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A lotyaszájú ember
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Annak idején sokan élcelődtek azon, hogy a nemzetiségek az
1848-49-es szabadságharc után azt kapták Bécstől ajándékul,
amit a magyarok büntetésként. Nem, nem akarok olcsó és buta párhuzamokat vonni a nemzet testére törő olájok és az
MSZP- vagy SZDSZ-szavazók között. Annál is inkább nem,
mert nincs. Ez inkább egy rezignált megállapítás a kollektív szívás természetéről. Arról a hosszú-hosszú vonatról, amely rendületlenül száguld velünk a szakadékba. Arról a vonatról, amelyen nincsen masiniszta, csak néhány felbőszült kalauz.
Pechünkre azok közül is az egyiknek lotyaszája van. Nagyon szeret beszélni, szereti önmagát és imád a hallgatósága szeretetében fürödni. Így leginkább arról beszél, amit a hallgatósága elvár tőle. Emlékezhetünk, néhány éve, amikor tornateremavatókra ment, mindig hitet tett a heti négy-öt tornaóra mellett. Aztán uszodát és
sportkomplexumot ígért Lágymányosra, amikor találkozott a Műegyetem rektorával. Nem gonoszságból mond ő ilyeneket. Nem is szabad ezért bántani. Nem szokott otthon Klára asszonynak Darth Vaderesen szuszogni, hogy „tönkre teszem én
ezeket a magyarokat, meglásd Klárikám”. Ő egyszerűen csak ilyen ember. Lotyaszájú
– saját bevallása szerint. Vidékre telekszomszédnak például kiválóan alkalmas lenne. Messziről köszönne, amikor leérkeznénk, elmesélné a legújabb pletykákat, és
megígérné, hogy segít elintézni az utcában a csatornázást. Az asszonyt idegesítené,
de minket alapvetően szórakoztatna, mert nem vennénk komolyan, csak bőszen
bólogatnánk, és mosolyognánk a háta mögött.
Van egy-két szerencsés, akinek Lotyaszáj lett a szomszédja. A többi szerencsétlennek viszont a miniszterelnöke. Most kéne valami okosat írni, arról, hogy mit tegyünk, ha az országunknak egy lotyaszájú a miniszterelnöke. Nem nagyon jut
eszembe semmi, de egy dologra azért nagyon figyeljünk! MSZP-szavazók, fideszesek, apolitikusok, szdszesek és mdfesek! Azaz véreim, magyarok! Tegyük egymás szívére a kezünket és fogadjuk meg ünnepélyesen: nem hagyjuk, hogy Lotyaszáj összeugrasszon minket. Ismerjük az 1848-as sztorit! Mert az ilyen ember, ha elmegy a
nyuggerek közé, egy kis népszerűség kedvéért elkezdi szidni a vállalkozókat, akik
nem fizetnek elég adót. Ha a vállalkozókkal beszél, akkor a nehéz állami kötelezettségekről prédikál. A diákok előtt a tanárokat és a rossz oktatási rendszert szapulja,
a köztisztviselők és a közalkalmazottak előtt a jövedelmüket eltitkolókat emlegeti.
Igazságos teherviselést ígér, meg rendet és átláthatóságot. De mi már összemosolygunk a háta mögött, mert tudjuk: lotyaszája van.
– NOVÁK TAMÁS
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ÖREGKORI ZAKATOLÁS
A melegek egy idősebb generációja viszont elég kettős módon viszonyul ehhez.
Az életben maradást jelentette nekik azt,
hogy előbújhatnak végre a sötét szobák
mélyéről, ahol, bár tisztes polgárok módjára végezték a munkájukat, kénytelenek
voltak élni a magánéletüket. (amoba.hu,
június 26.)
Amikor sötét szobák mélyén dolgoznak a tisztes polgárok.
INTELLEKTUS
Ahogy arról a portálunk is beszámolt,
március 25-én Havas Henrik Várkonyi
Attila Sztársáv című műsorában tett arra utalást, hogy a Mokkát egy nagymellű nővel tették sikeressé, így Jakupcsek
Gabriella ezen tulajdonságai okán sajnos alkalmatlan, hogy a társa legyen.
Nos, úgy tűnik, mindez csak intellektuális, verbális csata volt közöttük, hisz
most már kész tényként kezelendő, Liptai Claudiát Jakupcsek váltja a Tv2 népszerű reggeli magazinműsorában.
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(Mégis jó lesz Jakupcsek melle Havasnak, uno.hu, 2006. június 6.)
Nagy fasz mellé nagy mell.
FELÜLTELJESÍTÉS
Felülről teljesülhet az idei inflációs cél, a
maginfláció pedig – a korábbi várakozásoknak megfelelően – jelentősen elmarad
majd a 2 százalékos szinttől – jelentette
ki Veres János pénzügyminiszter-jelölt
mai költségvetési bizottsági meghallgatásán. (Veres: felülról teljesülhet az
inflációs cél, Napi Online, 2006. június 6.)
Az ötéves terv ismét 120%-ra teljesül.
PELENKABIZTOS
Kovács László, az EU adóügyi biztosa
szerint nyolc tagország – köztük Magyarország – jogtalanul alkalmaz az
unió által minimálisan előírt 15 százaléknál kisebb áfakulcsot a pelenkákra,
és ezért a szokásos törvénysértési eljárás megindítását javasolta. (vilaggazdasag.hu, 2006. július 3.)
Laci papa tisztába tenné a tagországokat.
JOBBIK-ROMÁNIA MECCS
A SPORTUSZODÁBAN
Pólósaink a jobbikos ultrákkal
kiütötték a románokat (Cím a
kuruc.infón, 2006. június 15.)
Sokáig emlegetjük még
Novák Előd szenzációs svédcsavarját…

Az Új egyensúly programra érzékenyen reagál a piac: a Teskó áruházak máris meglátták a kínálkozó lehetőséget.
4

AZ ŐSZINTE KÁDÁR
A Kádár-interjúk bizonyították
be az én számomra, hogy lehet
nem gügyögve, nagyon őszintén
beszélni a politikáról, meg arról,
ahogyan gondolkodunk, úgy,
hogy annak nincs a végén kifizethetetlen politikai ára – mondta Gyurcsány Ferenc a könyv bemutatóján. (Megint megjelent
egy könyv Gyurcsány Ferencről,
hvg.hu, 2006. június 7.)
Éljen soká a XXI. század Kádár
Jánosa!
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IRÁNYVÁLTÁS
A mai napon, 13.35 órakor utasbaleset történt az Oktogonon, a 4-es villamoson. Emiatt azonnal meg kellett
változtatni az érintett jármű haladási irányát, melynek során még ismeretlen ok folytán a villamos megrongálta a felsővezeték kereszttartó sodronyt. (BKV-közlemény, 2006. június
16.)
A villamosvezető, aki félrerántotta a
kormányt…
FIZESSENEK A PAPOK!
Általános áfakulccsal adózó szolgáltatásokká válnának az egyházak szakrális tevékenységei. Az MSZP hívőtagozata ugyanis azt javasolja az egyházi
ügyeket felügyelő miniszternek, hogy a
keresztelés, az esketés, a temetés vagy a
misemondatás is kerüljön be a számlaköteles tevékenységek közé. (Vasárnap
Reggel, 2006. július 2.)
A klerikális reakció dőzsöl, miközben a dolgozó nép szenved az új
reformkor miatt.

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk előző számában
nyereményjátékot hirdettünk az UFi-ra júniusban
előfizetők számára. Az akció
keretében, a Vox Nova kiadó
kiadványait sorsoltuk ki.
A szerencsés nyertesek:
Bertalan Bálint, Budapest;
Dr. Báthori Zsuzsa, Budapest;
Dr Révész Judit, Budakeszi.
A nyerteseket postán értesítjük. Gratulálunk! A játék
folytatódik, a júliusban
előfizetők között is értékes
ajándékokat sorsolunk ki!
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Bizony mondom Néktek
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dőnként el kell menni Németországba, hogy újra elhiggyük, akár értelme is lehetne a rendszerváltásnak.
A mai német szociális piacgazdaság szociálisabb
minden szocializmusnál, piacgazdasági természetét pedig
igazolja az általa újratermelt bőség: a termékek, szolgáltatások, életformák és kezdeményezések rendezett burjánzása. Az itthon hatvan éve szinte megszakítás nélkül uralkodó, Marxon nevelkedett kizsákmányolók által lepusztított közszolgálati szektor után üdítő érzés jól működő
vasutat, sikeres oktatási rendszert, virágzó városokat,
őszinte politikát és a szubvenciókért cserébe a tájrendezés
feladatát is természetes módon megoldó mezőgazdaságot
látni magunk körül.
Ma, amikor odaát (igen, újra „odaát”) az ideológiák
eljelentéktelenedőben vannak, itthon mostanra vált halaszthatatlanná a jobboldaliság és a baloldaliság fogalmának tisztázása. Lányi András ugyanis találóan jegyezte
meg a Heti Válasz 2006. június elsejei számában, hogy
„Az MSZP uralmát kizárólag mostani ellenzéke hitelesíti
és tartja fenn azáltal, hogy átengedi nekik a politikai aréna balfelét.” Így van. Pedig tényleg a „szocialisták” a
jobboldal: mi más is lennének? Mindig is az voltak: a történelem megmutatta, hogy a kommunisták, amint hatalomra kerültek, erőszakkal megszüntették a demokráciát, bevezették az osztályuralomnak hazudott kasztrendszert, ennek nevében kizsákmányolták országuk nem
párttagokból álló többségét és amint tehették, nekilát-
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tak uralmuk határokon átnyúló, birodalmi igényű terjesztésének. Mi volt ez, ha nem a fasizmussal vetekedő
jobboldaliság? Mai utódaik – azok után, hogy párt- és
KISZ-funkcionáriusként többnyire maguk is művelték a
jobboldaliság fenti, történelmileg oly veretes formáját –
a polgári demokratikus berendezkedés mai szokványai
szerint is jobbra tagozódtak: vagyonos, a privatizációban
(tehát a nemzetközi finánctőke kiszolgálásában) érdekelt fickók, akiknek 2002-ben első intézkedései közé tartozott az árfolyamnyereség-adó eltörlése, akiknek uralma idején virágzott a tőzsde, eladósodott a közszféra, a
politikába behatolt az alvilág és akik kezükben tartják a
sajtót, amelynek segítségével módszeresen hazudozva,
derékon roppantották a demokráciát. Mi ez, ha nem
jobboldaliság? Persze, nőtt a reáljövedelem (figyelem, Fideszes „kreatívok”: NŐTT a reáljövedelem, JOBBAN
élünk, mint négy éve…), igen: de ez még nem jelent baloldali szociálpolitikát. Ez populizmust jelent, gátlástalan
populizmust, tehát államcsőddel fenyegető, lelkiismeretlen béremeléseket, amelyeknek annyi köze van a szociálpolitikához, mint a pénzért megejtett alkalmi dugásnak
a szerelemhez.
Jól gondoljátok meg ezt, barátaim. És ha egyetértetek,
nézzünk a naptárra: ősszel lesz 1956 ötvenedik évfordulója. Mutassuk meg minden törvényes eszközzel a jobboldalnak, tehát az államot pénzügyileg veszélybe sodró, a
demokráciát pedig hazugságaival megcsúfoló kormánykoalíciónak, hogy miről szólt ötvenhat: a baloldaliságról, a
nemzetről és a demokráciáról.
– PÁKOZDI IMRE

8 JÁN SLOTA

7 A DIÁKOK

a hónap nyertese

a hónap vesztesei

égy szűk esztendő után ismét a parlamentbe vezette övéit a szlovák nemzettudat lángszavú letéteményese, méghozzá 10 százalék feletti eredménnyel. A tót Gyurcsány, Fico jóvoltából az SNS legnagyobb álma is teljesül, az eddig nemzetidegen, magyar
tárcák a párt irányítása alá kerülnek. Így hősünk ezentúl
kormányzati pozícióból veheti fel a harcot a nemzet testét rágó idegen titkosszolgákkal és védelmezheti az ezeréves szlovák határt a „korcs lovaikon betolakodó, rút képű és görbelábú magyarok” ellen. Ha a szépreményű politikus hű marad korábbi ígéreteihez, akkor erkölcsi kártérítést fog követelni Magyarországtól és akár a Budapest
lerombolására vonatkozó, nagyívű tervei megvalósításához is hozzáfoghat.
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második Gyurcsány-kormány nagy gondot fordít arra, hogy ne szeresse túl a tanulmányaikkal
foglalatoskodó fiatalokat. A tizenharmadik havi
nyugdíjat napi két-három alkalommal is entestével védelmező kormányfő nem minden inaktív-réteg irányába ilyen elkötelezett. Az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalokat előbb a (hol utólagos képzési hozzájárulásnak, hol fejlesztési részhozzájárulásnak maszkírozott) tandíjjal kényeztette el, majd az utazási kedvezményét is megnyirbálta az ingyenélő, henye bandának.
A köztársaság-ellenes, reakciós erők ifjú gárdistái ezután kétszer is meggondolják majd, szembeszegüljeneke a nemzeti, európai és galaktikus szintű igazságossággal.
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Fekvő betegellátás
Az orvosokkal nem lehet kukoricázni. Van ugye a birka nép és vannak az
orvosok. A nyugati kollegák példája (és keresete) eddig is komoly
frusztrációt jelentett, ám mivel a jelenlegi alamizsnát is „kiigazítja” a kormányzat, elszakadt a cérna. Indul a meccs.

Fotó: Stock.xchng
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z egészségügyi tárca konfliktusos ember hírében álló új vezetője kiadta a támadási parancsot azzal a nyilatkozatával, melyben az
elmaradt ügyeleti díjat követelő szolnoki orvosoknak üzent. Molnár Lajos kijelentette, a tárcának semmi köze a kórházak finanszírozásához, amúgy is túl sok
az ügyelő orvos, az intézmény gazdálkodjon ésszerűen. Az egészségügyi intézmények jelen állapota okán nyilvánvaló, hogy a rendszert át kell alakítani. A
minisztériumhoz telepített hatósági jogkör, mellyel a munkáltatók járulékfizetése ellenőrizhető, teljesen rendjén való,
ugyanakkor az ellátás biztonsága és finanszírozása között feszülő aktuális ellentétet láthatóan nem képesek feloldani.
A Legfelsőbb Bíróság ítélete – ha fizetésemelés kicsikarására egyelőre nem is
– arra mindenképpen jó volt, hogy
megmutassa, az orvostársadalom évtizedes megaláztatása jelentősen megerősítette a szakmai öntudatot és érdekképviseletet. Az ország több pontján indultak a Hetényi Géza Kórház ügyelő orvosai által már megnyert perhez hasonló eljárások, s a végső döntés nem lehet
kérdéses.
KÓRHÁZI ATTAK
Még nem is játszhatták végig az „ami jár,
az jár” játékot az érintettek, s már is itt
az újabb verzió a szoclib kormány fejlesztésében, az „ami jár, az sem jár” címmel. A kórházak többsége eddig vállal-

A jelenlegi finanszírozási rendszerben a legritkább az üres ágy
kozói szerződéseken keresztül fizette ki
azokat az orvos munkavállalókat, akiket
nem volt képes elfogadható fizetésért
alkalmazni. Most azonban szigorú APEH
vizsgálat fedező tüzében nyomulnak
előre egészségügyi reform frontján a minisztérium aktatáskás rohamosztagosai.
Az ultimátum céldátuma június 30-a
volt, eddig kellett megszüntetni ezeket a
„színlelt szerződéseket”. A piaci szegmens sem rendezett rongyláb-partit a
döntés megünneplésére, ám a közszféra
egészségügyi ágazata egyenesen casus
belli-ként fogadta a döntést. Vidéken
amúgy is több területen orvoshiánnyal
küzd a szakma, a patológai, traumatológiai, pszichiátriai területeken nem tapossák le egymás sarkáról a fehér papucsot
a kollégák. Tovább súlyosbítja a helyzetet a sürgősségi területen dolgozók szá-

mára megszabott 60 órás munkaidő, illetve az a tény, hogy az orvostársadalom
nincs kiemelve a közalkalmazotti bértáblázatból, miként az ugyancsak közfeladatokat magas szakmai képzettséggel
ellátó bírók és ügyészek, ugye. Két eset
lehetséges: 1. a vállalkozói szerződéseket
visszaminősítik közalkalmazottira, ami
komoly fizetéscsökkenést jelent, 2. felbontják, és a munkabért felbruttósítják
a korábbi nettó szinten tartásához, ami
azonban 150%-os járuléknövekedést jelenthet az intézménynek.
Orvos informátorunk arról számolt
be, hogy a szombathelyi Markusovszky
Kórház hat aneszteziológusa hétfőn már
nem vette fel a munkát, ami kihatással
volt az összes műtétre. Két asztal
mellett csak az egyiken folyhatott beavatkozás, ami hosszútávon a műtétek
HIRDETÉS
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elhalasztását, sürgősségi esetekben pedig komoly feltorlódást jelenthet.
A fennálló orvoshiány miatt az ügyeleti rendszert is átalakították, s egymástól meglehetősen távol eső területeket
kell vinnie egy-egy szakorvosnak éjszakánként. Így könnyen elképzelhető,
hogy míg egy tramuatológusnak az
egyik percben idegen testet kell eltávolítania egy szemből, a másikban gyógyszert kell felírnia középfül-gyulladásra.
Az így a csökkenő ellátási színvonal miatt pedig középtávon könnyen orvosbeteg ellentét alakulhat ki. Nem véletlen, hogy a példaként említett kórházban már többször sztrájkkal fenyegetőztek az orvosok. Az orvosi hierarchiában járatosak számára nyilván sokat
elárul az a tény, hogy a Zala Megyei
Kórházban a traumatológia 60 éves
osztályvezető főorvosa kényszerült
ügyeletet adni, ráadásul egyszerre több
területen.

terület teljesen EU konform módon
megszűnt, a haza megvédését kiszerveztük külsős vállalkozásba. Az orvos azonban nem az egészségügy közlegénye,
nélküle és az ő tisztes bérezése nélkül
összeomlik a rendszer. „Mindenáron,
minél gyorsabban pénzt kell előállítani”– más okra nemigen vezethető vissza
az a fogalomzavar is, mely a betéti társaságok számlázását is a színlelt munkaszerződések vizsgálati körébe vonja.
Szakértők szerint ugyanis a Bt. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, s mint ilyen, esetében fogalmilag kizárt bárminemű foglalkoztatotti
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jogviszony. A Munka törvénykönyve
szerint munkavállaló csak magánszemély lehet, társaságok között jogalanyiság hiányában munkaviszony (így értelemszerűen annak elkendőzése) elképzelhetetlen.
A miniszterelnök azonban mélyen
empatikus arcát mutatja a dühöngő orvosoknak, de mivel nem ő a terület kormányzati felelőse, a munkaügyi, pénzügyi és egészségügyi minisztérium felé
mutat. Az orvosok kérdéseire azonban a
Gyurcsány által megadott címeken lapzártánkig senki sem válaszolt.
– AMBRUS BALÁZS
HIRDETÉS

LENYOMJÁK IZOMBÓL
Mindeközben az egészségügy miniszteriális dzsungelharcosa szerinti szereposztás, hogy ő kigondolja pénzügyminiszter pajtásával az okosságot, a szakmai szervezetek pedig mindenre rábólintanak. Nem idegen ez a technika sajnos a jelenlegi hatalomtól, az egészségügy azonban a szokásosnál is érzékenyebb terület. Mivel a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) sem véleményezhette előzetesen az egészségügy finanszírozási koncepcióját, egy tizenegy pontból álló állásfoglalást készített, melyben
egyebek mellett leszögezik: „A tartósan
elégtelen források, és az ezzel szorosan
összefüggő ellátási színvonalesés a betegelégedettség szükségszerű romlása
miatt etikátlan az egészségügyben dolgozókra hárítani a felelősséget.”
Találó párhuzamot vont egy szakmai
internetes fórum egyik hozzászólója,
aki a honvédelem drága és rosszul szervezett rendszerét hasonlította a jelenlegi egészségügy helyzetéhez. A nagy reformálgatásnak az lett a vége, hogy a
9
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Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nézetei a külpolitikáról

Koncepció nélkül
A Budapest Analyses elemzőműhely szerint mára egyértelművé vált, hogy a magyar miniszterelnök fenn kívánja
tartani magának a külpolitikai döntések monopóliumát.
Ez önmagában nem kifogásolható, az viszont annál inkább, hogy Gyurcsánynak pillanatnyilag semmilyen koncepciója nincs nemzetközi kérdésekben.

