is gombamód szaporodnak.

A legolcsóbban továbbra is ezekben le-

het jóllakni, fõleg a hatalmas dürümmel,

ami egy hosszúkás cipóba pakolt gyros.

Alig lehet a végére érni. Az öltönyös üz-

letemberek is betérnek falatozni egy jót.

Úgy tûnhet, hogy a bevándorlók és az

õslakosok között kevesebb a feszültség

Kelet-Németországban, mint nyugaton,

de ezt inkább az ossik wessikhez képest

lazább, nemtörõdöm felfogása okozhat-

ja. Feszültség itt is akad bõven, relatíve

magas a munkanélküliség. Drezda et-

tõl függetlenül ma hatalmas fejlõdésen

megy keresztül, az utak, járdák, villa-

mos- és buszjáratok hibátlanok, de sok

helyen lehet találkozni elhagyott há-

zakkal, bezárt ipartelepekkel. Bár Szász-

ország Berlin után Kelet-Németország

legfejlettebb tartománya, sokan köl-

töznek át innen is a nyugati tartomá-

nyokba. Helyükre lengyel és török ven-

dégmunkások érkeznek. Egy változó

városba csöppenhet tehát az arra uta-

zó, de nem kétséges, Drezda utol fogja

érni a nyugatnémet nagyvárosokat.

Akkor a nagyságos Erõs Ágost választó-

fejedelem újra büszkén feszíthet majd

aranylován a Neustadter Platzon.         

– RAJCSÁNYI GELLÉRT

Helyek
WEIMAR

Bár nincs Drezda tõszomszédságá-

ban, egy wannabe értelmiséginek

illik elmennie a német kultúra

szentélyébe, Goethe és Schiller vá-

rosába. Weimar csendes, tiszta

kisváros, szelíd dombok között,

ahh. Érdemes elsétálni a kellemes

parkban álló Goethe-házhoz. Ad-

dig elképzelhetjük, ahogy az öreg

Wolfgang a Faust II megírása köz-

ben fiatal lányok után futkos a fák

között. A várakozással ellentétben

nem csak Goethe folyik a csapból,

változatos kulturális programok

várják a jellemzõen német nyugdí-

jasokból és japánokból álló turis-

tatömeget. A weimari köztársasá-

got nem reklámozzák különöseb-

ben a külföldieknek.

SZÁSZ-SVÁJC

A cseh–német határon szûk szo-

roson tör át az Elba, a két parton

fantasztikus sziklaalakzatok, kö-

zépkori várak és ódon kisvárosok

érik egymást. Egy Badacsony-sze-

rû hegy teljes fennsíkját elfoglaló

Königstein erõdje a századok so-

rán ellenséges tábornokok, magas

rangú politikai foglyok luxusbör-

töneként, öregkori szanatóriuma-

ként mûködött. A Bastei nevû

sziklaorom alatt szinte függõleges

szakadék esik le a háromszáz mé-

terrel alattunk lévõ folyóhoz. 
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kilencvenes évek elején mély,

mély lövészárkokban csücsült a

honi médiaszereplõk jelentõs

része. A két tábor között mindössze

annyi volt a különbség, hogy a bal-

liberális guruk csúcstechnikával rendel-

keztek, míg a jobbosok csúzlival felel-

gettek. Akkoriban fõleg a közszolgálati

Magyar Televízióért, Rádióért ment a

harc válogatott eszközökkel. Kétségte-

len, hogy az elsõ MDF-kormány több

esetben kétes húzásokkal operált, ám a

szocifogyit nem õk kezdték: Antall Jó-

zsef eskütételét például a televízió egyik

vezetõjének döntése értelmében nem

láthatta a nagyérdemû, focit kapott he-

lyette a rendszerváltozás lázában égõ

nézõ. Azok közül pedig, akiknek a pizsa-

májáról sem lehetett leoperálni a kék

szalagot az MDF-korszak alatt, valószí-

nûleg sokan elgondolkoztak a magyar-

országi sajtószabadság állapota fölött.

Mondjuk 1994 nyarán, amikor körülbe-

lül három perc alatt sikerült egy precízi-

ós fegyverekkel végrehajtott beavatko-

zás során mindenkit eltávolítani a köz-

médiumokból, akinek esetleg nem a

szegfû volt a kedvenc virága és Petõ

Iván a kedvenc politikusa. Ezekre az

idõkre – meg persze a diktatúra

káderkiválasztási technikáira – vezeti

vissza az Antal Zsolt és Gazsó Tibor

szerkesztette kötet mai médiaviszonya-

ink ellentmondásait. Hiába tûnik

ugyanis a tíz évvel ezelõttinél sokszí-

nûbbnek a tájékoztatás, a kereskedelmi

televíziók betonozása (tetszettek volna

nem koncessziót hosszabbítani, halló!)