A

Budapest Analyses nemrég napvilágot látott írásában leszögezi:
az első Gyurcsány-kormány
programja ugyan tartalmazott egy fejezetet a külügyekről, de az olyan belső ellentmondásoktól terhelt, hogy nem tekinthető irányadónak – így is viszonyult
minden érintett hozzá, mára a jótékony
feledés homálya fedi. A második
Gyurcsány-kormány
programjának
nemrégen nyilvánosságra hozott külügyekre vonatkozó része nem más, mint
az előbb hivatkozott irat rövidített változata. (…)
Nem szokatlan a nemzetközi gyakorlatban, hogy egy állam- vagy kormányfő
fenntartja magának az utolsó szó, illetve
döntés jogát a külpolitikát illetően. Elég
itt csupán az amerikai, brit, orosz vagy
francia példákra hivatkozni, a teljes lista
túl hosszúra nyúlna. Az említett országokban viszont létezik külpolitikai koncepció, s annak rövidített változata, a
doktrína, amelynek hivatalossá tételét
széles körű, elmélyült viták előzik meg. S
később is lehet bírálni. Nem lehet tehát
megkérdőjelezni Gyurcsány Ferenc jogát, hogy fenntartsa magának a végső
döntést nemzetközi kérdésekben – Antall József, Horn Gyula és Orbán Viktor
sem tett másként.
Az idők változnak, és ma már a miniszterelnök még közvetett jelzéseket
sem ad arról, hogy mi a valódi véleménye olyan fontos kérdésekről, mint pl. a

10

transzatlanti kapcsolatok jelenlegi állása
(s ezen belül Magyarország helye), a
multipoláris világrend, a globalizáció
veszteseinek helyzete, a globális demokratizálódási folyamat lehetséges visszalépései és torzulásai, vagy a Soros György
és más befolyásos személyiségek által
szorgalmazott transznacionális pénzügyi műveletek fölötti ellenőrzés.(…)

Probléma, hogy globális
ügyekben a magyar
miniszterelnöknek nincs
értékelhető álláspontja
Gyurcsány vagy egyáltalán nem nyilatkozik érdemben, vagy olyan általános
kijelentéseket tesz – mint például George W. Bush elnök budapesti látogatása
során –, miszerint Amerikával nemcsak
érdek-, hanem értékazonosság is összeköt bennünket. A miniszterelnök láthatóan nincs tudatában annak, hogy milyen heves viták folynak az Egyesült Államokban az amerikai nemzeti érdekek és
az amerikaiak többsége által vallott értékek külpolitikai értelmezéséről és gyakorlatba ültetéséről. (…)
Az összes kormányzati tevékenység
közül hagyományosan a diplomácia rendelkezik a legnagyobb autonómiával és
felelősséggel. (Ez nem zárja ki, hogy a
végrehajtó hatalom vezetője fenntartsa
magát a végső döntések meghozatalára.) De a diplomácia autonómiájának

kikezdése, vagy éppen felszámolása súlyos tévedés. A magyar miniszterelnök
erre készül. A Hét című erdélyi hetilapnak ezt nyilatkozta nemrég: „Azt kerestem, hogy a külügy meglehetősen ezoterikus, kicsikét zárt és misztikus világát
hogyan lehet oldani. A külpolitika nem
más, mint a belpolitikai törekvések folytatása külkapcsolatokban.” A rögtönzések, amelyekre a miniszterelnök kétségtelenül hajlamos, akár bejönnek, akár
nem, csak tovább rontják Magyarország
amúgy is megcsappant nemzetközi hitelét.
Probléma, hogy globális ügyekben a
magyar miniszterelnöknek nincs értékelhető álláspontja, de nemcsak erről
van szó. A regionális geopolitikai viszonyok csak lassan változnak. Ha csak Ukrajnát és Szerbiát vesszük, jövőbeli kapcsolatainkat nem lehet pusztán mosolydiplomáciával kezelni, vagy azzal elintézni, hogy ezek az államok kerüljenek be
mihamarabb az Európai Unióba. Ezt az
Unió sem így látja. Az összeurópai biztonsági kérdéssé váló energiapolitikai
ügyekben a magyar kormány legutóbbi
manőverei kérdőjeleket hagytak elemzői
körökben.
Veszélyes világban élünk: a bukott államok száma 1991 óta folyamatosan növekszik. A tárgykörben végzett egyik legújabb felmérés szerint 2006-ban (12 indikátor alapján) hatvanra tehető a bukott államok száma, azaz az ENSZ tagállamainak majd 30 százaléka tartozik ebbe a kategóriába. E státusznak elsősorban belső okai vannak, de nem elhanyagolható a nemzetközi kapcsolatokban
vétett hibák halmozása. Magyarország
egyelőre nem tartozik e kategóriába, de
a sorozatos kormányzati ballépések következtében könnyen ide kerülhet. Jó
lenne, ha a magyar miniszterelnök felülvizsgálná álláspontját a külügyeket illetően. Ezt most még megteheti a költségvetés megterhelése és arcvesztés nélkül
– fogalmaz a második Gyurcsány-kormány külpolitikájáról a Budapest
Analyses.
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Perui fordulat a kisebbik rossz felé

„Őrült ló” visszatér
A perui szavazópolgároknak június elején két rossz közül
kellett választaniuk: vagy a Szocialista Internacionálé
tiszteletbeli alelnöke, Alan García mellett teszik le a voksukat, aki egyszer már politikai és gazdasági káoszba
vezette Perut, vagy Chávez szövetségesére, a radikális
nacionalista Ollanta Humalára szavaznak, akitől bolíviai
típusú államosításokra és venezuelai kapcsolatainak
erősítésére számíthattak.

A

lan García végül győzni tudott
a perui elnökválasztások második fordulójában, mert az első fordulóban alulmaradt, és az Egyesült Államokhoz hű liberális ellenzék, a
harmadik jelölt szavazói inkább a kisebb rosszra szavaztak.
12

A most 57 éves Alan García 20 évvel
ezelőtt egyszer már betöltötte az elnöki posztot, de olyan káosz maradt utána, hogy 1992-ben előbb Kolumbiába,
majd Európába kellett menekülnie a
felelősségrevonás elől (kormányzásának végén az infláció mértéke megha-

ladta a 7500 százalékot). A remek szónok hírében álló, alaposan megtermett
– 190 centis – politikus két anekdotának köszönheti fenti „ragadványnevét”,
és érthető módon egyáltalán nem rajong érte. Alan García 1985-ben nagyon fiatalon, 36 évesen (és a hozzá közeli politikus barátai szerint is túl korán) került Peru államfői székébe. Ehhez Fidel Castro csodálóját, a limai polgármestert kellett megelőznie, és a kubai diktátor azóta sem bocsátott meg
neki, hát még az 1986-ban, a zimbabwei Hararéban tartott el nem kötelezett országok csúcstalálkozóján történtek után. Fidel Castro ugyanis az
egyik munkareggelin tanácsokat kezdett osztogatni neki, mit és hogyan
mondjon, javasoljon ezen a fórumon,
mire az őt figyelmesen hallgató García
ezt megköszönte ugyan neki, de közölte vele, hogy nem szereti, ha az orránál
fogva vezetik. 1985-ben pedig a szeptemberi New York-i ENSZ-közgyűlésen
debütáló fiatal elnök a jelenlévők nagy
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megrökönyödésére közölte, hogy a ká- Bachelet elnökasszonynak, hogy lépjen és gazdasági szervezete: a MERCOSUR,
bítószer-kereskedelem igazából keres- be az Andok Közösségébe (CAN), és a Dél-amerikai Államok Közössége, és a
let és kínálat kérdése. Aki nem hiszi, szabadkereskedelmi megállapodásokat már említett Andok Közössége, és az
menjen ki a Központi pályaudvarra, és javasolt a két ország között. Alan idei és a jövő évi választások miatt
győződjön meg róla, hogyan lehet hoz- García első külföldi célpontja Brazília újabb változásokra kell számítani.
Mivel a perui parlamentben az új elzájutni latin-amerikai droghoz – ol- volt, és ezzel a látogatással úgy néz ki,
hogy harmadik politikai irányzat for- nök pártjának nem szerzett többséget,
csón.
Az áprilisi első forduló után az állva málódik Latin-Amerikában Hugo Alan Garcíának három lehetőség közül
maradt három jelölt közül – a radikális Chávez bolívári forradalma és az Egye- kell választania. Vagy az USA-párti
nacionalista Humala, a szociáldemok- sült Államok fölényének ellensúlyozá- jobboldallal, Lourdes Flores liberálisairata Alan García és a liberális Lourdes sára. Ezt az inkább szociáldemokrata val állapodik meg, vagy Ollanta
Humala radikális balolFlores – az előbbi kettő
dali
nacionalistáival
vetélkedett egymással a
A venezuelai elnök, Hugo Chávez szövetségesének
egyezik meg, és így erőmásodik, mindent eldönszámító radikális nacionalista Humala vereségével
síti meg kormányzását.
tő június eleji fordulóban.
A harmadik megoldás a
A tét: Peruban is bekövetúj helyzet állt elő az Andok térségében
peronista argentin elkezik-e a Bolíviához hanök, Néstor Kirchner
sonló baloldali irányváltás? Alejandro Toledo, a leköszönő irányzatot Brazília vezeti, amely Vene- példája: meg kell kísérelnie saját hatalUSA-párti kecsua elnök a biztonság zuelával vetélkedik a latin-amerikai mi bázis teremtését. Alan Garciának
kedvéért mindjárt az első forduló után térség vezető szerepéért. Ennek szelle- meg kell szüntetnie a kormányozhatatkész helyzet elé állította utódját, és alá- mében Brazília ugyanolyan természe- lanságot, meg kell teremtenie a közbizírta Washingtonban az ún. ALCA- tességgel fog tárgyalni Venezuela elnö- tonságot, csökkentenie kell a munkaszerződéseket az Egyesült Államokkal. kével, mint az Egyesült Államokkal. Bo- nélküliséget, és érezhetően vissza kell
Noha Ollanta Humala nyerte az első lívia azért is került nehéz helyzetbe, szorítania a virágzó kábítószer-kereskefordulót, nem sikerült maga mellé állí- mert májusban szövetségese, Venezue- delmet és kokatermesztést. „Őrült Ló”
tania az ország lakosságának többsé- la kilépett az Andok Közösségéből, ezúttal nem hibázhat.
– SOBIESKI TAMÁS
gét, és ha kis különbséggel is, de végül amely az Andok mentén fekvő délHIRDETÉS
Alan García győzött a mindent eldön- amerikai országok gazdasági és politikai szertő június 4-i vasárnapon.
A venezuelai elnök, Hugo Chávez vezete. Hugo Chávez arszövetségesének számító radikális naci- ra hivatkozva lépett ki a
onalista Humala vereségével új helyzet CAN-ból, hogy több
állt elő az Andok térségében. Az egyik tagállama – Kolumbia és
kárvallott a szabadkereskedelmi szer- Peru – aláírta az Egyeződéseket és az USA szövetségét egy- sült Államokkal az általa
formán elutasító Bolívia, mert kereske- el nem fogadott szabaddelmileg és politikailag mindenképpen kereskedelmi szerződéelszigetelődött a Csendes-óceántól. seket, amit a bolíviai és
Bolíviának azért is kedvezőtlen az új a venezuelai elnök is elperui elnök személye, mert így jóval utasít. A másik nagy kárnehezebb pozícióból kell tárgyalnia vallott Venezuela popuChilével területi igényéről: az ún. csen- lista államfője, Hugo
des-óceáni háború (1879–1883) során Chávez, akinek egyelőre
elvesztett tengeri kijárat visszaszerzé- módosítania kell a térséről. Az ebben a háborúban ugyan- séggel kapcsolatos nagycsak vesztes Peru ugyanis egyre jobban szabású terveit. Latinközeledik Chiléhez. Alan García máso- Amerikában jelenleg átdik külföldi útja Santiago de Chilébe alakulóban a térség öszvezetett, és felvetette Michelle szes mértékadó politikai
13
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és a Platán, aztán a Rudas, Zöldpardon
és a WestBalkan, jött a Szimplakert az
első igazi romkocsma a Witmann mögött egy lepusztult bérház udvarán. Az
ezredfordulóra a Liszt tér és a Ráday
utca húzott bele, megannyi, azóta bezárt romkocsma oldalán. Most pedig
Demszkyfalva feng-shui kristályából a
Margitsziget reneszánszát lehet kiolvasni. Köszönhető a Holdudvarnak a
Sark kertnek és a Chachachának.
A választék tehát rohamosan bővül,
illetve változik. A kérdés csak az, hogy
mennyiségi változás átcsapott-e minőségibe.

Magyaros vendégszeretet

Mulat-e még a magyar?
Minket nem törtek meg a mocskos kommunisták. Még
akkor sem, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy életünk
tortájáról lotyaszájú Fletó végleg leette a habot.

M

i mégsem estünk kétségbe,
sőt, pimasz módon benéztünk cukrászdákba, kávézókba, ittunk sört és néztünk meccset kivetítőn, spóroljanak a gázszámlára a
nyuggerek. Mi inkább kíváncsiak voltunk, hogy mulat-e még a magyar, végleg lefőtt-e Karinthy kávéja, meg tudná-e főzni valaki Krúdynak a remegős
velőt, hová járnak mulatni a kínaiak,
hogyan áll a paprikás csirke kontra
ruccola mérkőzés. Na és persze annak
is, hogy mi a köze a tömegsportnak a
többcsillagos szállodákhoz. Ez utóbbi
kedvéért azért ne olvassák el a cikket,
mert semmi. Legalábbis szerintünk.
HARMINC FELETTI BÁCSI
Harminc felett az embernek már megnőnek az igényei. Általános iskolában
még beértük a menza teával meg az
ivólével, a lényeg úgyis az volt, hogy le14

het-e repetázni tejbegrízből, a következő falatot a rothadó Kádár-rendszer
testén fekélyként elszaporodó amerikai
gyorséttermek tették a szánkba. A kilencvenes években az egészséges bélmozgásunkat a kebabok, falafelek,
gyrosok, no meg az édes-savanyú hús
biztosította. (Persze ez utóbbi fogyasztását jelentősen csökkentette az a városi legenda, mely szerint egy ÁNTSZ
ellenőrzés során az egyik kínai étterem
speciális fogásában hét különböző férfi spermáját találták meg a lelkes ellenőrök.) Az egyetemista lét kötelező
kávéjait az Ibolyában főzték a mindig
mogorva pincérnők, a környék legjobb
tablettás borát a Grinzigiben keverték,
sörivásra a Nana és a Ludas tűnt a legalkalmasabbnak. Igazából 1998-ban a
franciaországi világbajnokság idején
pörgött fel az élet. Ekkor futott fel
több kiülős hely. Kezdetben a Ráczkert

KÜLFÖLDI PINCÉR BÁCSI
Az ember a sokadik kávé, sör, vagy teszem azt hercegnőburgonya után válogatósabbá válik. Pláne, ha időközben
szembesül az isztriai pincérek humorával, vagy azzal, hogy egy limonádé mellett is végig lehet nézni egy hosszabításos meccset, úgy, hogy nem nézik ki a
jó forgalmú cukrászda teraszáról, sőt,
legközelebb is lelkesen invitálják. Aztán Bécsben irigykedve nézi, ahogy
amerikai turisták a kávé után sorban
állnak, hogy egy, a kávézó ajtajában
mosolygó öreg úrral lefotóztathassák
magukat. No persze Havelka úr, a Bécsben külön látványosságnak számító
kávéháztulajdonos-dinasztia feje nem
most tanulta, hogy a kávé mellé illik vizet kihozni. Könnyű neki, az ő üzletét
1950 és ‘90 között nem a Délpesti
Vendéglátóipari Vállalat üzemeltette.
Az pedig – gondolom – minden határainkat átlépő sörivó hazafinak feltűnt
már, hogy a messzi idegenben nyugodtan meg lehet inni két-három korsó
csapolt sört anélkül, hogy másnap társunkul szegődne egy hasogató fejfájás.
Itthon erre sajnos kevesebb az esélyünk.
ÁLLAM BÁCSI
A külföldről hazánkba látogatók száma
folyamatosan emelkedik. Míg a ezredfordulón harmincmillióan voltak kí-

t

váncsiak Magyarországra, addig ez a
szám tavaly már 38 millió volt. Ezzel
párhuzamosan dinamikusan nőtt az itt
töltött vendégéjszakák száma is. Még
mielőtt azonban hosszú ódákat zengenénk saját magunk kiválóságáról és a
Magyar Turizmus Rt. szakértelméről,
két dolgot le kell szögezni. A hazánkba
látogató turisták számának jelentős
növekedését a fapadosoknak köszönhetjük. Megfigyelhető ez abból is, hogy
míg korábban a több csillagos szállodák forgalma bővült nagy ütemben
addig, most már az olcsóbb youthhostelek lettek a bővülés motorjai.
Idén áprilisig ezeknek a szállástípusoknak a forgalma 168 százalékkal bővült.
De ha alaposabban megnézzük a
számokat, kiderül, hogy a helyzet nem
annyira rózsás, hiszen az ezredfordulóval összehasonlítva csökkentek az idegenforgalom hazai bevételei.
Akik olvasták az Új Magyarország
programot, azok bizakodóak lehettek
ebben a tekintetben is. Hiszen a
lotyaszájú és csapata három kiemelt
célt fogalmaz meg: a kormánypártok
ösztönözni kívánták az ipari parkok fejlesztését, a beszállítói hálózat szélesítését, és kiemelten kezelik a gyógy- és
konferenciaturizmust. Ehhez kapcsolódóan további bizakodásra adhat okot,
hogy a felmérések szerint növekszik a
beruházási hajlandóság a vendéglátó-

Turizmus, összefoglaló adatok

Év
1995
1996
1997
1997 b)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Magyarországra érkező
külföldiek
(ezer fő)

Külföldre
utazó
magyarok

–
–
–

–
–
–

33 624
28 803
31 141
30 679
31 739
31 412
36 635
38 555

12 317
10 622
11 065
11 167
12 966
14 283
17 558
18 622

iparban. Így a szállodai cégek több mint
65 százaléka tervez a közeljövőben beruházást, korszerűsítést. A felmérésekre
adott válaszok azt jelzik, hogy a következő fél-, illetve egy évben a vállalkozások bővítik tevékenységüket, elsősorban azokon a területeken fejlesztik
szolgáltatásaikat, amelyek akadályozzák a forgalom további növelését. Ételés italkínálatukat szélesítik, a szabadtéri kiszolgálóhelyeket bővítik, teraszokat
létesítenek, növelik az élőzenei szolgáltatást. Ezekhez a fejlesztésekhez egyre
többen próbálnak EU forrásokat, pályázati lehetőségeket is találni.