és a külföldi befektetõk

rövidtávú pénzügyi ér-

dekei miatt alig beszél-

hetünk plurális tájékoz-

tatásról. Ha ráadásul a

politika szõrös mancsa

is keveri a dzsúzt, annak

a végeredménye mond-

juk a Nap-kelte lesz.

Amelynek kérdezési

technikáról, szerencsé-

sebb fekete-afrikai or-

szágok közszolgálati

adóinál is elképzelhetet-

len pártosságáról olvas-

hatunk remekbeszabott

elemzést a könyvben.

Aki kedveli a horrort, az

igazit, a véreset, ne mu-

lassza el a magyarorszá-

gi újságíróképzésrõl szó-

ló, Kitta Gergely tollából

született tanulmányt. Világossá válhat

mindenki számára, hogy a tetszõleges

helyen elhajított szotyiszacskóval miért

kommunikáció szakos hallgatót talál el

az ember. Meg az is, hogy tanár uraknak

csúfolt, hallgatóikat meglopó médi-

asenkik meddig garázdákodhatnak még

a magyar újságíróképés gazos ugarán

(sokáig). Az írott sajtóról szóló rész egy

szikár nekrológ, színvonalas megyei la-

pokról már rég nem érdemes beszélni,

mindent felfalnak a hirdetések és az es-

küvõi jókívánságok, az országos politi-

kai lapok pedig a példányszám-vissza-

eséssel küzdenek. Ómolnár Miklós már

nyilván nem is hajlandó százezer pél-

dány alatti újságot  színes-szagosat fõ-

szerkeszteni (az egykori  kisgazda képvi-

selõ jegyzi a Storyt meg a Bestet is, az

egész fölött a finn Sanoma médiamogul

õrködik). Ami persze nem baj, csakhogy

az eddig minõséginek tekintett sajtó is

bulvárosodással igyekszik kievickélni

szorult helyzetébõl. A könyvet alapos

kronológia zárja, az ínyencek mindent

megtudhatnak az elmúlt tizenöt év mé-

diaeseményeirõl. Ja, és az UFi is szerepel

a könyvben, futás a boltokba.  – A. B. A.

Magyar médiahelyzet cím-

mel jelentetett meg a Szá-

zadvég egy vaskos kötetet,

amely pontos látképet ad az

állítólag sokszínû és kiegyen-

súlyozott honi sajtóvilágról.

Akár a digitalizációról, akár a

kereskedelmi rádiókról vagy

a közszolgálati tévé helyzeté-

rõl olvasunk, kinyílik a bics-

ka a zsebünkben. Változás

kell, mondanánk, ha nem

lennék függetlenségünkre

kényes csúcsértelmiségiek.

A

HIRDETÉS

Való világ

p u n c s



z õket csõre töltött fegyverrel

õrzõ SS-ek – a magyarországi

németek hitlerista csoportjá-

ból toborozták õket – a csarnokban,

mielõtt a vonatba tuszkolták volna,

ötös sorokba állították a rabokat. Az

elsõ sorokban ott volt Lenkey Géza ez-

redes és Baranyai Lipót, a Magyar

Nemzeti Bank volt elnöke. Õket utóbb

visszahozták Ausztriából. (Baranyai

októberben, a kiugrási kísérlet idején

szabadlábra került, majd bujkált, az

ezredes fogházban halt meg.) Ott állt

az élen két nyugalmazott tábornok is,

Keresztes-Fischer Lajos – aki utóbb

azonos lágerbe került testvérével, a

szintén letartóztatott belügyminisz-

terrel (a flossenbürgibe) – és Andorka

Rudolf. õk négyen ugyanis a legmaga-

sabb foglyok közé tartoztak.    

SZOLGÁLATBAN 

A második világháború alatti magyar

katonai vezetõk – azok is, akik 1944

októberében fölesküdtek Szálasira –

többnyire nem a „népelnyomó úri osz-

tály” képviselõi, hanem többségükben

alsóközéposztálybeli, kispolgári, nem

egy esetben kimondottan szegény csa-

ládok sarjai voltak. Talán nem köztu-

dott, hogy nagy részük 1919-ben fiatal

tisztként aktív szerepet vállalt a Ta-

nácsköztársaság Vörös Hadseregében.

Szakály Sándor többek között Hennyei

Gusztáv, Beregfy Károly, Werth Henrik,

Szombathelyi Ferenc, nagybaconi

Nagy Vilmos, Jány Gusztáv, Sztójay

Döme nevét emeli ki tanulmányaiban.