A kereskedelmi szálláshelyek
vendégei
5 143
5 311
5 350
5 236
5 440
5 552
5 941
6 073
6 176
6 315
6 616
7 064
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Az idegenforA kereskedel- galmi devimi szálláshe- zabevételek
lyek vendég- és kiadások
éjszakái
egyenlege,
(ezer)
(millió euró)
16 340
17 142
17 446
16 402
16 916
17 327
18 369
18 648
18 450
18 611
18 899
19 737

1 219
1 660
2 060
1 934
1 909
2 245
2 596
1 629
1 241
962
1 085

Biztató dolgok ezek, lotyaszájú is
büszke lehetne rá. Feltéve, ha néhány
sebtében meghozott intézkedése nem
változtatja meg a piaci szereplők magatartását. Mint például az egységes
áfaemelés, ami közvetlenül érinti az
eddig tizenöt százalékos idegenforgalmi szolgáltatásokat. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint a vendéglátás nem terhelhető tovább elvonásokkal. Ha életbe lépnek a módosítások,
üzletenként 10-30 százalékkal emelkednek költségek. Az intézkedések hatására sok vállalkozás tönkremehet, illetve a feketegazdaságban működhet

Így mulat egy kínai úr
Na de hol tudunk igényesen szórakozni, ha történetesen Magyarországon élő kínaiak
vagyunk? Ha már itt nőttünk fel, természetesen magyar barátainkkal együtt
mehetünk a szokásos bulizós helyekre, s ha még jó nők is vagyunk, különleges sikerünk lesz. Hiszen nincs az a bajszos magyar fiatalember, aki ne szeretne legalább
egyszer, egyetlenegyszer az életben egy ázsiai nővel hetyegni. Amennyiben azonban
még az óhazában szocializálódtunk, maradnak a mulatozás hagyományos formái,
nevezetesen a kulturált italozással egybekötött vacsorázás és a karaoke. Ezekre bármely
nagyobb kínai étteremben sort keríthetünk; különösen ajánlott a Dózsa György
út–István utca sarkán álló Kilenc Sárkány, ahol hétvégi estéken a vacsora romjai felett
a fucsieni cimborákkal együtt szipoghatjuk a mikrofonba a Ming-ming-paj-paj vo-di
hszin (Értsd meg az én kis szívemet) kezdetű megaslágert.
– SALGÓI ERNŐ
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tovább, mivel életképtelenné válik.
Ezeket a terheket a környező országokkal összehasonlítva Ausztriában
tíz, Csehországban pedig öt százalékos áfa terheli a szolgáltatásokat.
A másik tény, ami ugyancsak nem áll
összhangban a programmal, a Magyar Turisztikai Hivatal megszüntetése. Takarékossági okokból az új reformkorban összevonják a sport és a
turizmus kezelését. Ezt a napokban
jelentették be az Országgyűlésben,
ahol létre is jött a sport- és turisztikai szakbizottság. Emellett a turizmus feladatait eddig ellátó államtitkári szintű képviselet is megszűnik a
Lamperth-féle minisztériumban. Így
az iskolai testnevelés és a szállodák
osztályba sorolása is egy szervezet
kezébe kerül. Miközben a turizmushoz szorosan kapcsolódó vendéglátás továbbra is a gazdasági minisztériumban marad. Ezeknek a szervezeteknek a megszüntetése nem is gazdasági hatékonyságuk miatt fájó,
sokkal inkább meglepő kreatívjaik
fognak hiányozni. Ilyen felejthetetlen
és Trianon fájó sebét orvosolni hivatott jól eltalált reklám volt, amikor
Krakkóban olyan óriásplakátok je-

lentek meg néhány éve, amiken a
magyar Balatont egy horvát tengerparti képpel reklámozták szakembereink.
ESZTERHÁZY BÁCSI
Most, hogy harminc felett végre kinőttük az ivólevet és a vizezet sört,
egyre többet gondolkodunk el
Eszterházy korábban übersznobságnak tartott szavain: „Nem szeretem
ezt a várost, mert nincs benne kedvenc éttermem”.
És valóban, bár nem tartozunk kifejezetten a gasztronácik közé és nem is
mi vagyunk a Michelin Guide álruhás
szakértői, azért egy jó paprikás csirkét
friss salátával bármikor beburkolnánk. Ha tehetnénk. De Krúdy kisvendéglőivel már csak nyomtatásban lehet találkozni. Miért is?
A felső kategóriás éttermek közül
van jó néhány, de az elitbe – amit az
ún. Michelin csillagok jelölnek – magyar étterem nem jutott be. És nagy
valószínűséggel az elkövetkező években sem kerül ehhez közel a magyar
elit vendéglátás. Hiába hát a büszkén
emlegetetett magyar konyha, a bajok
gyökere mélyebben van.

About us
agyarországról szóló útikönyvek és fórumok nagyrészt elragadtatással beszélnek hazánkról. Külföldi vendégeink is mindig
udvariasan nyilatkoznak a vendéglátónak De nézzük, mi a véleményük rólunk egymás között. Körbenéztünk a
virtuális térben.

M

HÁTRÁNYA:
A legtöbb kifogás, amire a fórumozók
felhívják a figyelmet az átláthatatlan és
követhetetlen BKV tarifa- és jegyrendszer. Ezeknek a történeteknek általá-
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SZAKÁCS BÁCSI
Min múlhat? A szakácsokon? Bár jó néhány népszerű magyar szakács nyert külföldi díjat, sőt egy fiatal magyar szakács
több idényt is lehúzott az El Bulli nevű
andalúziai vendéglőben, amely a világ
legjobb éttermének számít. (Évi 1800
vendéget tud fogadni, a közül a
négyszázer közül, akik évente bejelentkeznek.) Természetesen eszébe sincs hazajönni, jobban megbecsülik őt Japánban vagy Franciaországban, mint itthon.
Miközben itthon a Four Season szállodában tunéziai konyhafőnök van. Merhaba.
VENDÉG BÁCSIK
Rajtunk, vendégeken múlik? A vendéglősök gyakran emlegetik, hogy a
magyar vendég szokásai inkább a prolisak, mint polgáriak. A vendéglősök
szerint a vendégek leginkább rántotthúst, aszaltszilvával töltött pulyamellet meg cordon bleu-t keresnek mindenhol és a burgonyakrokett is akkor
ízlik igazán, ha „aviko”! Legtöbbször
nincs is rá igény, hogy jobbat adjanak,
meg, hogy babráljanak az ételekkel, a
parasztnak az kell, hogy nagy legyen
az adag, meg hogy házias, ami esetünkben az egyszerűt jelenti.

ban az a vége, hogy a fennakadt szemű
turistákat az idegen nyelven nem beszélő, de annál szigorúbb magyar ellenőrök alaposan megbüntetik. Néhányan, főleg a német fórumokon felhívják a figyelmet a zsebtolvajokra, meg
az elveszett iratok és fényképezők miatt sopánkodnak. Van aki hat éve ide
jár, és minden második évben kirabolják, mégis visszajön. Több ország külügyminisztériuma felhívja a figyelmet
az autópályákon a trükkös – defektet
szimuláló – lopásokra is. Abban viszont több különböző fórumon is
megegyeznek az internetezők, hogy a
magyarok gyorsan és agresszíven vezetnek. És míg a rendőrrel dűlőre lehet

jutni, addig a kerékbilincset ki kell fizetni. A balatoni vendéglőket azzal
mentegeti egy magyarfan német úr,
hogy szegényeknek három hónap alatt
kell az éves bevételt produkálniuk. Sőt
társait arra is buzdítja, hogy adjanak
több borravalót a magyarnak, mert
azt nagyon szeretik. Több internetező
figyelmezteti a társakat, hogy a piacoknál érdemes figyelni a kiírt árat, mert
különben a kofák hamar kivetik a turistaadót a figyelmetlen külföldire. Természetesen a mindenben teát látó angolok nincsenek elragadtatva a hazai
szokásokról. Nem különben a magyar
egészségügyi ellátásról, amely szerintük olcsó, korrupt és hatástalan.

t

De összességében persze a többség
nem is igen engedheti meg magának a
vendéglőbejárást, felmérés szerint a
magyar népesség fele nem járt még
étteremben. No, de mit csináljuk, tárja szét a kezét az egyszerű újságíró, a
lotyaszájú még a maradék pénzünket
is elveszi, hogy a haverjaival eldorbézolhassa. No persze külföldön…

inkább csak két hónap alatt akarják
megkeresni az egész évi betevőt.
Azokra, akik számára ismeretlenek a
Nyugat-Európában használt fűszerek,
akik megelégszenek azzal, hogy spanyol és francia nevet adnak a mócsingos ételeiknek. Borvidékeinken járva
sokszor előfordul, hogy kifejezetten
minőségi borokhoz szolgálnak fel kifejezetten szar kaját. Egyszerűbb a
gombot megtalálni, a kabátot meg
varrja meg más. Összességében elmondható, néhány megszállott vendéglős kivételével senki sem tudná
nyugodt szívvel vendégül látni
Krúdyt. Na jó, túl szigorú vagyok, annak a cuki kis Stáhl Jucinak biztos sikerülne.

VENDÉGLŐS BÁCSIK
Mi, vendégek, a magyar konyha jelenlegi állapotáért leginkább a vendéglősökre szeretünk mutogatni. Azokra,
akik szódavízzel töltik fel az ásványvizes üvegeket, hogy majd 250 Ft-ért eladhassák nekünk. Azokra, akik tonnaszám tolják a bevásárlókocsijukon a
tesco gazdaságos vegetát. Azokra,
akik a Balatonon három, de most már

KERESKEDŐ BÁCSIK
A vendéglősök a vendégeken kívül
leginkább az áruválasztékot szidják.
Kétségtelen, nehéz az ételekhez jó
alapanyagokat beszerezni. A boltokban kapható csirke, pulyka, sertés
mind agyongyógyszerezett, tápon hizlalt, napfényt sosem látott, felfújt
szörnyeteg, a zöldségek vegyszeresek,
intenzíven termesztettek, ízetlenek,
nem a jó régi ízletes fajták. Sokan hiá-

ELŐNYE:
Amit mindenki megemlít, hogy Magyarországon a nyugat-európaihoz
hasonló szolgáltatásokat lehet megkapni 50-60%-os áron. Nem véletlen,
hogy Londonban a fapadosok a buli
fővárosaként emlegetik hirdetéseikben Budapestet. A magyar fiatalokról
alapvetően jó a benyomásuk, a külföldiek szerint nyitottak, viccesek és
barátkozóak vagyunk, főleg a romkocsmák törzsközönsége. A csajokra
meg egyenesen irigykednek. A budapesti fiatalok nyelvtudását is jóra értékelik, szótárat csak vidékre javasolnak. A legjobb kritikákat a múzeumok közül a Terror Háza és a Szép-

művészeti Múzeum angol nyelvű tárlatvezetése kapta. Sokan felhívják a
Magyarországra készülő társaik figyelmét, arra, hogy ne feledjék el
megnézni a Parlamentet, amelyet az
unió polgárai ingyenesen látogathatnak. Természetesen felejthetetlen élményt jelentenek a magyar fürdők, a
Rudas, a Gellért vagy a Széchenyi. Az
aggodalmaskodókat megnyugtatják,
hogy a fürdők tiszták és nem kell tartani agresszív melegektől sem. Az
italok közül mindenki kötelező köröket fut le a tokaji és az egri bikavér
körül, de sokan – németek is – kipróbálásra ajánlják a magyar söröket
is: itt a Dreher könyvelhet el több
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nyolják azokat a lédús, nagy, fűszeres
ízű paradicsomokat. Miért van az,
hogy a hagyományos hagymatermelő
vidéken a zöldségesnél kínai fokhagymát lehet kapni? A régi, nagy szárazanyag tartalmú hagymákról már ne is
álmodjunk. De a mindennapi kenyerünk sem a régi már. Hol lehet olyat
kapni amiben nincs állományjavító és
egy raklapnyi e-betű? Tisztességes,
nem holstein friz marhahúshoz is nehéz hozzájutni, bárányt elvétve kapni
a jobb henteseknél. A mangalicát pedig, amióta ilyen felkapott lett, lépten-nyomon hamisítják. Különben
kénytelenek lennénk azt gondolni az
eladott mennyiségeket látva, hogy
minden falusi fészerben (flaszterfalusi
szerzőnk itt az ólra gondolt – A
szerk.) lapul egy-két szőrös malac.
ÖSSZESSÉGÉBEN BÁCSI
Összességében nagy baj van. A magyar konyha kétségbeesett utóvédharcát folytatja az állammal, velünk, a
vendéglősökkel, a kereskedőkkel, az
egész világgal. Ha már segíteni nem segíthetünk, legalább drukkoljunk neki.
Hajrá, magyar konyha! Hajrá, magyar
konyhások!
– NOVÁK TAMÁS

pluszpontot. A rövidek népszerűségi versenyét az Unicum vezeti. A kaják között sincs komoly meglepetés, a paprika, a gulyás, a halászlé és
a palacsinta nyerő. De vannak akiknek a tarhonya jön be igazán. Végezetül, álljon itt néhány kebeldagasztó mondat egy híres kanadai utazótól.
„Hungary is well worth a visit, and
I can't even begin to describe all of
my experiences there. You've got to see it
for yourself. Anytime someone asks me
where they should go if they backpack
Europe, Hungary is top of my list.”
(http://www.canuckabroad.com/backpack/hungary.shtml)
– N. T.
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Siófok, báj, night
Kezdjük ott, hogy húzunk egy demarkációs vonalat. A siófoki éjszakai életet két részre osztja a Déli Vasút sínpárja. A vasút és a Balaton között terül el a nyaralóhely, a nyári buliközpont, míg a vasúttól fölfelé a helyiek élik hétköznapjaikat.
FENT
Ahogy az lenni szokott, a bennszülöttek
ismerik a legjobb ösvényeket a törzsi
táncok színhelyére. A városban alacsony
árkategóriás vendéglátóipari egységek
várják az arra tévedőket. Ott van például a Hawaii (érdekes, minden magyar
kisvárosban van egy ilyen nevű kocsma?). A hernyó formájú bevásárlóközpont teraszán található piálda középiskolai nyáresti mulatságok emlékét idézi
fel a sorok írójában. Nos, a törzsközönség életkora nem változott az évek során. Csak tizennyolc éven aluliaknak.
Egyébként az épületnek Hernyó a hivatalos neve is, ráadásul a falára egy vigyorgó zöld féreg van felfestve, Raupe
felirattal, hogy a fritzek is értsék.
Egy bevásárlóközpont emelt szintű
parkolója mellett van a kicsi, de kedélyes
KóborLó kocsma. Esténként itt található meg a város öt darab rockere. A
hangszórókból üvölt a korai Edda, a fémes ütemek hatására egyszerre dobbannak meg az acélszívek. A KóborLó szűk
teraszán üldögélve a velünk egy szintben parkoló autók alvázát mustrálhat18

juk a kannásbor fogyasztása során. Szintén egy murvával felszórt parkolóval
szemez a Balaton nevű egység. Itt háromötvenért két liter fröccsöt tolhatunk le, ha szomjazunk.
És emlékezzünk meg a Gyilkos Kocsmáról is. Abban az ivóban egyszer régen
kést hagytak valakinek a hátában. Olyan
régen, hogy atyáink is csak szájhagyomány útján tudnak az esetről. Igaz, ma
már a Gyilkost is lebontották. Egy életbiztosító irodája épült fel a helyén.
A sors fintora.
LENT
Ha a fenti kocsmákban megtörtént az
alapozás, elindulhatunk a balatoni éjszakai vadászatra. Rögtön a vasúti átjáró
után minket is becserkészhetnek, ha
nem vigyázunk. Jobbra, az első házban
ugyanis kupi működik. Hiányos öltözetű, nem kifejezetten előnyös megjelenésű hölgyek „szex? szex?” jellegű kérdésekkel bombázzák az illuminált fiú- és férfihordákat. Leszögezném, a ház szolgáltatásait eddig és ezután sem tervezem
igénybe venni. Mások annál inkább.