Persze a korabeli dokumentumokban

hiába keresnénk így a legtöbbjüket, hi-

szen azokban sokan közülük még né-

met, szláv – eredeti – nevükön szere-

pelnek. E szempontok majdnem min-

taszerûen illenek Andorka Rudolfra is:

Sopronban született, evangélikus né-

met (eredetû), iparos múltú családban

– bár nagyapja már lelkész, édesapja

pedig pedagógus volt. Apja halála

után hadapródiskolába vették föl, in-

gyenes helyre. Csapattisztként szolgált

az I. világháborúban – Galíciában,

majd Olaszországban –, 1919 nyarán

pedig Stromfeld Aurél vezérkarának

tagjaként vett részt a cseh megszállók

ellen indított északi hadjáratban.

(Ilyen minõségében még egy

Stromfeldrõl szóló, az ántivilágban

több kiadást megért regényben is

megjelenik – eredeti nevén,

Fleischacker [Fleischhacker] százados-

ként.) Hadiakadémiai tanulmányai

mellett a húszas években államtudo-

mányi doktorátust is szerzett, s ez ön-

magában is valószínûsíti, hogy szelle-

mi igényei eltértek a „szimpla” vezérka-

ri tisztekéitõl. Tagja volt az elsõ világ-

háborús magyar–szovjet hadifogoly-

csere intézõbizottságának, késõbb ka-

tonai attasé lett Prágában, majd Var-

sóban. Ezután a Honvédelmi Miniszté-

riumban, illetve a vezérkarban töltött

be fontos posztokat –  utoljára a VKF

2. osztályát vezette; itt az õ hatásköré-

be tartozott a hírszerzés és az elhárítás

is. A vezérkar és a kormány jobbrato-

lódását látva átvonult a külpolitika te-

rületére: 1939-ben szolgálaton kívüli

viszonyba került, s két évre Magyaror-

szág követe lett Madridban, ahol a

nyugati hatalmak képviselõivel igyeke-

zett szorosabb kapcsolatokat kiépíte-

ni. (Ez persze szemet szúrt a német kö-

vetnek is.) Magyarország háborúba

sodródása idején aztán lemondott 

errõl a posztról is; 1941-ben nyuga-

lomba vonult és tagja lett annak 

Amikor a magyar politikai foglyok elsõ csoportját a Gyü-

mölcsoltó Boldogasszonyét követõ nap éjszakáján a bu-

dapesti Gestapo Fõ utcai rezidenciájából teherautóval át-

szállították a Keleti pályaudvarra, az ott mulató pestiek

némelyike állítólag kárörvendõen jegyezte meg: „Viszik a

zsidókat Németországba!… Úgy kell nekik, ott majd elin-

tézik õket!” Ezek a foglyok nem zsidók voltak. Legalábbis

többnyire nem azok.

A

Tábornok civilben
Andorka Rudolf (1891–1961) 

m ú l t i d é z õ

Amikor az ellenzék 

tekintélyes tagjai fölkérték,

hogy – lehetséges miniszterelnök-

jelöltként – irányítsa õ 

a politikai szervezést, nem 

vállalta; erre nem tartotta 

alkalmasnak magát
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a viszonylag szûk, „konzervatív” ellen-

zéki elitnek, amelyik az angolokkal va-

ló kapcsolatok megszilárdítását akarta

elérni.       

A KÖZÍRÓ

Aki csak beleolvas Andorka Rudolfnak

a második világháború alatt a Függet-

len Magyar Újságban és fõként a Ma-

gyar Nemzetben megjelent cikkeibe,

nem mindegyikbõl érti meg azonnal,

miért került írójuk Mauthausenbe, az

úgynevezett pro-

minens magyar

politikusok közé.

Ehhez vagy a té-

mában való el-

mélyedésre, vagy

valamely sajátos

érzékre van szük-

ség, amelynek ré-

vén kibonthatjuk

a sajtó korabeli

állapotához alkal-

mazkodni kény-

szerülõ írások

üzeneteit. Rab-

társa, Litván Jó-

zsef úgy emlék-

szik vissza a volt

tábornokra, mint

„aki katonai és

politikai elemzé-

seiben a német

hadvezetést napi-

lapokban bírálta”, illetve „aki a háború

alatt szkeptikusan elemezte a német

militarizmus álsikereit”. 

Andorka enyhén szólva nem kíván-

ta a hitleristák gyõzelmét – egyébként

meggyõzõdése volt, hogy nem is gyõz-

hetnek –, és hamar megsejtette, hogy

a németek a hátukon hozzák majd

Magyarországra a szovjeteket. (Az elsõ

intõ jelet, hogy a bolsevizmus benyo-

mulhat Közép-Európába, Lengyelor-

szág közös – német–szovjet – leroha-

násában látta.) 1938–1939-ben szélsõ-

jobboldali forradalomtól tartott,

1941–1943-ban pedig a magyar pozí-

ciókat szerette volna átmenteni. Ez

naplójának abból a két terjedelmes tö-

redékébõl derül ki közvetlenül, ame-

lyek nyomtatásban is olvashatók. De a

cikkekbõl is kihüvelyezhetõ ez a tarta-

lom. Spanyol útiképek címû, a Magyar

Nemzet 1941-es évfolyamában közölt

kétrészes írásában például azt is fejte-

gette, hogyan sikerült Spanyolország-

nak – persze az itthoniaktól eltérõ kö-

rülmények között – kimaradnia a vi-

lágháborúból. A következõ, Három ta-

lálkozás címû szöveg egyértelmûen ar-

ra utal, hogy Metternich tudta, szem-

be lehet fordulni Napóleonnal, és nem

is teketóriázott, amikor eljött az idõ.

Érdemes egybevetni az Andorkától

származó, különbözõ jellegû doku-

mentumokat: „Német- és Olaszország

megüzente a háborút, persze mi is si-

ettünk utánuk. Lehet ettõl a seggnyaló

kormánytól mást kívánni?” – olvassuk

naplójának 1941. december 13-i be-

jegyzésében. Az „újvidéki razzia” kap-

csán pedig ezt írja: „[…] ennek igen

csúnya következményei lesznek, amit

elsõsorban majd az ottani magyarság

fog megfizetni." Tudta, hogy a háború

után nem térnek vissza az 1938–1939-

ben megszûnt állapotok; ha az ország

talán nem lesz is szovjet megszállási

övezet, elemi erõk söprik majd el a ha-

gyományos – sok ponton elavult – vi-

lágot. „Elõ kell készülni – éspedig ala-

posan – a béke problémáira, ha nem

akarjuk azt, hogy a háború megpró-

báltatásait átélve a béke gondjai alatt

roppanjunk össze” – hirdette 1943

márciusában a Független Magyar Új-

ságban. Már

korábban is

szükségesnek

tartotta a for-

dulatot; napló-

ja a Nemzeti

Kaszinóba, az

Apponyi Társa-

ságba tömörült

ellenzéki kör

reményeinek ,

megtorpanása-

inak, tehetet-

lenségének fon-

tos dokumen-

tuma. Egyike

volt azoknak,

akik elmélet-

ben elengedhe-

tetlennek tar-

tották a polgári

vezetésû „nép-

front” létrejöt-

tét, az „osztályellentétek” tompítását

(amelynek feltétele volna a szociális ki-

egyenlítõdés); sokszor tárgyalt a kis-

gazdákkal, és cikkeiben is amellett ér-

velt, hogy a polgárságnak együtt kell

mûködnie a szociáldemokráciával, a

parasztsággal, s a „történelmi osztály”-

nak is vállalnia kell a maga szerepét.

De a naplóból kedvetlenség, levertség

árad; írója nem bízik az ellenzék több

tagjának elszántságában, sõt, önmagá-

ban sem mindig. „Azt mondják, hogy

[…] a társadalmi és politikai megmoz-

dulásoknak mindig az volt a hibája,

hogy sok volt a vezér és kevés a 
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közkatona. Manapság – el kell hinnünk,

mert így látjuk – rengeteg az önzetlen

közkatona, akik mind egy vezetõ után

kutatnak, de nem találják” – írta 1943

februárjában megjelent cikkében. Az

igazság az, hogy maga is inkább közka-

tona, legfeljebb „csapattiszt” lett vol-

na inkább. Amikor az ellenzék tekinté-

lyes tagjai fölkérték, hogy – lehetséges

miniszterelnök-jelöltként – irányítsa õ

a politikai szervezést, nem vállalta; er-

re nem tartotta alkalmasnak magát. A

Magyar Nemzetben közölt utolsó cik-

keiben mégis mintha egy program ele-

meit kezdené megfogalmazni. A dön-

tõ persze nem is a szerepvállalás pusz-

ta szándéka volt: végül nem a fordulat

kedvezõ pillanata érkezett meg, ha-

nem a német hadsereg.     

MAUTHAUSEN, KISTARCSA 

Naplójából csak néhány évre terjedõ

bejegyzés maradt meg, ezeket Lõrincz

Zsuzsa adta ki 1978-ban, A madridi

követségtõl Mauthausenig címmel. A

szöveg azonban nem fogja át a cím-

ben meghatározott korszakot: az utol-

só bejegyzés 1943 áprilisában vettetett

papírra; az olvasó csak az elõszóból

tudja meg, hogy Andorkát a németek

1944 tavaszán letartóztatták. A követ-

kezõ korszak följegyzéseit – ha voltak,

s ha valami csoda folytán elõkerülné-

nek – Mauthausentõl Kistarcsáig cím-

mel lehetne sajtó alá rendezni. Némely

sorstársa szerint az ausztriai lágerben

Andorka hidegen, távolságtartóan vi-

selkedett a többi magyar rabbal, illet-

ve a „fõnemesi párt”-hoz csatlakozott.