Az első akadályon tovább jutók továbbgyalogolhatnak a kikötő felé. Balra
játéktermek, matracboltok és magas árkategóriás kocsmák váltogatják egymást,
már a külföldiekre koncentrálva. Aki továbbra sem józanodik ki, az könnyen az
út végén található tetkószalonban találhatja magát. A szalon bejáratánál kiragasztott, naturalista fényképek mindenféle testrészre és testnyílás köré felrakott
tetkókat ábrázolnak. Nem csoda, hogy
az aggódó szülők sietve vonszolják arrébb érdeklődést mutató kamasz fiaikat
és lányaikat a helyszínről. A sarkon túl, a
Balatonnal párhuzamosan kezdődik a kis
magyar Miami, Rimini, Jesolo és Monaco. Egy bizonyos életkorig ide vonzódik
az összes magyar. Egy bizonyos életkor
után innen menekül az összes magyar. A
zene csak szól. Szól mindenhonnan: forró gőzt árasztó gyrossütő kisrádiójából,
villogó játékgépek belsejéből, pizzériák
hangfalaiból, a Beach-en koncertező zenekarok hangrendszereiből. Az így megalapozott zajongásra ráépül a nemzetközi diáksereg hőzöngése. Németek bömbölnek, hollandok hörögnek, olaszok
kurjongatnak, magyarok káromkodnak a
hömpölygő embertömegben. Ha nem
vigyázol, lehányják a cipődet. Ha nem vigyázol, elrángatják a nődet. Ha nem vigyázol, beléd kötnek. Buli van.
Egy okostóni azt mondta: mit ér már
a sex & drugs & rockandroll lázadása,
amikor egy üzletember sem akar mást,
mint betépni, és dugni egyet. És mit ér
akkor, ha egy tizenöt éves gyerek sem
akar mást az élettől. Nem hiszed el? Sétálj végig egy nyári este a siófoki szállodasoron, majd meglátod. Egy huszonéves ember is reménytelenül öregnek
érezheti magát, mert nem érti azt az
őrületet, ami körülötte folyik.
De megnyugtathatjuk magunkat,
hogy másnap majd belevetődünk a
Balcsiba és lebegni kezdünk a türkizzöld
édesvízben. Csendben, elmélkedve. Az
jó lesz. Mert van több is, jobb is az életben a ma éjszakánál, majd rájönnek a
kölykök is. De addig is: buli van! – R. G.
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lit és órákig dünnyögtünk magunk elé.
Nem volt tánc, de lehetett volna.

Táncolni akarunk

Nők és a szórakozás
Nem, nem a foci és a nők című szeminárium bevezetését
skicceljük fel, egyszerűen elegünk van abból, hogy a pasik
hallani sem akarnak új ruhákról, új helyekről.
KÖNNYED ESTI BÁJ
Táncolni akarunk! A férfi pedig nem
akar. A férfiak úgy képzelik a kikapcsolódást, hogy a két-három megszokott baráttal leülnek borozni és beszélgetni, de
azt se bánják, ha otthon maradhatnak
és senki sem molesztálja őket programötletekkel. A nő pedig pörög: új emberekkel, új ruhában, új helyen akar lenni.
Valamiért a férfiaknak és a nőknek
teljesen más elvárásaik vannak a szórakozással kapcsolatban. Boldog az a pár,
akiknél közös az akarat, de ilyet nem ismerek. Sőt, az is előfordulhat, hogy ami
a nőnek kikapcsolódás, az a férfinak
kínszenvedés és fordítva. Lehet külön
menni vagy alkalmazkodni vagy mindig
azt az egy-két programot ismételgetni,
ami elviselhető.
VENDÉGSÉG
Talán a vendégség az egyetlen olyan
program, amit a nő és a férfi is szerethet.

Barátokat meghívni ugyanakkor elég
strapás, mert dönteni kell, hogy sósmogyoró legyen a menü, melegszendvics
vagy háromfogásos estebéd. Másrészről
az egyedülálló ismerősöknek illik társat
hívni, hogy ne unatkozzon a párok között. Takarítás előtte és utána. Lelkesnek
és vidámnak kell lenni hajnali kettőkor is,
amikor a már kissé kapatos barátok még
mindig jól érzik magukat. Ha mázlija van
a nőnek, akkor akár tánc is lehet. Amikor
elkezd a nő énekelni, akkor pedig mindenki idétlenkedik, mert zavarban van.
ASSZONYKÖR
Egy hónapja hétvégén lezúztunk a Balatonra. Csak nők. Maga volt az idill.
Ilyenkor nem történik semmi. Négy napozóágyat kellett egymás mellé tolni és
hosszasan értelmeztük a bizalom meghatározását. Cseresznyét és húst ettünk,
aztán vitatkoztunk, hogy melyikünk él
helyesen. Délben ágyba hoztuk a regge-

KOCSMA
A hétvégi programot, ha a férfira bízzuk,
akkor kilencven százalékos eséllyel kocsmába kell menni a barátaival. A program
elég egyszerű: végig kell hallgatni ugyanazt a beszélgetést és vicceket, amiket
már százszor, vigasztalni kell azt a barátot, akinek nincs nője és tátott szájjal kell
hallgatni a sikereseket. Terítéken a boszszankodás, hogy milyen béna minden
párt, milyen nevetséges a miniszterelnök
és mikor csatolják már vissza Erdélyt.
Hosszan lehet hülyézni az MSZP-szavazó
ismerősöket, hogy nekik nincs agyuk,
pontosabban villanypásztor van az
agyukban. Bemelegítésnek még elviselhető ez a program egy nőnek is, de aztán
szeretne valami mást: sétálni vagy táncolni. Különböző technikákkal próbálja
meggyőzni az egybegyűltek, majd belefárad, álmos lesz és akkor meg az a baj.
NÉZNI
A nézés is szórakozásnak számít. A férfi
legalábbis meg van róla győződve, hogy
a történelmi filmek, vagy a sci-fi nagyon
szórakoztató. A tévé helyettesítheti a
mozit. Meg kell nyugodni. Ez is lehet közös akarat, de nem helyettesíti a társasági életet és a táncot. Miért kell mindig
ülni? Az alvás akkor már jobb szórakozás, mert az agyunk azt a filmet teszi be,
ami éppen őt érdekli.
ZAJ
Amikor végre mégis megérkezünk a
tánctérre, akkor sem egyszerű, mert
még a piac sem akar kiszolgálni minket.
Mindenhol rossz a zene, ahol pedig
nem, ott annyi ember van, hogy tapadni kell. A férfi ilyenkor jogos siránkozásba kezd, miszerint megsüketül és szociofóbiája lett. Vándorolunk Budapest
különböző szegleteibe, aztán haza. Legjobb a házibuli, de ritkaság, mert a lelkes, szervező emberek kiélik magukat a
munkában.
– LELKY LOLA
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ielőtt valaki azt hinné, hogy
örültem volna, ha a rendőrség szétveri a népet gumibottal, leszögezem: nagyot téved, aki
azt hiszi, vérző fejű rasztásokon ugráló
yardoktól virágba öltözött volna a
kicsi szívem. Szerencsére nem volt
semmiféle harci cselekmény. De nem
járta át a csatamezőt az az erő sem,
ami más országok hasonló megmozdulásain érezhető, még a dilidobozon
keresztül is. Magyarországon a civil
véleménynyilvánítás olyan alacsony
fokon áll, hogy gyakorlatilag azok,
akiknek szólna a figyelmeztetés,
könnyedén semmibe vehetik az állampolgári tiltakozást. Bezzeg Franciaországban. Ott, ha jelez az adófizető,
hogy valami nem tetszik neki, a hatalom szürkeállománya tudja, jobb lesz
új lapokat osztani, és már keveri is a
paklit. Kis hazánkban ezzel szemben a
lojális tollnokok és orgánumok könynyedén viccelődhetnek azon, ha egy
demonstrációra csupán heten mennek ki – lásd, az Amnesty
International akcióját – a hatalom pedig cinikusan félrenéz. Szóval kimen20

Teadélután egy gyilkos diktatúra emlékművénél

Tüntetés magyar módra
Híve vagyok a civil kezdeményezésnek, az alulról történő
szervezkedésnek. Hiszek abban, hogy az olyan eszköz,
amellyel mérsékelni lehet a globalizált világ káros hatásait, a jókat pedig felerősítheti. Itt járt a Világ Ura, George
Bush. Kimentem a Szabadság térre tüntetni, ám megint
csalódnom kellett. Kár volt a rendőröket kivezényelni,
mert ha van elég fű és napsütés, a birkák jól elvannak.
tem tüntetni a Szabadság térre – a
helyszín önmagában nonszensz – ahol
a háborúk, az elnyomás és Bush ellen
jöttek össze a népek. Nem vagyok naiv, nem számítottam százezres tömegre, ám az, hogy összességében háromszáz ember volt kint, mégis letaglózott. Nem tüntetés volt ez, hanem egy
kellemes teadélután. Ugyan elhangzottak olyan csúnya dolgok, hogy
„bushgohome”, de eközben – a cseh
lapok szerint – arról folyt a mosoly-

parti, hogy amerikai rakéták vernének
gyökeret nálunk. A békés nyugdíjasok,
és a nyihogó tinik palettáját azok színesítették, akik szerint a rasztaháré, a
színes göncök, meg persze az örök
Che Guevara (haveroknak csak Che)
egyenlő az antiglobalizmussal, plusz
valamilyen homályos Amerika-ellenességgel. Vajon kinek tűnt fel, hogy
egy gyilkos diktatúra emlékművénél
átkozták azt az országot és vezetőjét
(Bush-ról tudjuk, kicsoda), amely
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valóban sok civil életéért felel szerte a igenis – habár ez a kormány szajha varait jól példázza, hogy a gyülekezési
világon, és amely többek között nem módjára odaveti magát a hatalmasok szabadságot nyűgnek tartó kormány
képes aláírni a kiotói jegyzőkönyvet elé – „nekünk nem kell a háború, és a nem engedte a megmozdulást a Parlasem? Keveseknek. Miközben iszogat- szövetséges kétes hírneve”? Otthon ment környékére, nehogy porszem
tam a 280 forintos kávémat, azon üldögéltek a lábvízben, mert a város- (egy fityiszt mutató ostoba magyar)
gondolkodtam, ha nem lennék vege- ban nem lehetett közlekedni, a tv kerüljön a gépezetbe. Mindeközben
táriánus, akár még szalonnát is süt- előtt, mert valamelyik aktuális sztár egy párhuzamos valóságot épített
hetnénk a békéért. Hol volt a többi körmöt vágott éppen. Vagy: szartak Bushnak, aki arra gondolt, „végre egy
ember, akiknek véleményük van a vi- az egészre, már nem kell Bécsbe men- ország, ahol nem várnak tam-tam dolágról? Nem értem, ez a nép miért ni „hifit” venni. Örülök a békének, a bokkal”. Biztos hálásan veregette Fehallgat, miért nem kérenc hátát, aki örült a
pes már végre felmonközös fotóknak is. Nem
A békés nyugdíjasok, és a nyihogó tinik palettáját
dani a hallgatás szerzőgondolt arra sem, hogy
azok színesítették, akik szerint a rasztaháré, a színes
dését, amelyet Kádárral
Tamás Gáspár Miklós
göncök, meg persze az örök Che Guevara (haveroknak szalonképes marad akkötött? Miért nem voltak ezrek a Volán és a
kor is, ha azt mondja
csak Che) egyenlő az antiglobalizmussal, plusz
MÁV járatain? Miért
„nem kell jóban lenvalamilyen homályos Amerika-ellenességgel
nem zúdultak a vidékiek
nünk Bush-sal”. Ezért a
a fővárosba, hogy „tiszjobboldal a történelem
telegjenek” a Világ Urának? Olyan sok táncnak, a jókedvnek, annak, hogy mi végéig vezekelne. Mégis: hála és köaz a kétszáz kilométer? És akik egész magyarok (egyelőre, de afelé tartunk) szönet a szervezőknek, nélkülük az
kontinenseket szelnek át – igaz, tud- még nem adjuk el saját anyánkat pár egységes civil társadalom ma is csak
ják, cseppek a tengerben –, de mégis garasért. De az a fajta közöny a világ pajzán gondolat lenne. Nem ők tekiizzadják az elégedetlenség fájó dalla- rezdülései iránt, ami kézzelfogható hetnek a sörös-virslis fílingről. Ez námait? Hol voltak most a magyarok, magyar valóság lett, elviselhetetlen és lunk egyszerűen csak öröklődik.
amikor elmondhatták volna, hogy érthetetlen. A magyar demokrácia za– LIPPAI ROLAND
HIRDETÉS
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Van-e élet a halál után? – beszélgetésünk Bozsik Péterrel
a magyar fociról

Szükség van-e labdarúgásra?
Válogatottunk élén egy Manchester ellen már bizonyított fiatal edző áll, akinek neve nemcsak egy szebb kort,
de sokadszor reméljük, hogy egy sikeresebb jövő képét
is jelentheti majd szurkolóknak. Bozsik Péter segítője,
Détári Lajos, az utolsó magyar világválogatott, megtaníthatja – ha meg lehet – a fiúknak, hogy kell a 16-os
és a szögletzászló közötti szögből becsavarni a kapuba a
labdát… Mondjuk ezúttal a norvégoknak.
UFI: Magyar szövetségi kapitányként
mennyire tudja beleélni magát a világbajnokág meccseibe? Ábrándozik arról,
hogy mi is ott játszunk a gyepen?
Bozsik Péter: Ilyenformában sehogy,
álmodozás lenne, ha úgy nézném a
meccseket, hogy ott a magyar válogatott játszik. Utoljára ezt gombfocizós
időszakomban csináltam. Szakmai
szemmel próbálom figyelni a mérkőzéseket, próbálok új elemeket, új megoldásokat felfedezni, amit később csapatom is hasznosítani tud. Forradalmian
új, meglepő dolgot egyelőre még nem
láttam.
UFI: Ha ott lennénk a világbajnokságon
22

milyen esélyekkel léphetnénk pályára?
Érdemes csapatunkat összevetni a vébérésztvevőkkel, lenne csapat, amelyet legyőzhetnénk?
B. P: Nehéz erre válaszolni, ráadásul
minden nagy világversenynek van egy
olyan atmoszférája, amely akár plusz
terhet is rakhat a játékosokra. Volt egykét olyan válogatott, amelyek teljesítménye nem győzött meg, persze nem
szerencsés afrikai és ázsiai csapatokat
sorolnom, velük összehasonlítani magunkat, már csak azért sem, mivel nekünk máshonnan, a legnehezebb zónából, Európából kell kvalifikálni magunkat. Megjegyzem, hogy az európai foci

erejét jelzi, az elődöntőkben kizárólag
az öreg kontinens csapatai vannak jelen. Számomra kissé csalódás volt a lengyelek, a szerbek, a horvátok és a svédek játéka is, de persze ez nem jelenti
azt, hogy ötből ötször győznénk le
őket.
UFI: Jürgen Klinsmann német szövetségi
kapitány amerikai edzőkkel dolgozik
együtt, erőnléti és a játékosok gyorsaságát fejlesztő szakemberekkel. Ön szerint
ez a minta követendő lehet-e a magyar
válogatottnál?
B. P: Nem hiszen, hogy Jürgen
Klinsmann a válogatottnál erőnléti
munkát végezne, mert általában erre
nincs idő meg mód a nemzeti tizenegyeknél. Bár nyilván egy vébére való
felkészülés és maga a torna is hosszabb
időt vesz igénybe, és így több lehetőséget nyújt a taktikai felkészülés mellett
kondicionáló feladatok elvégzésére is.
Sajnos, a mi esetünkben a három-négy
napok adta időkeret nem alkalmas
ilyen irányú munka elvégzésére. Az állóképesség megszerzése, a fizikai felkészülés a kluboknál zajló munka eredménye kell legyen. Természetesen amennyiben kijutunk egy világversenyre – legyen
ez a következő Eb – ott már törődni kell
a játékosok fizikai felkészítésével, megfelelő optimumon tartásával, nahát akkor
szóba jöhet már ez a kérdés is.
UFI: Lehet-e mintaként lekövetni a vébé
résztvevő svájci válogatottat, ahol a sikeres U-17-es csapatra alapozva és építve készülnek a 2008-as hazai rendezésű
Európa-bajnokságra? Hozzátéve persze,
hogy nekünk is van egy szép reményekre jogosító csapatunk.
B. P: Mindig fontos, hogy legyen egy
folyamatosság, ez követendő persze, de
sajnos nem lehet a két ország helyzetét
ilyen szempontból sem összehasonlítani. Nálunk kissé túlértékelik az U-17-es
korosztályt, sajnos a fiúk nem nyertek
még semmit, csak megjegyezném,
hogy korábban legalább négy hasonló
korosztályú csapatunk jutott ki világversenyre. Érdemes helyén kezelni a

t

dolgokat, bizonyítsanak, erősödjenek a
fiúk, kerüljenek be klubcsapataikba, és
mutassák meg, hogy nem lehet kihagyni őket a nagy válogatottból.
UFI: Bizonyára hallotta, hogy az
eurosport.com internetes szavazáson az
Aranycsapat lett minden idők legjobb
világbajnoki résztvevő-válogatottja.
B. P: Ez minden magyar embernek jólesik, bár fenntartásokkal érdemes kezelni az ilyen szavazásokat, hiszen nehezen összehasonlítható az ’50-es évek focija a későbbiekkel. Persze azért méltán
lehetünk büszkék az Aranycsapatra.
UFI: Kicsit a saját válogatottunkról. Tegyük fel, hogy minden kerettagunk
egészséges, többé-kevésbé játszik csapatában, kiegyensúlyozott a formája, akkor tudna mondani egy „kezdő tizenegyet”?
B. P: Tudnék, de nem mondhatok,
mert nekem huszonegyvalahány játékost kell tűzben tartanom, nem lenne
szerencsés, ha így tennék különbséget
köztük.
UFI: Hogyan tudnak együtt dolgozni
Détári Lajossal, harmonikus a közös
munka?
B. P: Igen, Lajos szövetségi edzőként
dolgozik a csapat mellett, abszolút
partnerként segít a munkában. Mindenben kikérem és igénylem is a véleményét, de a döntés joga és minden felelőssége a szövetségi kapitányé, így az
enyém.
UFI: Hogy látja, nem lenne szükség külföldi szakemberekre, tanácsadókra a
válogatott mellett?
B. P: Nekem nem, köszönöm szépen.
UFI: Milyenek az esélyeink a következő
Eb-re való kijutásra, főleg annak fényében, hogy a selejtező csoportban egy világbajnoki résztvevő sincs?
B. P: Úgy szoktam fogalmazni, hogy
kellemetlen csoportba kerültünk, mert
igazi nagyágyú ugyan nincs benne, de
viszont masszív, harcos csapatokkal fogunk találkozni. Érdemes nem elfelejteni, hogy a görögök megnyerték a portugáliai Európa-bajnokságot, a törökök