Ha ez igaz, részben annak a belsõ elszi-

getelõdésnek, pesszimizmusnak a kö-

vetkezménye lehet, amely már napló-

jából is kitûnik. Szerepe lehetett per-

sze ebben a rabok közötti vitáknak is

– egyszer például egyikük a „svábo-

kat” szidta, s erre Andorka különösen

érzékeny volt. De az efféle, németek

által deportált magyarok közötti vitá-

kat valószínûleg nemcsak mi minõsít-

jük abszurdnak. Andorka aztán súlyos

betegen került haza. Az utolsó menet-

rõl fia, az ifjabb Andorka Rudolf – aka-

démikus, az interjú megjelenése ide-

jén, 1996-ban a Budapesti Közgazda-

ság-tudományi Egyetem rektora – ezt

nyilatkozta Vathy Zsuzsának:

„‘50-ben tartóztatták le, ezúttal az

ÁVH, kilenc hónapig semmit sem tud-

tunk róla. Lényegében abba a hullám-

ba került bele – megtalálták egy leve-

lét Szakasits Árpádnál, ez volt a formá-

lis érv –, amikor az egész náciellenes,

nem kommunista ellenzéket besöpör-

ték. Nagyon sokáig volt az Andrássy út

60-ban – errõl hadd ne beszéljek –, in-

nét Kistarcsára vitték. Közel négy évig

tartották benn. Az internáló tábor

megszüntetésekor konstruáltak egy

pert, melyben négy évre ítélték, s mert

ez néhány hónap múlva »pont letelt«,

szabadon engedték. Szívbetegsége

mellé Kistarcsán reumát és tbc-t szer-

zett, ‘54-ben került haza. Budakeszin

laktunk, majd a Rökk Szilárd utcában,

társbérletben. Itt halt meg, hetven-

éves korában. Délelõtt még elment a

Fõvárosi Könyvtárba, elolvasni a nyu-

gati lapokat, azután lefeküdt, és elsõ

unokája mellett elaludt.” 

– FILEP TAMÁS GUSZTÁV

HIRDETÉS



lkezdõdött a báli szezon. Jól jel-

zi ezt, hogy a Magyar Labdarú-

gó Szövetségben is áll a bál.

Bozóky Imre eddigi elnök mandátuma

megszûnt, miután az elnökség tagjai

szép sorban lemondogattak tagságuk-

ról. Jelen pillanatban nincs elnöke az

MLSZ-nek, sõt nincs szövetségi kapitá-

nya a magyar labdarúgó-válogatottnak

sem, ugyanis Lothar Matthäus eddigi

szövetségi kapitány szerzõdése is lejárt

december 31-ével. Ugyan az eredmé-

nyek nem jöttek, a szurkolók mégis

megszerették õt. Gyaníthatóan azért,

mert német sztárként jött ide, és ma-

gyarabb lett a magyar edzõknél. Persze

két év neki is elég volt, hogy belesüly-

lyedjen a magyar posványba. 

Jöhet ide ilyen-olyan sztáredzõ kül-

földrõl, az az érzésem, nem fog ered-

ményt elérni. Miért? Mert a hal bizony

a fejétõl bûzlik. A magyar focielitet 16

éve még piciny szele sem fútta meg a

rendszerváltoztatásnak. Ugyanazok az

arcok 25-30 éve. A magyar fociból él-

nek, és úgy látszik, mindez jól megéri

nekik. A hírek szerint a mostani foci-

válság sem a magyar fociról szól. Nem

mellékes ugyanis, ki zsaluzhatja majd a

zsíros betontömböket a felépítendõ

stadionoknál egy esetleges horvát–ma-

gyar futball-eb kapcsán. Persze az

UEFA még nem döntött, hogy hol ren-

dezik az eb-t. Az olaszok – legfõbb ri-

válisaink – pedig röhögnek a markuk-

ba, és nem gyõznek hálálkodni a ma-

gyar házicirkusz képében érkezõ segít-

ség láttán. Miközben egész Európában

és a volt szocialista országokban is

szárnyal a labdarúgás, a magyar foci

haldoklik. A magyar bajnokság szánal-

mas. 2-300 nézõ elõtt tartanak „rang-

adókat”. A klubcsapatok európai sze-

replései katasztrofálisak. Tíz éve nem

jut be magyar csapat a bajnokok ligájá-

ba, de az UEFA kupában is nagyon ke-

vesen érik meg a második kört. Persze

mindennek folyománya, hogy a válo-

gatott is pont húsz éve volt utoljára vi-

lágversenyen. Nekünk már csak ez ma-

radt. És boldog lehet az, aki még látta

Puskás Öcsi bácsit játszani.         – H. S.
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icusunk decemberben meg-

makacsolta magát és szabad-

ságra vonult. Az aggódó/fel-

háborodott/értetlen olvasói leveleket

köszöni, és ígéri, hogy a boldog újesz-

tendõben kõkemény dorombolással

védelmezi a Köztársaságot. Január-

ban egybõl a misztikus K. Zs.-t ké-

nyezteti apró macskanyelvével, aki

Horváth Csabával készített interjút az

mszp.hu számára. A párt-portálokon

megjelenõ anyagok következetesen

magas dorombolási mutatójukkal rit-

kán keltik fel Cicus érdeklõdését. Eb-

ben a közegben csak igazán míves

munkával, mélyen átérzett, tökélyre

fejlesztett szervilizmussal vívható ki

macskánk megtisztelõ elismerése.

Már a címadás (Akivel a jobbol-

dali szavazók is elégedettek) is ke-

véssé politikatudományi igényû

megközelítést ígér. A beszélgetés so-

rán K. Zs. nem csinál titkot interjú-

alanya iránt érzett vonzalmából.

„Köztudottan azon fiatal politiku-

sok közé tartozik, akik mindig na-

gyon elegánsak.”, „Mindig olyan jól-

fésült.”, „Kihasználja-e, hogy jóké-

pûnek tartják?”. Ilyen és ehhez ha-

sonlóan bevállalós kijelentések, kér-

dések követik egymást.

K. Zs. a külsõ mellett a belsõre is

komoly hangsúlyt fektet. Megtud-

juk, hogy Horváth Csaba záros ha-

táridõn belül doktorálni szeretne,

amihez a témája is megvan már. Az

valamiért nem derül ki, hogy az

überszociális téma mellõl az egyete-

mi diploma bizony hiányzik, csak

valami papír-gyárban szerzett, fõis-

kolai szociálpolitikai–szociológiai

végzettséggel rendelkezik hõsünk.

Nem maradhat ki az ún. modern,

szociáldemokrata szubkultúra ha-

gyományos mennyire-nagyon-

szereti-az-édesanyját megmérette-

tése. „Régóta ismerjük egymást, de

igazán akkor zártam a szívembe,

amikor összeismertetett az édes-

anyjával. Egész lényébõl sugárzott a

mama iránti szeretet.” – ezzel Hor-

váth Csaba nem is tud vitatkozni,

kénytelen elismerni, hogy az van

benne, ami sugárzott róla. K. Zs. új-

ra és újra rácsodálkozik, mennyire

szívén viseli beszélgetõpartnere Bu-

dapest sorsát (aki fõpolgármesteri

ambíciókat dédelget, az nem na-

gyon tehet mást). Cicus az interjú

résztvevõinek,  a leendõ Fõpolgár-

mesternek és Kommunikációs Igaz-

gatónak is a legjobbakat kívánja

2006-ra.                            – TURUL

Doromboló
cicus-díj

C

A jólfésültség 
dicsérete

Magyar foci Bt.
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ic transit gloria… Az index.hu találó megjegyzése

szerint Moldova ma balról elõzi Thürmer Gyula

baloldali ellenzékét. Az író, aki a rendszerváltás

elõtti riportkönyveivel magasra állította az újságírók

elõtti mércét, és elbeszéléseivel (mint például A beszélõ disz-

nó) zseniálisat alkotott az abszurd mûfajban, mára ön-

maga emlékmûvévé vált. Annak a Kádár Jánosnak az apo-

logétája, aki a mai magyar jogszabályok alapján hazaáru-

lást követett el, amikor idegen hatalom segítségével ju-

tott hatalomra. Pedig az író anno kisebb-nagyobb rend-

szerkritikát fogalmazott meg minden mûvében, ezért is

szerették annyira az olvasók milliói. Persze, Moldova

György Hofi Gézával együtt a rendszer szelepeként funk-

cionált. Jó, legyünk most lélekkutatók: Moldovának meg-

volt a maga helye és szerepe a Kádár-korszakban. Aztán

jött 1989 és a vadkapitalizmus, a szabadság kora. Innen-

tõl mindenki azt mondhatta, amit akart, a magyar társa-

dalom igényessége és ingerküszöbe egyre lejjebb süllyedt.

Moldova alól kicsúszott a talaj, a közeg, amiben egész

életén át sikeres volt.

Mivel 2006-ban már csak néhány szélsõszadeszes provo-

káció tudja felhergelni a polgárokat, Moldovának, a helyét

nem találó egykori írócsillagnak ritka nagyot kell szólnia,

ha fel akarja hívni magára a figyelmet. Az Öregrõl tett ma-

gasztaló megjegyzései még az interjút készítõ népszabis

Gréczy Zsoltot is meglepték, aki többször kifejezte egyet

nem értését Moldova véleményével kapcsolatban. Most mi

is kifejeztük. Meglepõdni már nem tudunk semmin. Inkább

leülünk a sarokba, és huszadszorra is elolvassuk Józsi, a

négy csülkén téeszelnökségig kapaszkodó beszélõ disznó

történetét, a többit meg próbáljuk elfelejteni.          – R. G.