a legjobb négyben voltak a 2002-es
vébén, hihetetlen pénzeket öltek az elmúlt évtizedekben a futballba, elsősorban az infrastruktúrába. A norvégokat
még nem is említettem, akik az elmúlt
időszakban jó néhány világversenyen
ott voltak, és persze őket is jóval fölöttünk jegyzik. Nehéz dolgunk lesz, mert
bennük is dolgozni fog a dac, meg akarják mutatni magukat, bizonyítani akarnak majd, hiszen most nincsenek ott
Németországban. Ami azt illeti harminc-negyven százalék esélyünk azért
van, de mindig úgy kell majd pályára
lépni, hogy érvényt szerezzünk akaratunknak, vágyainknak.
UFI: Egy sikeres Eb-pályázat segíthet a
továbblépésben?
B. P: Természetesen sokat hozhat,
szent meggyőződésem. Meg kell nézni,
Németországnak mekkora üzlet a vébérendezés, nem is elsősorban a teltházas
meccsek miatt, de a turizmus, a szálláshelyek, hogy mást ne említsek, a sörfogyasztás is sokat hozhat az országnak.
Nagyon komoly tőkét lehetne kovácsolni egy sikeres Európa-bajnokságból.
Bár kicsit félek attól, hogy nekünk sikerülne azt a bravúrt elkövetni, hogy
veszteséges legyen a világesemény.
UFI: A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet koordinálásával a magyar sportutánpótlás az elmúlt évben több mint
100 világbajnoki, Európa-bajnoki érmet
szerzett. Mi a véleménye arról, hogy a
napokban bejelentették, hogy az Intézet
bekapcsolódik a magyar labdarúgás támogatásába?
B. P: Mindenképpen jó és pozitív lépésnek ítélem. Fontos és elengedhetetlen, hogy a mindenkori kormányzat,
mindenkori társadalom eldöntse azt,
hogy szüksége van-e a labdarúgásra és
akar-e rá áldozni. Meg tudja-e emellett
szervezni azt a kontroll-hálózatot,
amely során ellenőrizheti, hogy a pénzek hova jutnak. Érdemes lenne megnézni, hova tűnt az elmúlt időben 3,1
milliárd forint. Volt egy kormány, amely
azt gondolta, hogy érdemes a futballra
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költeni, támogatta a focit, most meg
nyoma sincs a pénznek A legfontosabb
tehát, hogy megszervezzük az utánpótlási pénzek okos felhasználását. Ha
az eddigi felfogás marad, akkor még lejjebb fogunk csúszni.
UFI: Mi a véleménye a Sándor Károly
Akadémiáról? Nem egy hasonló intézményekből álló utánpótlás-hálózat kiépítése lenne a legfontosabb, ahol szakmai kontroll mellett szervezett, profi
képzés van?
B. P: Nagyon jó felvetés! Ez a követendő példa, de látni kell, hogy a Sándor
Károly Akadémia egy magánkezdeményezés. Sajnos, nem sok Várszegi van az
országban, aki ilyen mértékben lenne
képes áldozni a futballra. Az állam, a
kormányzat feladata éppen az lenne,
hogy a mintát lekövetve országos hálózatot hozzon létre 8-10 hasonló létesítménnyel. Az alapinfrastruktúra megteremtése az első, az ötvenes években kiépült labdarúgó-infrastruktúránk elöregedett, illúzió azt várni, hogy komoly beruházások nélkül, komoly állami beavatkozás nélkül versenyképesek
leszünk. Szerte a világon ezt már felismerték, nem a játékost, az edzőt kell
tovább dotálni, hanem a feltételeket
megteremteni, ide kell valóban a kormányzati szándék, segítség. Az utánpótlás-akadémiák kiépítése, a teljes
képzési struktúra, kapcsolódási pontok
megteremtése az egyesületek, a felnőtt
világ felé az első lépés. Ez most a legfontosabb!
UFI: Hogyan kommentálná Mezey
György szavait: „lemaradásunk az élvonal képviselőihez képest szinte behozhatatlannak tűnik, ráadásul az ellenkező
irányba haladunk, mint ők…”
B. P: Hát ezzel nem tudok vitatkozni.
Biztos igaza van Gyuri bácsinak, hiszen
30 éve látja a futball sorsát, alakulását.
UFI: Végezetül árulja el nekünk a titkot,
ki lesz a világbajnok?
BP: Idáig Brazília volt a favoritom, most
azt gondolom, hogy az őket kiejtő franciák!
– KOLLARIK TAMÁS
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indkét műsor főleg politikai
témákban várja a hallgatók
jelentkezését. A két moderátor a maga eszközeivel tereli az „átlag
magyar betelefonáló” véleményét.
Drága Jó Bolgár Úr inkább kicsit atyáskodó, kiegészíti hallgatói mondatait.
Gyakran változtatja hangszínét, és sűrűn használja a „nem gondolja,
hogy…”-típusú verbális villanypásztort. Orosz József ezzel szemben a
gyors, „bumm-a-fejbe”-megoldások
híve, inkább állít, mint kérdez, s rendszeresen alkalmazza a helyből tenyérbemászás taktikáját.
A műsorok és vezetőik célja a ballib
korifeusok szerecsenmosdatása, szavaik enyhítése, becsomagolása, ezzel párhuzamosan a jobboldal (itt most nem
az MDF-re gondolunk) lejáratása. Irigyeljük kései utódaink, a 2050-ben
működő politológus-hallgatók helyzetét, mivel akkorra – reméljük – még
pontosabban tudjuk, milyen manipulatív technikákat alkalmaztak e rádióműsorok készítői.
Ezen eszközök egy részét persze már
most is látjuk. Az első és egyik legfontosabb, mint azt a hollywood-i filmek,
vagy éppen a hazai Való Világ kapcsán
láttuk: a casting, vagyis a betelefonálók megválasztása. Mindkét műsor
szerkesztői nagy gondot helyeznek ar-

Drágajó Bolgárúr harca a gonosz ellen

Étermérgezés
Délutáni álmossággal küzdő nem baloldali autósok figyelmébe ajánljuk a Klub Rádió két egymást követő beszélgetős
műsorát, amelyek egy presszókávénál is hatékonyabb ébresztést eredményeznek. Bolgár György Megbeszéljük, valamint Orosz József Kontra című műsora a politikai célú szájszervi akrobatika megnyilvánulása, amelyek egyértelmű célja a hangulatkeltés és a közvélemény befolyásolása.
ra, hogy kellő számban legyenek képviselve az „átlag” szocialista és szabaddemokrata
szavazók, ugyanakkor tízből
egy a jobboldali, aki természetesen a rosszat képviseli.
A betelefonálók négy, többé-kevésbé jól körülhatárolható csoportra oszthatók. Az
első csoport képviselője az
alapfokú végzettségű, nehéz
sorsú ember, aki a Kádárrendszernek köszönheti a jólétet, és pokolian fél, „mert a
gonosz jobboldal mindent
el akar ragadni ebből”. A

második csoport alaptípusa a középfokú végzettségű, gyermekeit szépen elindító ember, akinek a szolidaritás és a
biztonság a legfontosabb, amelynek letéteményeseit a szociszadi koalícióban
látja.
Természetesen állandó vendég az értelmiségi, aki mindig a diktatúrával riogat. Az utolsó két csoport körében az
SZDSZ is nagyon hiteles, képviselőik
gyönyörű képekkel mutatják be a
mostani koalíció szimbiózisát, s mivel
Kozsón nőttünk fel, szinte érezzük,
amint a vörös és kék szív együtt dobban. Mindkét műsorban egyébként
sok a megbízható visszatérő telefoná-

p

ló, akiket főleg Bolgár Úr hiányolt már
hetek óta, sőt, régi véleményükre is
szinte szó szerint emlékszik.
A bekapcsolt jobboldali megszólalók a többiekhez képest destruktívak,
kirekesztők, magukból kikelve szidalmazzák Aranyos Bolgár Urat és Tisztelt Orosz Urat. A „mérsékelt” betelefonálóktól megtudjuk, hogy jobboldali Dzsingisz Kántól is sokkal jobbrább
áll, és mindenkit beletaposna a földbe,
aki nem ért vele egyet. Érdekes, hogy a
műsorban sohasem szólal meg lütyő
baloldali, vagy értelmes és vitaképes
jobboldali. A szerkesztők valószínűleg
szűrik a betelefonálókat, végletes karaktereket mutatnak be.
Az egész olyan, mint a régi westernfilmek forgatókönyve. A békés kisváros (értsd: szoclib szavazók) nyugalmát megzavarja egy gonosz bűnbanda, akik erőszakoskodnak az emberekkel, elveszik a tulajdonukat, és megalázzák őket. A banda a Fidesz, akit
csak a tisztahomlokú Frank képes
megállítani. Ő egy közülünk, annak

idején elment a nagyvárosba világot
látni. Meggazdagodott, de végre hazajött, és szétcsap a sanyargatók közt,
amolyan Tenkes Kapitánya reload.
Megvalósítja a szocialista Kánaánt,
boldog emberek szegfűt termesztenek, szabad madarak szállnak a lenyugvó nap irányába.
A két műsorvezető komoly információmennyiséggel dolgozik, valószínűleg nem kis háttérstáb rakja össze a
témákkal kapcsolatos háttéranyagot.
Bolgár és Orosz kapásból idézik a szocialista és szabaddemokrata politikusok releváns nyilatkozatait, amelyeket
természetesen adatokkal támasztanak
alá. Ez utóbbiban Orosz József profibb,
ő a madárinfluenzától a vadászgépeken át a monetáris politikáig mindenhez odaszakértő poliészter.
Néhány példa a kilógó lólábra: a
műsorvezetők előszeretettel idéznek a
másnapi Népszavában megjelenő interjúkból, cikkekből. Ők már ismerik a
holnapot, pedig a lapzárta a műsorok
időpontjaiban még messze van. Vagy
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ha kell, simán lekeverik a koalíciót dicsőítő asszonykát, hogy bekapcsolhassák Tom Lantost, aki finom akcentussal a mennyekig dicséri Gyurcsány Ferencet.
Sajnos jelenleg nem tudjuk, mekkora az az összeg, amelynek fejében a
két véleményvezér immár hosszú
évek óta, és nyilván még évekig töretlen lelkesedéssel népszerűsíti a Fletó
Update Népi Fogyókúra Programot.
Csak remélni tudjuk, megéri nekik.
Hasonlóan érdekes, milyen forrásból
terjeszkedik folyamatosan a Klub Rádió, hogyan képes újabb regionális
adók megvásárlására. A hirdetések
száma és a hirdetők neve alapján
mindenesetre dől a pénz az adóhoz,
de ez a forrás önmagában nem elegendő.
Végezetül I have a dream: ha az ország nagy részében a vélemények nélküli, csak tisztán híreket sugárzó rádiót is lehetne fogni, talán többen meríthetnének tisztább forrásból.
– EÖRDÖGH PÉTER
HIRDETÉS
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A fürdőben is lehet egy jó napod

Bogács
A daloskönyvek feleslegesek. A magyar ember ugyanis
fejből szeret énekelni, valahogy így: „Akácos út, ha végigmegyek rajtad én, eszembe jut, tralalalallalallaaaa” – mert
nem tudja a szöveget, és ezen a daloskönyv nem segít.

E

llenben egy új, reakciós kormánynak minden újszülött bölcseje mellé oda kell majd tennie
Kósa László Fürdőélet a Monarchiában
(Holnap Kiadó, 1999) című munkáját.
Az lesz az új, reakciós húúúúúsz év – és
itt Martonyi professzorra nézek – breviáruma. Dalolni ugyanis bárki tud, a
fürdéshez viszont fel kell nőni s belátni:
a tökéletlenségek tengerén a fürdő vize
a megnyugvás szigete mintegy (kiadós
képzavar).
Kósa László munkájában szerepel egy
kifejezés, amely először zavarba ejti olvasóját. „Parasztfürdő” – írja a szerző a
Veszprém megyei Vérkútról, s talán a
bihari Tenkéről is. Itt megtorpan az ember, rosszat sejt, egyfajta négerezést, cigányozást, valami nem éppen komilfó
kifejezést. Képzeletében megjelenik a
szotyival teleköpködött medence, a szőrös Rönó-jelekkel összefirkált öltöző és a
26

XIII. Kadlott Karcsi Nemzeti Karaoké
Verseny elődöntője. Nos, nem: a parasztfürdő olyan hely, ahová nem csipkébe öltözött úriasszonyok, cvikkeres
urak járnak fürdeni, hanem a környék
egyszerű népe. Az infrastruktúra szegényesebb, nincs fürdőcsarnok meg gyógysétány, de fürdőnek akkor is fürdő.

Ilyes érzeményekkel indultunk el
családilag is a Bükk aljába, Mezőkövesdtől egy hajításra, hogy hasonlót
találunk. Hiszen a helyről nem hallottunk, németek, hollandok biztosan
nincsenek, nyilván lesz egy nagymedence, egy gyerekmedence, oszt
jónapot. Nos, ezt felejtsük el. Amikor a
család meggyötörten kikászálódott az
autóból – no, nem az út, hanem a családfő által kissé talán sokszor és kissé
talán túl ízesen felelevenített 1984-es
kácsi úttörőtáborozás miatt, nos, akkor egészen más volt a helyzet. Mit tagadjuk, Bogács: falu. 1248, az első említés óta mérsékelten sok dolog történt
erre, az egri káptalan sohasem arról
volt híres, hogy berkeiben izzik a világ
előremenetelének magmája. Bogács az
elmúlt évtizedekben azonban igen erőteljesen begyújtotta az idegenforgalmat. Klasszikus történet: földgáznak
indult, termálvíz lett belőle. Van sok
medence, óriáscsúszda a fürdőben,
ahol a bejáratnál karkötővel (!) látják el
a betérőt, tisztára mint a Szigeten. Mivel elfelejtettünk fürdőnadrágot hozni,
a fürdőbejáratnál igen nagy választékban, igen méltányos áron válogathatunk közülük. Az okoz talán csak némi
fennakadást, amikor bizonyos bocsánatkéréssel a hangunkban odaleheljük
a kedvesnek a próbafülkéből, hogy
ugyan hozná már vissza az XXL-es modellt, mégse jön ránk az M-es. Utána
viszont már nem kell felöltözni, a faluban jól láthatóan más a dress-code,
mint a büdös nagyvárosban, a népek
nagy lelki nyugalommal császkálnak
fürdőgatyában, -köpenyben az utcán.
Kezükben rendszerint ott a Borsodi, az
nyilván védőital. A medencében aztán
letottyanunk a lépcsőre, és csak mi vagyunk, a szél zúgása, meg az istenadta
borsodi égbolt. Meg a család ostora,
Mimó, aki meg nem áll az ingázásban a
gyerekmedence és a felnőtt között.
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Bátorsága mindig léket kap a gyerekmedencében, ott ugye nagyobbak vannak, vadulnak is, mint erre a szülei felhívják a figyelmét, és úgysem tud felmászni a felfújt bazinagy félgömbre,
amiről vissza lehet csúszni a medencébe.
A fürdőben az a jó, hogy nem kell
csinálni semmit. Párolgunk, szemlélődünk, s néha elcsípünk ilyen mondatfoszlányokat, hogy „azért vagy ilyen
hosszú, mert tavaszi gyerek vagy”: ezt
egy éltesebb hölgy mondja focistafrizurás unokájának. Vagy, hogy „én
mondtam a Marcsinak, hogy várja meg
a hagyatéki tárgyalást”, ezt egyik meggyötört családanya mondja a másiknak. Néha olyat is hallunk, hogy
„Pozor, Michalko!” – ezt hívják szakkönyveink fellengzősen interkulturalitásnak. Itt kevés a rémisztő, épített
műköröm, a kockahas, a tanga. A norma a karfiolfrizura, a Skoda Fabia, és a

Helyek
ÖREG MALOM (Dózsa György út 12.)
Az étlap barátságos, a pincér is. Kissé hangosan ordított ottjártunkkor a
latino lóhalál. Az árak azért már inkább egy fürdőhelyre, mint a kicsiny
borsodi falucskára hajaznak. Tessék
kiülni az ámbitusra. A bátrak szemben átmehetnek az Alabástrom Panzióba is, nekünk kissé kedélytelen
helynek tűnt, csakúgy mint a
Horváthkert a főutcán feljebb. Hogyan lehet egy étteremben neonnal
világítani?
KŐKORSZAKI POCAKTÖMŐ (Ady
utca 21.)
A jófejkedő elnevezés és az ehhez simuló berendezés ellenére kedves és
pontos kiszolgálás, emberes adagok,
szokatlanul igényes kivitelben.
(Lapcsánka, hercegnő burgonya, grillezett zöldek, oh!). A hagymalevest
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További jó fürdőhelyek az STA Traveltől
Van, hogy az ember kicsit távolabb lógatná vízbe a lábát, vagy egész testét.
A világ egyik legérdekesebb fürdőhelye Pamukkale Törökországban, ahová
számos túra vezet Isztambulból. Kicsit Egerszalókra emlékeztetőnek mondanánk, ha nem a miénk volna sokkal kisebb és kevésbé ismert fürdő ezúttal. Mindkettőt szeretjük.Sokak pubertáskorára volt kedvező hatással a Kék
Lagúna című film, ezen a nemzetközi álnéven néven fut Izland fantasztikus
gejzírfürdője Rejkjanesben. Izland persze úgy, ahogy van igen megnézendő,
és nem is teljesen megfizethetetlen. Akik inkább vízesés alatt szeretnének
fürdeni, ügyesen megtehetik Kuba vagy Jordánia erre szakosított melegvizű zuhatagai alatt, utóbbiban ráadásul a Holt-tengerben való lebegést is ki
lehet próbálni, ami igen vicces.

nyolcvankilencben, Burgaszban vett
„nincs nekem időm fürdeni”-márkájú
fürdőruha. Nagyok a pocakok, visszeresek a lábak, narancs a bőr. De éppen
ezért jó. Nyugi van, béke, isteni zúzapörkölt hatszázért, s a fürdő bejáratával szemben rendel Robi, a masszőr.

nem porból csinálják! Meg is bolondítják egy kis botmixerrel!! Jót, s jól.
Van a háznak bora is: vöröset igyunk
Prókai mestertől, mert a sárdónét
nem hűtik be rendesen.
BOROSTYÁN VENDÉGHÁZ (Rákóczi út 42.)
A tulajdonosnő rendkívül nyitott, alkuképes személy. A kétszobás apartman kicsit sötét, de mindennel hiánytalanul fel van szerelve. Még palacsintasütő is van. A tévén bejön a
Minimax, mi más kell a megfáradt
szülőnek? Két lépésre a kijárattól
csaknem mindig (még vasárnap is)
nyitva tartó élelmiszerbolt. Hétezerért a hülyének is megéri, hát még
nekünk. Aki jobban kedveli a flancot,
lépjen át a Villa Sederkyn-be(ba)
vagy Zöldvár Apartmanokhoz, előbbi helyen medence is van, át se kell
menni az utca túloldalára, a strandra.