„Azért írom a könyvet Kádár Jánosról,

hogy néhány dolgot helyre tegyek. 1956

novemberében Kádárnak nem volt más

választása. Megjegyzem, Nagy Imre meg-

ítélése is árnyalásra szorul. Õk ketten pél-

dául sosem voltak barátok. Állandóan ösz-

sze akarták hozni õket, de nem sikerült.

Másképp gondolkodtak. Látva kettejük

életét, ki merem mondani: Kádár volt ak-

kora magyar, mint Nagy Imre.” (Moldova

György a Kádárról készülõ könyvérõl,

Könyvjelzõ, 2006. január)

p o l g f i l t e r
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S
z a szent ember entestével védené a köztisztviselõi

kart, ami kétségkívül dicséretre méltó hozzáállás. Az

árnyékállam (lásd: a Medgyessy és Gyurcsány mögé

teljes mellszélességgel és vak hittel oda nem álló intézmé-

nyek és intézményvezetõk) ellen már bizonyító szuperhõs

most újabb nehéz terhet vesz vállára. A Köztársaságért, Ma-

gyarországért.

A gyurcsányi nekibuzdulás idõzítésének eleve ad némi pi-

káns ízt, hogy azokban a napokban történik, amikor – a

Népszabadságban leírtak szerint – a Pénzügyminisztérium

és a Magyar Posta szolgáltat anyagokat az MSZP nevû nem-

pártnak. Gyurcsánynak nem volt semmi kifogása az ellen

sem, hogy az APEH és az MTI példás együttmûködésben,

pont a miniszterelnök meghallgatásának idejére idõzítve

adott hírt az Adóhivatal egyik folyamatban lévõ belsõ vizs-

gálatáról (ami az utóbbi 16 évben nem volt szokás). A Kül-

ügyminisztériumban különösebb fenntartások nélkül sze-

mezgettek az elõzõ ciklus amerikai–magyar távirataiból,

amikor a jelenlegi kormánypártok érdekei úgy kívánták. A

kettõs népszavazás kampányában egyes minisztériumok

egészen elképesztõ kimutatásokkal igyekeztek megtámogat-

ni az MSZP és az SZDSZ kettõs állampolgárság-ellenes kam-

pányát.

E kitûnõ lehetõségek elmulasztása után meglehetõsen ál-

szentnek hat Gyurcsány Ferenc megnyilvánulása. Gyurcsány

vélhetõen a kampány során sem azokat ostorozza majd, akik

leleplezik a Köztársaság ellenzéke által szõtt rút ármányt és

rendíthetetlenül menetelnek a 100 lépés hadoszlopában. Az

üzenet inkább azoknak szól, akik esetleg a Köztársaság kor-

mánya számára kellemetlen dolgokról tájékoztatnának saj-

tót, ellenzéket, akárkit. Ez is egyfajta értelmezése a rendnek

és a nyugalomnak.                     – BALOGH ÁKOS GERGELY

Fölhívta a figyelmet arra is, hogy õrizzék

meg az igazgatási kar pártpolitikától való

távolságtartását. Ez utóbbit azért hangsú-

lyozta, mert éppen õ – még sportminisz-

ter korában – nyilatkozott úgy, hogy a Fi-

desz árnyékállamot mûködtet, a közigaz-

gatási kar átpolitizálódott nemcsak az ál-

lami, hanem az önkormányzati szinten is.

(Gyurcsány Ferenc: Ha kell, megvédem az

igazgatási kart, Népszabadság, 2006. ja-

nuár 10.)

Árnyék
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UFi: Hogyan ünnepelted a karácsonyt?

M. Cs.: Karácsonykor mindig én ügye-

lek a hajléktalanszállón. Jó volt. Adtunk

lakóinknak ajándékokat: tusfürdõt,

csokit. Aztán közösen ettünk. Este pe-

dig filmeket néztünk: a Passiót és a

Sorstalanságot.

UFi: Elég lehangoló filmek…

M. Cs.: Valóban, de örültek neki.

UFi: Beszélsz magadról a hajléktala-

noknak?

M. Cs.: Nem, de együttérzek velük. A

hajléktalanok között sokan vannak volt

állami gondozottak, mert a mi korosztá-

lyunknak nincs lehetõsége a saját egzisz-

tencia megteremtésére. Ha valakinek

van állása, attól még nem tud lakást

venni. Nem kaptunk hitelt, kezdõtõkét

vagy bármilyen lehetõséget a saját ott-

hon megteremtésére. Én is voltam haj-

léktalan egy rövid ideig, mert három hó-

nap nyári munka után nem fizettek ki.

Ott voltam az utcán, pénz nélkül. El-

mentem egy szállóra, gyorsan kerestem

munkahelyet, és nemsokára már ki tud-

tam fizetni az albérletet. Akkor nagyon

szégyelltem, hogy hajléktalan lettem, azt

gondoltam, ez csak egy átmeneti lakás-

probléma, amit gyorsan meg kell olda-

nom. Minden embernek segíteni kell, aki

nem tud hol aludni. Lehet az jó vagy

rossz ember, de joga van ahhoz, hogy ne

éhezzen és lefekhessen valahová.

UFi: Nem csábítottak gyorsabb, de tör-

vénytelen meggazdagodással?

M. Cs.: Az egyik testvéremnek az isme-

rõse hívott egy olyan galeriba, akik lop-

tak. Azt mondta, hogy ha segítek nekik,

sok pénzem lehet. Nem vettem részt so-

ha ilyenben. Nem akartam bûnözõ lenni,

mert viszolyogtam a lopástól és attól,

hogy börtönbe kerülök. A legcsodálato-

sabb dolog, ha egy ember szabadon te-

het dolgokat. Szabadon dönthetek a

sorsomról. Ha bûnözõvé váltam volna,

akkor visszakerülhettem volna oda,

ahonnan menekültem.

UFi: Az állami gondozás olyan volt, mint

a börtön?

M. Cs.: Ugyanolyan. Hat évesen Berkeszre

kerültem, több mint ezren voltunk. 

Levágták kopaszra a hajamat, kaptam

egyenruhát és számot: 10-es voltam. Egy

vonalhoz kellett sorba állnunk a folyo-

són és nézni egy másik vonalat a falon. A

nevelõ végigjárt egy bottal, és ha nem

talált mindent rendben, akkor meg-

ütött. Mindenki verekedett, a nevelõk és

a gyerekek is. Ha rossz voltam, kaptam

két pofont, ha vitám volt egy társammal,

akkor lebirkóztuk, hogy kinek van igaza.

UFi: Hogyan tudtál ebbõl kiszakadni?

M. Cs.: Nagyon szerettem, ha megdi-

csérnek, és rájöttem, hogy ha jól tanu-

lok, akkor dicséretet is kapok. Megpró-

báltam a jó tanulással kitûnni. Egyszer

tízévesen megszöktem az intézetbõl,

amikor visszavittek, az egyik tanár ott

állt egy bottal, hogy megbüntessen. Azt

mondta, hogy nem ver meg, mert tisztel

engem, hogy jól tanulok. Késõbb igye-

keztem olyan emberekkel barátkozni,

akik normális családi háttérrel rendel-

keznek. Fontos volt nekem, hogy elfo-

gadnak, és én is úgy akartam élni. Ezért

diplomáztam. A társaim közül rajtam kí-

vül, azt hiszem, csak egy diplomás van.

UFi: Kire számíthattál?

M. Cs.: Volt egy álomvilágom, amiben

egy fekete hajú nõ szerepelt. Azt gondol-

tam, õ majd elvisz innen. Nem tudtam

mit jelent az a szó, hogy édesanya. Az iga-

zival csak 18 évesen találkoztam, de nem

úgy nézett ki, mint az álmaimban. Egyszer

bejött az intézetbe egy bácsi, a nõvére-

met kereste. Odakísértem hozzá, aztán a

nõvérem kinevetett: te hülye, ez az apád.

Örültem, hogy van apukám, de nem ér-

tettem. Egy normális ember meg tudja

magát határozni, hogy Kiss Béla vagyok, a

másik Kiss Béla fia és a harmadik Kiss Bé-

la unokája. Nekünk ez hiányzott.

UFi: Akkor hogy határoztad meg magad?

M. Cs.: Idegennek gondoltam magam,

úgy éreztem, hogy nem vagyok az állami

gondozásba való. Már nem akarok ezen

gondolkodni. Tudom magamról, hogy

jobban ragaszkodom azokhoz, akiket sze-

retek, mint mások, hogy jobban megbí-

zom az emberekben. Az a fontos, hogy az

én családom jó legyen és együtt maradjon.

UFi: Még nincs családod…

M. Cs.: Nincs, de már nagyon jól tudok

élni. Dolgoznom kell, hogy kifizessem a

számláimat, fõznöm kell, mosnom kell,

és már jól megtanultam mindent. Remé-

lem, majd lesz lakásom is, feleségem és

sok gyerekem.   – SKRABSKI FRUZSINA

p u n c s

Mocsár Péter 1973-ban szü-

letett Vásárosnaményban,  õ

volt tizenkét gyerek közül a

tizenegyedik. Hat éves korá-

ban magukra hagyták õket a

szüleik, és hat gyerek állami

gondozásba került. Most egy

hajléktalanszállón dolgozik,

diplomás szociális munkás.  

„Nem értettem azt
a szót, hogy anya”
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