A fürdőhelyek nagy hátránya szokott lenni, hogy ha bezár a fürdő, este valami meghal – idézve a CsehBereményi balneológus szakíró-párost. Nos, Bogácson a fürdést rendkívül ügyesen ötvözték a Széchenyitervvel (minden második panzión
kinn a tábla, no, nem is nyertek a
szocik a körzetben. Bogácson mondjuk igen, de ezen még dolgozunk.)
meg a hegy levével. Van egy szabadtéri lepkemúzeum is, de én kértem,
hogy ne menjünk be, nem bírnám
nézni a kikötözött, láncravert pillangókat, amint újra és újra nekirugaszkodnak, hogy letépjék a bilincseiket.
Vagy ketrecben vannak, de az is rút
látvány lehet. Vannak szőlők és van
pincesor, ahol este be lehet mutatni
a rongylábfigurát, s vinni a nőket,
múltjukba át. Echte szintis zenével,
fogyasztható borokkal, mindenféle
korcsolyákkal. Kár is ragozni, ez egy
igen szerencsés párosítás. Lehet még
kalandozni a hegyekben, fel a Kaptárkövekhez, példának okáért. Elmenni
Egerig, Szilvásváradig. A közelben
van jónéhány horgásztó, ott is fájdalommentesen lehet elütni az időt és
huss, már el is telt a szabadság.
Mindehova szőlőt kéne a fürdők mellé telepíteni. A Harkány–Bogács
aranyhídon így menend a magyarság
a szebb jövő felé.
– R. R.
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Massive Attack-koncert Pesten

ködös Albionból érkező partizánok zenés űrutazást készítenek elő a két-háromezer érdeklődőnek, akik ki akarnak kapcsolni a
mindennapokból. A bristoli Massive
Attack kollektívája: a politikai aktivizmusa miatt triphop Bonónak nevezett
vézna angol (Robert Del Naja) és egy colos feka (Daddy G) szövegelő párosa, valamint kísérőzenészeik meg is tesznek

A

háttérkivetítőn az elmúlt évek háborús
statisztikái pörögnek, Palesztinától Irakon át Afrikáig. A jókedv megalapozása
után a koncert nagyrészt a Massive
Attack legjobbnak tartott, 1998-as lemezére, a Mezzanine-ra épül, amelynek szinte az összes dalát eljátsszák. De nagyon
hiányzik az öreg raszta énekes, Horace
Andy; az ő magas, recitáló hangon előadott ódái minden eddigi Massive Attack

masszív, súlyosan lassú rockba is átcsapó
Mezzanine és a 2003-as, elektrós effektekkel, vészjósló arab zenei motívumokkal operáló 100th Window) úgy különböznek teljes mértékben egymástól,
hogy közben megmarad a jellegzetes
Massive Attack-hangulat. Lehúzó, súlyos, magukba forduló ütemek, de közben megnyugtató, felemelő, éteri dallamfoszlányok: tökéletes recept, amit
minden lemezen megismételtek.
És a koncerten sincs másképp: a két
rapper monoton szövegmondása a fekete és fehér énekesnők által előadott
himnikus dalokkal váltakozik. A koncert magaslati pontja az utolsó előttiként előadott Unfinished Sympathy: a
réges-régi soulhimnusz még a magyar
kereskedelmi rádiókon is hallható nagynéha. Végül a Group Four-ban, az
utolsó, legsúlyosabb felvonásban a gitáros is elereszti magát: a hatalmas,
LED-kijelzőkből álló fényfal villogása
közepette olyan zúzásba kezd, amely
közben a hallgató már-már heavy
metal koncerten érezheti magát. Vagy

mindent, hogy rászolgáljanak nevükre.
Masszív támadás ez, a hallójárataink, a
kommersz zeneipar és a politikai játszmák ellen. Mert az úgy van, hogy a
Massive Attack szót kér a globalizáció,
az afrikai szegénység és az amerikai háborús politika vitájában is. Ráadásul jóval szerényebben és szofisztikáltabban
adják elő mondandójukat, mint a legtöbb, fehér zászlóval menetelő zenekar.
A koncertnyitó False Flags is erről szól:
„The days of rage and nothing's changed”
– halljuk Del Naja pesszimista jövőképét
az értelmetlen bosszúharcokról, közben a

lemez fényét emelték (lásd pl. a Blöff
filmzenéjeként zakatoló Angel című számot). És nem hangzott el az oly sok zenehallgatónak rendszeresen nyugodalmas
jó éjszakát kívánó Protection sem. A slágerek hiányát érdekesebb, ritkán előadott
dalokkal pótolták.
A Massive Attack behatárolhatatlan
zenei univerzuma lemezről lemezre változott: a ki tudja, minek betudható lassú munkamenetben, négy-öt évenként
kiadott lemezeik (a hip-hopos, soulos
Blue Lines, a triphop álomba ringató
alapműveként elismert Protection, a

egy elszálló ufóban, ami magával viszi
ezt a sehová nem besorolható, öntörvényű zenekart, hogy egy másik, a mienknél békésebb bolygón megtalálják
a saját világukat.
A koncert után, a Városliget fái között
kongadobos kollektíva kezd törzsi ütemekbe. Lézengő egyetemisták és hajléktalanok bólogatnak a tempós taktusra.
Igencsak alulról jövő kezdeményezés.
Felettük a csillagos ég, mögöttük egy lestrapált színpad, körülöttük a Liget sötétje és egy porba fulladó város. A jövő
elkezdődött Észak-Balkánon.
– R. G.

Űrutazás
Észak-Balkánon
Káeurópai nagyváros, valamikor az ezredforduló után.
A kora nyári estén a lakosság rá van kapcsolva a focivébé
közvetítésére. Circus maximus. Mint mindig, kétezer éve.
A város parkjában másfajta mulatság kezdődik.
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Hallgatnivalók a strandra

Kis nyári zene
Jobb esetben vízpart, pálmafák a homokban és bikini alsó-felső; rosszabb esetben zuhany, fikusz a sarokban és
átizzadt alsógatya – újra eljött a nyár, mindenkinek alkalmazkodnia kell a hőgutás napokhoz. A kondicionálásban
segíthet egy-két jól kiválasztott nyári muzsika is, szigorúan a könnyedebb műfajból. Bravo-hits mentes, szubjektív
ajánló a hatvanas évektől a nullásokig.
THE DOORS
(1967)
A legendás Jim
Morrison legendás együttesének legendás lemeze a
hippikorszak elejére kalauzolja el a hallgatót. Ahogy a legendás Doors filmben
láthatjuk, a kaliforniai nyárban, Venice
Beachen alakul meg a banda, az első
próbákon virágmintás ruhákban ringatózó lányok ülik körbe a zenekart. Blues, rock, Hammond-orgona uralja a lemezt, melynek első számai, a Break On
Through, Soul Kitchen, Crystal Ship –
Woodstock-hangulatot idéznek két évvel a szerelem nyara előtt.
PINK FLOYD –
DARK SIDE OF
THE MOON
(1973)
Az északi Anglia titokzatos
zenekara a lét
nagy kérdéseit feszegeti ezen az albumon, amely bekerült a világ legsikeresebb lemezei közé is. Mégis, a komoly
témán túl a zene melegebb éghajlatra
küldi az ember képzeletét. Mondjuk egy
mediterrán szigetre, ahol antik romok
emlékeztetnek a görög és római filozófiára, az elmúlás és az öröklét kérdéseire.
30

A Pink Floyd egyszer koncertet adott
Pompeii romjai között. Na, ott érvényesülhetett igazán a mondanivaló.
BOB MARLEY
– EXODUS
(1977)
A Time magazin szerint ez a
valaha megjelent legjobb
poplemez. Ezzel lehet vitatkozni, de azt
elismerhetjük, hogy a reggae kellemes
életritmust ad a vakációs lötyögéshez.
Marley társadalmi mondanivalóval is
fűszerezte a jamaikai helyzetjelentést.
Nekünk, európai, fehér középosztálybelieknek akár lelkifurdalásunk is lehetne a szegény elnyomott feketék miatt.
De legyen inkább az angol gyarmatosítók utódainak, mi meg élvezzük felszabadultan a Jamming-hez és a One
Love-hoz hasonló mosolydalokat.
KOOL AND
THE GANG –
SOMETHING
SPECIAL (1981)
Fel lehetne sorolni az összes
régi feka funky
zenekart, mind tökéletes talpalávalót
nyújtott a nyári mulatságokhoz. Maradjunk annyiban, hogy ezen a lemezen

van a Get Down On It, ami nélkül 25
éve nehezen képzelhető el egy házibuli.
Kivéve, ha metálos vagy drogdiszkós a
társaság.
STEREO MC’S
– CONNECTED
(1992)
Mint ahogy a
Connected
vagy a Step It
Up is gyakran
ott figyel az mp3-lejátszóban. A-ja-jáó,
vagy valami ilyesmit óbégat a korai
elektronikus alapokra az énekes, mire
mindenki táncra perdül a kólásüvegek
és a pattogatott kukorica mellől.
MORCHEEBA
– BIG CALM
(1998)
A
belassult
triphop stílust
a
kellemes,
könnyed, de
igényes
poppal
összeházasító
Morcheeba legjobb lemeze kedves, bájos alkotás. A szintén kedves, bájos
énekesnő, Skye selymes hangja könnyedén stimulálja a férfifüleket, de a kifinomult ízlésű hölgyek is vevők voltak a
hangzásra. A Morcheeba Magyarországon is sikeres, háromszor léptek fel eddig a Szigeten.

p

FATBOY SLIM
– YOU’VE
COME A
LONG WAY,
BABY (1998)
Norman Cook,
az angol producer különböző álneveken és más-más zenekarok tagjaként szerez zenét a nyolcvanas évek óta, de legnagyobb sikereit a
Fatboy Slim névvel érte el. Csekitát nó,
fanszólbrada, ismételgeti egy hang a
Rockafeller Skank-ben, ami mind a mai
napig megszólal a nyári szórakozóhelyeken. És bizony, nyolc év telt el azóta. Egyeseknek már Fatboy Slim a nosztalgia.
Hangmintákból, hiphop ütemekből, a
hatvanas évek dallamvilágából összeeszkábált lemeze sokunkban idézi fel a tinédzserkori nyári ökörködések idejét, hüpp.
AIR – MOON
SAFARI (1998)
A francia duó
már kevéssé ismert a nagyközönség körében,
pedig megérdemelnék a figyelmet. Ugyan Versailles-ból
származnak, de a Trianon-tagadók is nyugodtan meghallgathatják őket. Ha az
előbb felsorolt lemezek a bulik elmaradhatatlan kellékei, akkor a Moon Safari a
buli utáni pihenés, a hajnali hazautazás, a
déltengeri vakáció aláfestő zenéje. Olyan a
lemez, mint a címe: képzeletbeli szafari a
Holdon. Lebegő hangszínek, sutttogó
énekhangok, cizellált orgona- és akusztikusgitár-futamok, mesebeli dallamok színesítik a végtelen nyugalmat árasztó dalokat. És nem is túlzok, tessék csak beszerezni, vagy khm… letölteni.
RED HOT CHILI PEPPERS –
CALIFORNICATION
(1999)
Az egykori kaliforniai hülye-

gyerekekből sokat tapasztalt férfiak és
tehetséges zenészek lettek. A
Californication-nel egy klasszikus lemez született, amit sem előtte, sem
utána nem tudtak túlszárnyalni. Nem
is kell: féltucatnyi világslágert pakoltak
a lemezre, amely egyesíti a zenekar
minden erényét: klasszikus rockból,
hatvanas évek popjából, pattogós
funkyból és önmagukból gyúrták össze
a lemezt. A Californication-t hallgatva
legszívesebben a Csendes-óceánon
szörfözne az ember, hogy utána a parton tábortűzt rakva élvezze barátaival
a pillanatot. Néha jólesik a giccs.

CAFÉ DEL MAR
Az ibizai DJ, José Padilla által a kilencvenes évek eleje óta készített
válogatáslemezek a tengerparti
nyaralások perfekt aláfestő zenéjeként funkcionálnak. Nem kell
megijedni, nem az Ibizán
vandálkodó angol és német huligántömegek tucc-tucc zenéjéről
van szó. Padilla klasszikus latin
muzsikákból, ambientes zenékből, reggae-ből és igényes popból
válogat biztos kézzel. Mivel a sorozat már a tizenakárhányadik
darabjánál tart, az összes részt
beszerezve egész héten át hallgathatjuk a nyugalmas zenéket,
amelyek a hullámveréssel és az
örök kabóca-koncerttel összemosódva emlékezetes hang-élményt jelentenek az otthoni
szürke hétköznapokra.
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ANIMA
SOUND
SYSTEM –
AQUANISTAN
(2003)
A szombathelyi Anima zenekarvezetője, Prieger Zsolt gyakran belemegy a magyarországi belpolitikai
véleményformálásba, de most zenei
munkásságát
értékeljük.
Az
Aquanistan messze kiemelkedik az
Anima korábbi és későbbi lemezei közül. Az akkori énekesnő, Németh Juci
kedves hangja, az akusztikus gitáros
dalok, a szellemes hangmérnöki megoldások igazi könnyed, nyári lemezt
eredményeztek. A Csinálj gyermeket
dalnál pozitívabb üzenetet talán a
Nagycsaládosok Ligája sem tudna közvetíteni a családi boldogságról.
WILLIAM
ORBIT
– HELLO
WAVEFORMS
(2005)
Orbit mester
hangzását leginkább Madonna Ray Of Light lemezéről és A Part című film zenéjéről lehet ismerni. Ennek megfelelően, olyan idilli
helyekhez illik a lemez, ahol valami
rendkívüli esemény is megtörténhet. Pl:
gépfegyveres drogtermesztők jelennek
meg a pálmafás szigeten élő hippikommunában, á la A Part. William Orbit
nyugalmas és szép zenéket ír, amelyek
viszont sokszor a vihar előtti csendre
emlékeztetnek. A Hello Waveforms-on
zongorafutamok, orgonadallamok, némi gitár és halk dobütemek úsznak körbe az éterben, miközben elektronikus
puttyogások és zörejek hullámai festenek földöntúli színeket a hangtapétára.
A képzavarokat félretéve: kiváló aláfestő
zene a nyári más-állapothoz, legyen szó
alkohol, napszúrás vagy egyéb ok következtében beállt mentális változásokról.
– RAJCSÁNYI GELLÉRT
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Egy jellemes ember az embertelenségben

A „kormányzóság esze”
Amennyire tudta, ellensúlyozta a Sztójay-kormány németeket kiszolgáló politikáját. Ambrózy Gyula kulcsfontosságú tisztséget töltött be a Horthy-korszakban; a
kormányzó bizalmi emberei közé tartozott.

M

eghatározó szerepet játszott
a háborúból való kivezetés
előkészítésében. A kiugrás
megszervezésére létrehozták a Kiugrási
Irodát, melynek egyik fő célja az ország
megmentése volt. Az iroda céljai szorosan összefonódtak Ambrózy céljaival, ezek közé tartozott többek között
a háború elkerülése, a zsidók megmentése. Felelősségtudata hazája iránt példaértékű. Ő volt az, aki társnak bizonyult munkában, ellenállásban, politikában; társa volt a kormányzónak, a
munkatársaknak, a segítségre szorulóknak.
JEGYZŐSÉGTŐL A KABINETIRODÁIG
Az Új Magyar Életrajzi Lexikonból tudhatjuk, hogy Ambrózy Gyula 1884. február 12-én Nyíregyházán született. A
XX. század első felében jogászként,
majd később „háttérpolitikusként” tevékenykedett. 1907-ben a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen
jogtudományi, majd ugyanitt államtudományi doktori oklevelet szerzett. Az
egyetem elvégzése után Budapesten
törvényszéki jegyzőként dolgozott
1910–1912 között, majd 1913tól–1921-ig az Igazságügy-minisztérium tisztviselője volt. A minisztériumban fogalmazóként kezdett dolgozni,
aztán miniszteri segédtitkár lett,
1918–1920-ban miniszteri titkár, majd
miniszteri osztálytanácsosi pozíciót töltött be. 1921-től a kormányzói kabinetiroda munkatársaként dolgozott. Először a kabinetiroda tanácsosa, majd ál32

Akárcsak a kor közjogászai,
Ambrózy is nagy figyelmet
fordított hazánk és Ausztria
közös kérdéseire
lamtitkári rangban az iroda helyettes
főnöke, később a főnöke lett. A II. világháború idején Horthy Miklós kormányzó bizalmi emberei közé tartozott.
Ambrózy Gyula az angolszász orientáció híve volt, ezért is kapott olyan
fontos szerepet a kormányzó mellett.
Részt vett az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet megszervezésében, amiért is
aztán a németek deportálni akarták,
sőt, a közismert feldolgozások szerint
el is szállították Mauthausenbe. Erre
vonatkozóan azonban egyetlen bizonyos forrással sem rendelkezünk. Azelőtt sem lépett soha a nyilvánosság
elé, és 1946 után sem áll információ a

rendelkezésünkre közéletbeli szereplését illetően; valószínű, hogy tudatosan
nem juttattak neki szerepet. 1946-ban
a Sztójay-perben vallomást tett; ez az
utolsó ismert adatunk Ambrózy Gyuláról – leszámítva elhalálozásának dátumát.
A JOGÁSZ
Ambrózy az egyetem befejezése után
az Igazságügyminisztérium közjogi és
nemzetközi törvény-előkészítő osztályán dolgozott; neve elsősorban nemzetközi jogi szakíróként vált ismertté.
Műveiben főként a Nemzetek Szövetségével és a trianoni szerződéssel kapcsolatos nemzetközi jogi kérdésekkel foglalkozott. Akárcsak a kor közjogászai,
Ambrózy is nagy figyelmet fordított
hazánk és Ausztria közös kérdéseire.
Nézzünk néhány fontosabb tanulmányt: néhány szó az osztrák békeszerződésről (1920) című tanulmányában az 1919-i békeszerződés kapcsán
az igazságosság és a méltányosság elvének csorbulását elemzi. Sorra veszi az
osztrák szerződés pontjait, melyek közül a legterhesebbnek a gazdasági természetű rendelkezéseket találja. A békeszerződés egyik érdemleges része a
munkaviszonyok terén a szociális jogok érvényesítését szabályozza oly módon, hogy Népszövetségi összefogásban erre a célra nemzetközi szervezetet
létesítését szorgalmazza.
A népszövetségi eszme reális tartalma (1925) című művében a világháború és a jog viszonyáról ír. Az első világháború után egy igazságos világbéke
utáni vágyakozás érzete jellemezte a
nemzeteket. A Népszövetség a világbéke biztosítását választotta jelszavául. Ennek érdekében fontosnak bizonyult, hogy a népek szövetkezzenek
egymással, hogy a nemzetek együttműködését előmozdítsák és a nemzetközi békét és biztonságot megvalósítsák, mégpedig úgy, hogy az államok
bizonyos kötelezettséget vállalnak a
háború elkerülésére.
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A népek önrendelkezési joga és a bé- 15-én, a rádióban először 13.10-kor fel- zsidókkal történik, a legnagyobb szekeszerződések (1934) című dolgozatát olvasott kormányzói proklamáció szö- rencsétlenség Magyarország számára.
Stern Samu, a Pesti Izraelita Hitközösség
az önrendelkezési probléma felvetésével vegét is.
elnöke írta róla egy levelében, hogy
Tagja
volt
annak
a
legszűkebb
körkezdi; a szabadság elvét alkalmazza
benne a nemzetekre. Az önrendelkezési nek, amelyben Horthy Miklós maximá- Ambrózy derék és kiváló ember.
Egyes források szerint a kiugrás sikerjog pozitív és negatív oldalát vizsgálja. lisan megbízott, és amelynek tagjaira
Kiemeli a békeszerződések esetében a feltétlenül számíthatott. Ebbe a körbe telensége után a német hatóságok lenépszavazások lehetőségét, vagyis azt a tartozott még Horthy Istvánné, ifj. Hor- tartóztatták, és Mauthausenbe hurcollehetőséget, hogy a területek határait thy Miklós, Vattay Antal altábornagy ták. Ezt a tényt konkrét bizonyítékok hínépszavazás útján állapítsák meg. Mun- főhadsegéd és Lázár Károly altábornagy ján sem alátámasztani, sem cáfolni nem
tudjuk.
kájának konklúziójaként megfogalmaz- testőrparancsnok.
Vattay visszaemlékezéseiza: a békeszerződés nem fejben azt olvassuk, hogy
lesztette tovább a népek ön1944 szeptemberétől Ambrózy a fegyverszünet
Ambrózy az ő lakásukon is
rendelkezési jogának elvét,
és a politikai kibontakozás előkészítésében,
bujdosott a kiugrást kövehaladást sem hozott ezen a
és a kiugráshoz vezető lépések megtervezésében
tően. Maga Vattay sem tudtéren. Ellenkezőleg, határokulcsfontosságú
szerepet
töltött
be.
ta, hogy került oda.
zott viszszafejlődést jelent a
Ambrózy nem követte a
békeszerződés, mert eltért
Ambrózy kiválasztásában, vagyis ab- kormányzóékat a bajorországi fogságattól a nemzetközi jogban is elismert
demokratikus elvtől, hogy népszavazás- ban, hogy ő került a kabinetiroda élére ba sem, mert nem akarta magára hagyok legyenek a területváltozások jogi bá- és bizalmasa lett a kormányzónak, dön- ni a beteg feleségét. Pedig ő is szerepelt
tő jelentősséggel bírt németellenes és azok listáján, akiknek biztonságát a
zisai.
konzervatív szemlélete. Mind a kor- kormányzó garantáltatta a németekmányzó, mind tanácsadói alkalmasnak kel. Ezek Ambrózy, Lázár, Tost és Vattay
A HÁTTÉR POLITIKUSA
Idővel Ambrózy jogi és politikai pályája ítélték, hogy az államfő jobbkezeként voltak. (A németek nem tartották be
összefonódott. Politikusként mindvégig közreműködjön az ország háborúból az ígéretüket. Tost Gyula alezredes
szárnysegéd a fogságban öngyilkos lett,
a háttérben, a kormányzó mögött ma- való kiválásának megszervezésében.
Több hiteles forrás is alátámasztja, Lázárt előbb Mauthausenbe, Vattayt
radt. Jogászként sokat foglalkozott
nemzetközi joggal, a háború és béke hogy Ambrózy jellemes ember volt. Bi- Bécsbe vitték, utóbb Sopronkőhidán
kérdésével, így hiteles tanácsadónak bi- zalmasa, a zsidómentésben segítőtársa találkoztak.) Horthy és kísérete elinduvolt Mester Miklós vallás- és közokta- lásának napján Ambrózy reggel 6 órazonyult.
Ambrózy, mint utaltunk rá, 1921-től tásügyi államtitkár, aki úgy fogalmazott kor elbúcsúzott tőlük és eltűnt. És egy
a kormányzói kabinetiroda tanácsosa Ambrózyról: ő volt a kormányzóság ideig biztos, hogy mindenki elől sikelett. A kabinetiroda a polgári hatósá- esze, mindent tudott. Ő szólt Hor- rült eltűnnie. Egyik este Zehery Lajos
gokkal és személyekkel való érintkezés thynak, ki az, aki audenciára jön, és mit jogászt, aki egyébként Ambrózy munszerve, a kormányzó politikai irodája kell neki mondani. Az, hogy „1944-ben, katársa is volt az Igazságügyminisztérivolt. Ebben az intézményben a politi- hatalmának megingása idején Horthy umban, kereste a Gestapo. Amikor a
kai kérdéseket Ambrózy Gyula intézte. öreg kora és szerény tehetsége ellenére kihallgatásáról visszatért családjához
Találkozott minden olyan államüggyel, is viszonylag férfiasan tudott viselkedni, csak ennyit mondott: Ambrózyt még
amely polgári természetű volt; biza- abban döntő szerep jutott Ambrózy mindig keresik.
1946. március 12-én és 13-án a
lommal fordultak hozzá az emberek, Gyula befolyásának”, meséli Mester
Sztójay-per tárgyalásának hatodik és
mertek neki panaszkodni, mert tudták, Miklós.
1944 szeptemberétől Ambrózy a hetedik napján a vád tanújaként a Buhogy ami tőle telik, megteszi. Voltak
persze más feladatai is: előkészítette a fegyverszünet és a politikai kibontako- dapesti Népbíróság előtt vallomást tett.
kormányzói kihallgatásokat, segédke- zás előkészítésében, és a kiugráshoz ve- Ekkor 62 éves volt, s az ügy talán egyik
zett az államfőnek a kormányzati kér- zető lépések megtervezésében kulcs- legfontosabb ténytanújaként szerepelt
a kihallgatásokon. Habár ő saját magát
dések megoldásában, a kormányzói fontosságú szerepet töltött be.
Sokat tett a zsidókért, sok életet igye- jelentéktelen tanúnak tartotta.
megnyilatkozások, elhatározások for1954. március 2-án hunyt el Budapesmába öntésében. Ambrózy fogalmazta kezett megmenteni – és sokat meg is
– ACZÉL-PARTOS ADRIENN
meg többek között az 1944. október tudott menteni. Úgy érezte, hogy ami a ten.
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Kovács Katona Jenő (1910–1944)

Aki alábecsülte saját szerepét
1944 őszén az Erdélyi Magyar Tanács tagjai – egyházi
vezetők, közéleti emberek, írók, politikusok – megállapodtak abban, hogy nem kívánják Észak-Erdélyt kitenni
a háborúnak, és nem hajlandók kiüríteni Kolozsvárt a
közeledő front elől. Az egyetem, a gyárak a helyükön
maradnak, és bevárják a történendőket.

K

üldötteik tárgyaltak a kormányzóval – eredetileg még a háborúból való kilépésről is, amelyről
memorandumot küldtek a budai várba
–, s Horthy utasítására történhetett,
hogy Dálnoki Veress Lajos vezérezredes,
az erdélyi magyar hadsereg parancsnoka
kivonta alakulatait a körzetből; a Gestapónak és a csendőrségnek alig maradt
ideje az ellenállás szervezőinek fölkutatására. Mindössze kettőt fogtak el közülük.
Nagy József újságírót fényes nappal egy
kávéházban tartóztatták le, holttestét aztán a Pata utcán dobták ki egy autóból a
németek. Kovács Katona Jenőt pedig, a
mag egyik legkonokabb tagját, aki a Tanácsban a Békepárt, tehát a kommunisták egyik képviselője volt, a lakása alatti
óvóhelyről vitték el az utolsó pillanatban.
ELVI PROBLÉMÁK
Nem ő az egyetlen, akinek emlékét mára szinte föleleveníthetetlenné változtatták a diktatúra abroncsában feszengő
utókorának interpretációi. Hivatalosan a
munkásmozgalom mártírjai között tartották számon évtizedeken át, bár akkor
is főként egykori barátai – főleg Jordáky
Lajos és Balogh Edgár – idézték emlékét.
A szakirodalom az írók között „regisztrálja", s bár egy hosszú korszakon át
tendencia volt a mozgalmár betűvetők
írástudóvá való utólagos előléptetése, az
ő esetében más a helyzet. Kevés maradandó írása maradt fönn, ezek némelyike azonban pontosan jelzi azt a markáns
34

irányzatot, amelynek a képviselője lett
volna, ha túléli Kolozsvár ostromát – viszont ez utóbbi írások többsége nem sorolható a klasszikus műnemek körébe.
Nem tudott beilleszkedni az erdélyi
magyar kultúra hagyományos keretei
közé. Jelent meg ugyan verse a korszak
legfontosabb romániai magyar irodalmi
folyóiratában, az Erdélyi Helikonban is,
de egy olyan csoport tagjaként indult a
pályán – az Új Arcvonal című antológiában –, amelyben többen is szerepeltek
azok közül, akik látták a hagyományos
világ szétbomlását, s végül a transzszilvanista vonulat helyett az onnan nézve jobb- vagy baloldali irányzatokhoz
csatlakoztak. Egész pályája útkeresés,
brünni (mérnöki) és párizsi (orvosi) tanulmányai félbehagyása után szociológiai, jogi érdeklődése, továbbá (titkolt) érzékenysége részben a munkások, rész-

ben a szülőtáján, a partiumi Szilágyságban élő falusiak felé fordította. Ezt jelzik
a Munkás Athenaeum keretében tartott
előadásai, valamint az a tervezett szociográfiája, amelynek elkészült darabja,
előtanulmányai valódi értékek. Nem kevésbé fontosak azonban az ugyanezen
élményből születő novellái vagy az a regényrészlete, amely a cigánysorról szól.
Az irodalomnak a nagyobb közösségi elkötelezettségre utaló formáit kereste;
íróként is alakító módon kívánt
résztvenni a társadalom életében. Ezért
is vállalt szerepet az erdélyi magyar fiatalság egységfrontteremtő kísérletének,
a Vásárhelyi Találkozónak a munkájában. A második bécsi döntést megelőző
években Gaál Gábor marxista folyóiratának, a Korunknak lett a szerkesztője.
S bár következetesen állást foglalt az általa idillikusnak tekintett helikonista irodalommal szemben – illetve a kisebbségi sors közvetlen, a realitásoknak megfelelő ábrázolását várta el a szépprózától
–, Kós Károly, a transzszilvanizmus szimbolikus alakja mégis így nyilatkozott róla élete vége felé: „Nagyon szerettem azt
a művelt, intelligens fiút, akit közvetlenül a felszabadulás előtt öltek meg a németek, Kovács Katona Jenőt... Rendkívül
okos, olvasott ember volt.”
NÉHÁNY ÍRÁSÁRÓL
Kisebbségben élt alkotóról lévén szó, ne
kerüljük meg a kérdést, hogy baloldaliként mennyire tartotta fontosnak közössége, a romániai magyarság képviseletét. A kisebbségi lét és az alkotmányosság, jogszerűség összefüggéseire érdekesen mutat rá a Független Újságban,
Ligeti Ernő polgári lapjában közölt, Idegen elemek a jogszolgáltatásban című
cikke. Az egyik erdélyi város – nyilván
többségi, azaz román – törvényszéki elnöke beiktatása alkalmából mondott
beszédében azt hangsúlyozta – olvassuk
e szövegben –, hogy „bár nemzeti alapon áll, a peres felek között nem ismer
nemzetiségi különbséget.” Tekintettel
arra, hogy a jog és a jogász semmilyen

m

tekintetben nem lehet részrehajló, már
maga a témafölvetés is csak látszólag
megnyugtató a kisebbségi polgárok
szempontjából. Olyan, mint hogyha egy
újonnan megválasztott pápa első enciklikájában bejelentené, hogy, bár istentagadó, az egyház vezetésében ezen felfogásának nem óhajt érvényt szerezni.” Ez
a szemlélet vezet el az olyan állapotokhoz, írja Kovács Katona, mint amilyenek
Németországban a „birodalmi polgár”
és a „birodalmi alattvaló” megjelölés
életbe léptetése óta vannak érvényben.
Az 1943-ban egységfrontos vállalkozásként – csak éppen a régió népi írói
csoportja maradt ki belőle – kiadott 48as Erdély című zsebkönyvben közölt írása nyilván részlet befejezetlen Wesselényi-könyvéből (mely a szilágysági szociográfia mellett a másik fontos terve
volt); a forradalom és szabadságharc
idején egymás ellen ható érdekeket világítja meg benne. Kezdetben, írja, a demokrácia összefonódott a magyar nacionalizmussal, de Wesselényi Miklós hamar átlátott a szitán és észrevette, hogy
Bécsnek hogyan sikerül manipulálnia a
nemzetiségeket. „A mámorosan ünneplő tömeg fölött még magasan lobognak
a sárga-feketét felváltó s robottól, nemzeti elnyomástól való megszabadulást
ígérő nemzeti színek, a valóságban azonban ekkor már alakul a tragikus, részben
önkéntelen összeműködés a rendi liberalizmus nemzetiséget, következésképp
nemességet védő, a román keleti papság
pravoszláv, közvetve osztrákbarát, a szászok előjogokat féltő, unióellenes politikája s az első ütés után erőre kapó osztrák államvezetés között.”
Az etnikailag rendkívül vegyes – román, magyar, német, cigány, zsidó – szilágysági táj a szociográfiatöredékek színhelye. Közvetlenül itt is a magyar falu a
vizsgálat tárgya, amelyet „az erdélyi magyarság hivatalos tényezői” csak „szavazatszedés” céljából szoktak fölkeresni a
választások idején, s amelynek népe
„egyetlen nagy, beteg családként kallódik (…) a szegénység és felvilágosulat-

lanság kutyaszorítójában, megváltásra
várva.” A szöveg írásának évében, 1937
tavaszán a kutatás színhelyén 18 gyereket vitt el a kanyaró.
AZ ELLENÁLLÁS
1944 augusztusának végén, amikor a románok átálltak, világossá vált: ha a magyarok nem kapnak észbe és nem fordulnak szembe a németekkel, Észak-Erdély előbb-utóbb visszakerül román
fennhatóság alá, a magyarokat pedig
Hitler csatlósaiként bélyegzik meg. Kovács Katona és csoportja ezért is szorgal-

Hivatalosan
a munkásmozgalom mártírjai
között tartották számon
évtizedeken át, bár akkor
is főként egykori barátai
– főleg Jordáky Lajos és Balogh
Edgár – idézték emlékét
mazta az Erdélyi Tanács nyílt állásfoglalását. Igaza lehet Jordáky Lajosnak, aki
azt állítja róla, hogy utolsó éveiben a dialektikus és a történelmi materializmus
feltétlen híve lett – annak viszont semmi nyoma, hogy egy szovjet típusú diktatúra bevezetését sürgette volna. Ellenkezőleg: azt akarta elérni, hogy a háború
vége szervezett magyar demokratikus
erőket találjon Észak-Erdélyben, olyan
közösséget, amely meg tudja védeni jogait. A nyárvégi, kora őszi időszakban
egy háború utáni lapot tervezett, s azt
kutatta, hogyan lehet fönntartani az
újabb fordulat után a kolozsvári egyetemet. Nem pusztán a baloldalra számított: a Tanácsban együttműködött minden magyar egyház, sőt, éppen az Erdélyi Párt hivatásos politikusai keresték az
együttműködést az akkori baloldallal. E
tárgyalásokon, úgy mondják, ő volt a
legkategorikusabb a közvetlen teendők
kijelölésében. Együtt érték el, hogy a törvényszéki testület legálisan szabadon
bocsássa a politikai foglyokat (hogy a
németek ne vihessék el őket), és együtt
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szervezték a városi őrséget, amelynek
célja a rend fönntartása volt a kiürítés
előtt s főleg a hatalmi vákuum idején.
(Kulcsszerepe volt még az egészben
Bethlen Béla kormánybiztosnak: fegyvert szerzett a munkásoknak, és hatályon kívül helyezte az „elnéptelenítési
rendeletet”.) E szervezettség volt az
egyik fő oka annak, hogy amikor a szovjet hadsereg, a front továbbgördülése
után, leállítva a román nacionalisták
magyarellenes gyilkos akcióit, átvette a
közigazgatás irányítását a románoktól,
egy széles körű észak-erdélyi politikai
autonómia lehetősége nyílt meg, ha
csak rövid időre is. Mindenesetre volt
néhány olyan hónap – Molnár Gusztáv
írt erről egy fontos tanulmányt –, amikor úgy nézett ki, hogy például Kolozsvár valamilyen szinten magyar város marad. Erről azonban Kovács Katona Jenő
már nem tudott semmit. A hagyatékát
megőrző Jordáky Lajos szerint az életmű
egy félbeszakadt följegyzéssel zárul – ez
viselte a Kolozsvár ostroma címet –, abban olvasható: „a rendőrség végül mégis
kiadja a listát a Gestapónak.” Jóformán
mindenki, akinek a neve ott volt ezen a
körülbelül negyven fős listán, elrejtőzött
– a rendőrségről egyidejűleg őket is értesítették. Kovács Katona állítólag nem
adott hitelt a jelzéseknek; talán azt sem
hitte el, hogy őt, aki csak a kötelességét
teljesíti, olyan fontosnak tartják, hogy
egyáltalán följegyezzék a nevét. Szépen
levonult az óvóhelyre, s elővett egy
könyvet. Ez 1944. október 9-én történt.
Másnap a németek kivonultak a városból, s előtte csak a gázgyárat, a telefonközpontot meg a Szamos-hidakat merték fölrobbantani – a városi őrség csoportjait már nem támadták meg (bár
némi vér is folyt, amikor a romboló alakulatok szembetalálták magukat a munkásokkal). A legvalószínűbb az, hogy Kovács Katona Jenőt Debrecen környékén
lőtték egy tömegsírba. Október 9-e
után azonban nincs róla több biztos
adat. Holtteste pedig azóta sem került
elő.
– FILEP TAMÁS GUSZTÁV
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Egy alternatív valóság
Óceánia mindig is Eurázsiával állt háborúban. Az
SZDSZ mindig is azt hangsúlyozta, hogy „a 2006–
2008-as időszakot az egyensúly megteremtésére kell
szánni, csak ezt az elmúlt
hónapokban senki nem
akarta meghallani”.

K

uncze Gábort hallva egészen
olyan érzésünk van, mintha az
SZDSZ választási kampánya
nem kisebb, hanem nagyobb adókról
szólt volna. A kisebbik kormánypárt
működése eddig sem nélkülözte az
összetört vázát a szőnyeg alá rejtő Kovács Pisti tágra nyílt szemű rácsodálkozását, a választások óta csak fokozták a
tempót.

Ott van mindjárt az euró bevezetésének kérdése. Az SZDSZ tavaly ősszel
hősiesen kiállt a 2010-es dátum mellett, s közben (akárcsak a korábbi években) különösebb ellenvetés nélkül szavazta meg az idei költségvetést, ami
egészen egyértelművé teszi: nem ebben a kormányzati ciklusban térünk át
a közös európai pénzre, sőt, talán nem
is a következőben. A dolgok jelenlegi
állása szerint ugyanis 2008-ra egyetlen
konvergencia-kritériumot sem fogunk
teljesíteni: a Standard & Poor's (a 3%
helyett) 8%-os költségvetési hiányt és

Doromboló cicus-díj

32-szeres hurrá!

R

eggeli nyújtózkodása után
doromboló macskánk azonnal lement hídba. Az Újpest
újság június 15-i lapszámát átlapozva
ez a minimum. Kicsit ropogott a gerince, de hát ezzel mások is vannak
így. Például ennek az önkormányzati
lapnak a felelős szerkesztője, Bangha
Katalin, aki Derce Tamás arcképét felhasználva visszaröpítette a nyájas olvasót az ötvenes évek munkaversenyének világába.
Megszámoltuk, a 24 oldalas Újpest
újság csupán 32 fotót közölt a szeretett városvezetőről. A leggyengébben
a hetedik oldal teljesített, ezen a
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kolumnán csak négy képen jattol a
bölcs vezető. Cicusunk szabotázst
szimatol, hisz számításai szerint akár
70-80 Derce kép is elfért volna egy oldalon, ha a képekről leszedik a kitüntetetteket, akikkel kezet fog. Fölösleges sallang. Megbocsáthatatlan hibája miatt most reszkethet Bangha Katalin, akit Derce polgármester joggal
lökhet a Derce-Dercét skandáló feldühödött újpestiek karmai közé.
Vállalkozó szellemű házi kedvencünk azonban a politika meggymagos embereként inkább ollót ragad, s
kivágva a portrékat – amolyan
újpestikumként – legyártja (mit le-

(a 60% helyett) 70%-os GDP-arányos
államadósságot valószínűsít, s az infláció is meghaladja majd a küszöbértéket.
Az SZDSZ őszinte liberalizmusának másik szép példája a tavalyi év
végén elfogadott adócsökkentési
program. Mivel az államháztartás
helyzete nyilván nem az elmúlt néhány hónapban romlott meg, ezért
nem kérdéses, hogy a kisebbik kormánypárt abban a tudatban fogadta
el a törvényt: az nem több, mint törvény formájába öntött választási ígéret, amit aztán a választások megnyerése után gond nélkül vissza lehet
vonni. Külön szépsége a történetnek,
hogy előbb a kormány költött tízmilliókat az adócsökkentés reklámozására, majd a két kormánypárt is előszeretettel hivatkozott arra kampánya során. Nyugodtan parafrazálhatunk: 2010-ben libreális nyugodtan kampányolhatnak a „Több
SZDSZ, több hazugság” jelszóval.
– BALOGH ÁKOS GERGELY
gyártja, kijátssza) a 32+1 lapos Dercekártyát. Forró nyári estéken most ezzel a paklival zsugázik a háztetőn. S
mivel Derce alpolgármestereként
Hock Zoltán is bekerülhetett képpel
az újságba, a kártyacsomagból sem
hiányozhat. A szabály szerint a mosolygós Derce üti a csukott szájú
Dercét és akinél marad a végén a
Hock Zoli, az veszít. Mert ő a Fekete
Péter.
– Z. E.
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A nép szaval

Ima Gyurcsányhoz

Mi tagadás, nehéz a dolga egy olyan újságnak, amely évtizedeken át azt írta a
címoldalára, hogy a szakszervezetek orgánuma, most meg szociáldemokrata napilapnak vallja magát, higgadtan véleményt
mondania hat szindikátusi mozgalom demonstrációs fölhívásáról (Utcára! –
Várkonyi Tibor írása a Népszavában,
2006. július 1.)

Csak arra kérlek, őrizd a barátságot, mint a
lángot: te mondtad nekem, egy politikus
politikai karrierje még akkor is rövid, ha
hosszú. És te olyan fiatal vagy, neked még
szükséged van, hogy a további életben
megtaláld a szépséget. Elődödnek is ajánlottam, most csak ismételni tudom, nézz
mélyen az „új barátok” szemébe, hallgasd
mondataikat, mint a zenét, és hidd el, meg
fogod érezni, ha hamis a hang. Előre építsd
az utat, (sztrádát?) de hátrafelé tartsd karban a régit, mert tönkremegy. (Regös István, Mix Magazin, június 28.)

D

e Várkonyi Tibor mégis megpróbálja. Higgadtan.
Hiszen ha a nép magától nem érti, meg kell neki
magyarázni. Pláne, ha már a nép képviselői sem
értik. Most, hogy éppen csak kezdetét vette a kormány
költségvetési villámháborúja, még az ország jelenlegi vezetésével közismerten ellenséges viszonyt ápoló (figyelem: irónia!) szakszervezeti mozgalmak is elégedetlenkedni kezdtek. Aki pedig most elégedetlenkedik, az nem a
köztársaság barátja. Ezt kell nekik elmagyarázni, ezt a hálátlan feladatot vette nyakába most Várkonyi Tibor, a
szakszervezetek egykori lapjának jeles publicistája. „Amikor hosszú távú érdekekről, az ország jövendő sorsáról, a
szakszervezeti tagok és főként gyermekeik jövőjéről van
szó, talán bölcsebb volna a hidegfejűség” – írja Várkonyi.
Azaz senki ne pattogjon, különben gyermekei jövőjét teszi kockára. Az értetlenek, hát nem fogják fel, hogy az Új
Gazdasági Mechanizmus bevezetésével kormányunk a
költségvetési stabilitás napsugaras világába vezeti dolgozó népünket? Nekik magyarázni kell ugyanis, hogy ők tulajdonképpen „hiányolják a reformokat” (mint azt
Várkonyi kolléga írásban is nyilvánvalóvá teszi), csak még
nem elég tájékozottak. Pedig már annyiszor, annyi helyen
elmondták, leírták ugyanezt. A szakszervezetisek kiváltságos népség, csak úgy látszik, gyorsan elfelejtik, honnan is
jöttek. Ráadásul „illenék fölvértezve lenniük bizonyos minimális közgazdasági ismeretekkel, tájékozódniuk az ország reális állapotáról” – folytatja eszmefuttatását nyilvánvaló pedagógiai célzattal barátunk –, melynek tudatában a reformokra is egész biztosan rábólintanának, mint
éjszakai portás a borravalóra. Ahogy az legalább tőlük elvárható, ha a munkáltatói és munkaadói érdekképviseletek már ugye a nép ellenségei lettek. De ha továbbra is
makacskodnak, előbb-utóbb ők is mehetnek utánuk külföldre szakszervezetesdit játszani.
– R. T.

V

olt itt egy kis vita, hogy akkor ezt a név nélküli hálaadást (Thanksgiving) Doromboló cicusunk martalékává tegyük-e. Végül arra jutottunk, hogy az előre
kitervelten, különös kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett nyalás mind olyan minősítő körülmény, mely alaposabb
csócsálást érdemel.
Ez egy himnikus alkotás, egy műremek. Emelkedettségét
észrevétlenül töri meg az idézett rész lezárásaként az autópályák tönkremenetelére tett profán utalás. A Demokrata modorában fogalmazva viszont egy sztálinista okádék, melyben
van szerencsénk páros lábbal álldogálni. Objektíve nézvést
azonban úgy áll a helyzet, hogy a Regös főszerkesztő tollából
előtüremkedő anyag egy szervilis Leisztinger haver szellemi
önfeláldozása. A Magyar Narancstól tudjuk, le lehet írni, hogy
bazdmeg. Na szóval: az őrizd a lángot, drága miniszterelnök
már a sződd a selymet elvtársos magaslat, bazdmeg!
Szerzőnk a komcsibarokk égen a puttó, üldögél a megszorítások zivatarfelhőjén és hárfázik a fülünkbe. Imádatának
tárgya, Fletó itt áll haverjaival – mint a Hetedik című filmben – partvisnyéllel a kezében, hogy azzal tuszkolja le a torkunkon a „szükséges kiigazításokat”. Regös trubadúr azonban nem walesi bárd, hanem olyan szado-mazo hős, aki jó
egészséget és sok erőt kíván a latrina mélyéről a felette erőlködő büszke tompornak. „Csak arra kérlek, fuss reggelente a
munkahelyedre (olykor-olykor) és teljesítsd a félmaratont,
teljesítsd, hogy lássuk jó kondiban vagy.” Isten, haza, Klára
asszony. Mindenre rátenyerelnek. Hogy is mondta a svéd váltókezelő, miután a stockholmi gyors levitte mindkét lábát?
– AMBRUS BALÁZS
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Pörkölés-elmélet, kávétörténet és a három kávésiskola

Minden Amerika
Fotó: UFi/Késmárki Péter

Gyurcsány parodistájával, Nacsa Olivér humoristával válogattunk az aktuális politikai témák közül. A beszélgetést Ganxta
Zoli bekiabálásaival egészült ki és mindezt focival fűszereztük.

UFi: Kommentálnál néhány eseményt,
például azt, hogy itt járt Bush?
Nacsa Olivér: Itt volt, de minek? Mi a Budapest Rádióban komoly vicceket űztünk
vele. Például megkérdeztem egy hölgytől
telefonon, a Miniszterelnöki Hivatal nevében, hogy vendégül látná-e? Komplett
menüt állítottunk össze. Semmilyen szinten nem örülök neki, hogy idejött Bush.
Szerintem nem jó, hogy részt veszünk az
amerikai támadásokban, mert beállunk
valahova, amihez semmi közünk.
UFi: Mit gondolsz arról a miniszterelnöki kijelentésről, hogy „El lehet menni”?
N. O.: Hát bizony!
UFi: Te elmész?
N. O.: Nem tervezem. Ami tény, az
tény, hogy az ország jelenlegi állapota
nem túl jó. Ezt tudni lehetett a választások előtt, és azt is tudni lehetett,
hogy álltunk 2002-ben gazdaságilag.
Sokan tudtuk, de nem tudtunk elegen
– mondja Orbán hangján. Most jön
négy év, és ki tudja, hogy hova vezet?
UFi: Ha te lennél Gyurcsány, milyen poénnal ütnéd el a mostani helyzetet?
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N. O.: Ezen az állapoton nem nagyon
lehet poénkodni. Nagyon nehéz viccelni, amikor tudvalevő, hogy emberek
hogy élnek ebben az országban.
UFi: Mi a véleményed arról, hogy köcsög?
N. O.: Hogy köcsög?
UFi: Úgy tudom a bíróság elítélt, mert
Terry Blacket parodizálva ezt mondtad
magadról.
N. O.: Igen úgy néz ki, hogy nem szabad ezt mondani. Első fokon így döntött a bíróság.
UFi: Ezek szerint kockázatos humoristának lenni, mert beperelnek a vicceidért?
N. O.: Nem. Csak Terry Black perelt be.
Szerintem ez nem volt sértő, az életrajzi könyve alapján mondtam.
UFi: Mondj egy jelzőt Demszky Gáborra.
N. O.: Káosz.
UFi: Gyurcsányra?
N. O.: Sajnos kapásból tudom. A bohóc.
UFi: Orbánra?
N. O.: Tömeg.

UFi: Kunczére?
N. O.: Tévedések vígjátéka.
UFi: Miért vígjáték?
N. O.: Hát, végül nem ő nevet a végén?
És amit tesz, az csupa tévedés.
UFi: Mit gondolsz a média pártatlanságáról?
N. O.: Nem létezik.
UFi: A humor szabadabb, mint a hírműsorok?
N. O.: Talán szabadabb, de az is irányítható. Lásd Heti Hetes. Nem arról szól,
amiről kellene. A Heti Hetes nagyon jó
műsor lehetne. De abban a szituációban mi a jó, hogy…
Brávó-brávó Argentííína! – az interjú
közepén betör a szobába Ganxta Zoli
(akivel közösen vezetik a Jó, a rossz és a
csúf című műsort a Budapest Rádióban) egy argentin mezt lobogtatva.
UFi: …szóval az milyen szituáció, amikor
a humoristák nem egy adott hatalmon
lévő irányító szervet bírálnak?
Közben Ganxta Zoli az új argentin mezét
puszilgatja, elterelve Nacsa figyelmét.
UFi: Milyen drukker vagy? – kérdezem
Nacsától.
N. O.: Olasz – mutat a saját mezére.
G. Z.: Hol spanyol, hol olasz. Csak egy
ország lehet – fűzi hozzá Ganxta.
N. O.: Nekem is egy ország, a magyar –
vágja közbe Nacsa. – Egy országért tudok lelkesedni és az a magyar, a többi
csapattal legfeljebb szimpatizálok.
G. Z.: Nem baj, hogy az interjúba belerondítottam, nem?
N. O.: Politikáról van szó – közli
Nacsa.

Fotó: UFi/Késmárki Péter
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G. Z.: Tényleg? Az nagyon érdekel.
Hozzá is tudok szólni.
N. O.: Fogalma nincs, hogy mi történik
– nevet Nacsa.
G. Z.: Utoljára a Reichstagra emlékszem, hogy azt felgyújtották.
UFi: Mi jut eszedbe Demszkyről?
N. O.: Azt sem tudom, ki az. Hol játszik? Bayer Münchenben?
UFi: Visszatérve Olivérre. Téged legtöbben a Bagi–Nacsa showból, a Banánhéj
miatt ismernek. Mi volt az előzmény?
N. O.: Megnyertük a humorfesztivált
és Fábry Sándor odavett magához
minket a műsorába. Ott futottunk be.
UFi: Miért
hagytátok
abba
a
Banánhéjt?
N. O.: Belefáradtunk. Meg kell újulni.
Nem vagyok tévéfüggő. Nekem a színpad a lételemem, hogy ott felléphessek. Hogy hányan látnak: kétmillióan
vagy harmincan az mindegy, csak színpadon legyek.
UFi: Hol szoktál fellépni?
N. O.: Vannak önálló estjeink. Ősztől

pedig egy festőművész barátommal
megvalósítjuk a régi álmunkat: létrehozzuk az akvárium galéria-színházat.
Ilyen galéria eddig még nem volt Magyarországon, de Európában sem. Az
Ó utcában lesz ez a hely és mindenféle kortárs művészetnek lehetőséget

UFi: Mi jut eszedbe Demszkyről?
N. O.: Azt sem tudom, ki az. Hol
játszik? Bayer Münchenben?
ad. Kiállítunk festményeket, és különböző előadásokat mutatunk be: monodrámát, standup comedy-t, talkshow-t. Nem csak az alternatív réteget akarjuk megszólítani, hanem egy
széles közeget. Mindent látni lehet
majd az utcáról, ezért akvárium a neve.
UFi: Ha a fiatalokért felelős miniszter
lennél, milyen intézkedéseket hoznál?
N. O.: A nyelvtanulás nagyon fontos,
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bár ez csak oktatási kérdés. A labdarúgást kötelezővé tenném minden iskolában a fiúk számára.
UFi: A hülyéskedést bevennéd az oktatásba?
N. O.: Kötelezővé tenném. A hülyéskedés egészségügyi kérdés, hiszen közérzetjavító. Lenne hülyeség óra.
UFi: Elvállalnád a hülyeség professzorságot az ELTÉ-n?
N. O.: Persze. Simán.
UFi: Szerinted milyen lenne a jó politikai rendszer?
N. O.: Kellene egy újabb rendszerváltás. ‘90-ben a kommunizmusból kellett
váltani, most pedig az amerikai rendszert kellene átalakítani. Olyan államforma és gondolkodás lenne jó, aminek
európai kulturális gyökerei vannak.
Mindent úgy csinálunk, mintha amerikaiak lennénk, mert azt hisszük, hogy
az a jó. Bekapcsoljuk a tévét és mindent megtudunk a hollywoodi sztárokról. Minden Amerika itt. Nem jó ez
így.
– SKRABSKI FRUZSINA
HIRDETÉS

39

